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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. Thailand Sustainability Investment (THSI)
     ประจำาปี 2017
     จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI

3. ใบรับรองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    (OHSAS 18001:2007) 
    จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI

4. ประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum
โครงการส่งเสริมการจัดทำาระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
สำาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มยูเอซี มุ่งเน้นการสร้าง 

ความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน สังคมและชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และให้ความส�าคญักบัผู้มส่ีวนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ 

การด�าเนินธุรกิจของยูเอซี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู ่

การเป็นผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณปูโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค 4.0 ประกอบกับ

สภาวะการเงนิและตลาดทนุโลก เศรษฐกจิโลกทีผ่นัผวน โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน�า้มนัตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลงอย่าง

ต่อเนือ่ง การชะลอตวัทางเศรษฐกจิของโลก รวมทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ อนัเป็นความท้าทายของธรุกจิและ

อตุสาหกรรม ในปีทีผ่่านมาเป็นปีทีย่เูอซไีด้ผ่านอปุสรรคมากมายในการด�าเนนิธรุกจิ แต่ยเูอซยีงัสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง 

สะท้อนการวางแผนและด�าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีสามารถรองรบัความผนัผวนได้ดมีกีารก�ากบัดแูลกจิการอย่างใกล้ชดิ 

ขณะเดยีวกันยเูอซีกไ็ด้มกีารพฒันาปรบัปรงุกระบวนการภายในควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานให้เป็นมอือาชพี 

เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน น�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผมขอสรุปเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. ยเูอซไีด้รบัการคดัเลอืกเข้าอยูใ่นรายชือ่หุ้นยัง่ยนืประจ�าปี 2560 Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที ่2 

ติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยูเอซีให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จ.สุโขทัย ได้รับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) 

และความปลอดภัยอาชีวอนามัย (OHSAS 18001:2007)  จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

3. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) รับมอบสิทธิบัตรดีเด่นสถานประกอบการ ด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน จัดโดยกระทรวงสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สุโขทัย 

4. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ผ่านการประเมินระดับผลปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดท�าระบบ

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรบัสถานประกอบการกิจการขนาดกลาง 

และขนาดเลก็ (SMEs) ระดบั Platinum จดัโดย สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน (สสปท.)

5. ยูเอซีได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพ่ือรายงานผลประกอบการปี 2559 และทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้

กับผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น เพ่ือน�าไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการ

ท�าธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ยูเอซีสามารถจ่ายปันผลจากผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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6. ยเูอซไีด้จดักจิกรรมฝึกอบรมภายใน Road Show หลกัสตูร ความรู้ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ด�าเนนิการโดยคณะท�างาน

ด้านการพัฒนาความยัง่ยนื เพือ่ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจให้แก่พนกังานทีส่�านกังานใหญ่และสาขาและโรงงานต่าง ๆ  

เพือ่เตรยีมความพร้อม ความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาอย่างยัง่ยนืให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนัอนัจะน�าไปสู่ 

การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน

7. ยเูอซไีด้ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดักจิกรรมประกวด 5 ส. และ Kaizen ภายในองค์กร เพ่ือสนบัสนนุการมีส่วน

ร่วมของพนักงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาและจะด�าเนินการส่งเสริมในปีต่อ ๆ 

ไปอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การเป็นองค์กร (Total Quality Management, TQM)

ส�าหรับในปี 2561 นีเ้ป็นปีที ่ยเูอซจีะมีการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โรงงานทกุโรงงานในกลุม่ยเูอซ ีจะมกีารเดนิ

เครือ่งจกัรและก�าลงัการผลติอย่างเตม็ก�าลงั ขณะเดียวกนัยเูอซกีม็แีผนการขยายการลงทนุเพิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ 

ส่วนธุรกิจด้าน Trading ก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยได้มีสินค้าใหม่ ๆ ที่ยูเอซีได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายมากขึ้น 

มีการขยายฐานลูกค้า ปรับเปลี่ยนวิธีการท�าธุรกิจเพื่อให้แข่งขันได้และเกิดความยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ประสทิธภิาพของการท�างานเป็นหวัใจส�าคญัหลกัในการทีจ่ะท�าให้ธรุกิจสามารถแข่งขนัได้ในตลาด  

การพัฒนาสินค้า พัฒนาธุรกิจเป็นหลักส�าคัญในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ผมและ 

ฝ่ายบรหิารจะการเน้นถงึการพัฒนาบคุลากรในกลุ่มยเูอซี ให้สามารถเทยีบเท่าหรือเก่งกว่าคูแ่ข่ง รวมถงึดูแลสวสัดกิาร 

รายได้ของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

ยเูอซก็ีจะสนบัสนนุให้ด�าเนนิการต่อในส่วนทีท่�ามาในปีทีผ่่านมา เช่น 5 ส. และ Kaizen เป็นต้น เพือ่ให้การด�าเนนิงานของกลุ่ม 

ยเูอซไีด้บรรลุถงึเป้าหมายสอดคล้องกบัแผนงานกลยทุธ์ (2560-2563) ทีว่างไว้ เพือ่ให้ยเูอซมีกีารเตบิโตของยอดขาย 

ก�าไร เงินปันผล และผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รักษาให้ยูเอซีเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

สุดท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท ด้วยดีเสมอมา

กิตติ ชีวะเกตุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมีและ

สาธารณูปโภคที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม

โดยรักษาความเป็นผู้น�า 
ในระดับประเทศและ

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1.

มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี
และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศสิ่งแวดล้อมและสังคม

2.
ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส

และต่อต้านการคอร์รัปชัน
3.

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น 
ที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

4.
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยค�านึง 

ถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ค่านิยมหลักองค์กร

w
e
r
u
a
c

Work Place Happiness

Ethics

Responsibility

Unity

AuthenticitY

Competency

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสุข
สงเสริมประสิทธิภาพงาน 

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย ยึดถือประโยชนองคกร สังคมและ
ประเทศชาติเปนหลัก

ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคม สิ่งแวดลอม และตนเอง
สรางสรรคผลงานที่มีคุณคาและเปนประโยชน

มีความรักใคร สมัครสมานสามัคคี เติมเต็มซึ่งกันและกัน
เพื่อความหนึ่งเดียวของทีม

มุงมั่นสูความเปนเลิศ

มีศักยภาพเปนมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ
เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมาย

สมรรถนะหลักขององค์กร

uac
core competency

Responsibility
(มีความรับผิดชอบ)

Ethical
(มีจริยธรรมในการทำงาน)

Teamwork
(ทำงานเปนทีม)

Communication
(มีการสื่อสารที่ดี)

Development
(พัฒนาตอเนื่อง)

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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รู้จัก ยูเอซี
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ�
เลขที่ 1 อาคารทีพ�แอนด�ที ชั้น 19 ซอยว�ภาวดีรังสิต 19
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
28 มิถุนายน 2538

ผู�บร�หารสูงสุด 
นายกิตติ  ชีวะเกตุ

ทุนจดทะเบียน
433,942,650.50 บาท

ทุนชำระแล�ว
333,802,650.50 บาท

จำนวนพนักงานกลุ�มยูเอซี
215 คน

134คน
(62%)

Tel.
02-936-1701-6

Fax
02-936-1700

Website
www.uac.co.th

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

(ณ 31 ธันวาคม 2560) 

ชาย หญิง 
81คน
(38%)

ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ 

พลังงานทางเลือก น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช ้

ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และ 

อุตสาหกรรมเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ 

และพลาสติก โรงงานอุตสากรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมสีและกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบ 

สาธารณปูโภค และมบีรษิทัย่อยซึง่ประกอบธรุกิจเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

เคมภีณัฑ์ลาเทก็ซ์อมีลัชัน่และโพลเิมอร์ (Latex Emulsion & Polymer) 

รวมถึงบริษัทร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตจัดจ�าหน่ายไบโอดีเซล

และเป็นผู้ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โรงงาน Biogas, Biomass 

และ Solar Power เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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กลุ่มธุรกิจ
บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ�ากดั (มหาชน) หรอื ยูเอซ ี เริม่ด�าเนนิกจิการในปี 2538 จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ mai 

เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม  2553 ปัจจุบนัเป็นผูป้ระกอบการด�าเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

ผลติ น�าเข้า และจ�าหน่ายสารเคม ีรวมท้ังอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น�า้มนั และ

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโรงผลติน�า้มนัหล่อลืน่ โรงงานอตุสาหกรรมโพลเิมอร์และพลาสตกิ โรงงานอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 

อุตสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม อตุสาหกรรมส ีอตุสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและ ระบบสาธารณปูโภค 

ทีผ่่านมาได้มกีารขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัธรุกจิในกลุ่มยเูอซี แบ่งประเภทธรุกจิหลักออกเป็น 5 ประเภทดงันี้

ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานสะอาดให้กับลูกค้า 

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ปัจจุบันตลาดทั้งหมดเป็นภายในประเทศ

ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี

น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมท่ีีใช้ในกลุม่ธรุกจิส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกล่ันน�า้มนัและอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีต้นน�้า กลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

น�้ามันและปิโตรเคมี ร้อยละ 90 เป็นลูกค้าภายในประเทศ
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ธุรกิจเคมีภัณฑ์

ผลติและจ�าหน่าย ลาเท็กซ์อมีลัชัน่และโพลเิมอร์ (Latex Emulsion & Polymer) ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  

เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นลูกค้า 

ภายในประเทศ

ธุรกิจการออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (EPC)

ออกแบบและรบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทติย์ติดต้ังบนหลังคาพร้อม

ทัง้การให้บรกิารเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษา (O&M Services) ท้ังในและต่างประเทศ ปัจจุบนัลูกค้าท้ังหมดเป็น

ลูกค้าภายในประเทศ

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (Utilities)

ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการบริโภค รวมท้ังจ�าหน่ายและติดตั้งวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 เป็นลูกค้าในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ
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กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ

เช�ยงใหม

สุโขทัย

ขอนแกน

พระนครศร�อยุธยา
นครราชสีมา

สมุทรปราการ

ระยอง

สุราษฎรธานี

คลังสินคาบางปู / สำนักงานสาขาระยอง

โรงงานผลิตกาซช�วภาพอัดความดันสูง

โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซช�วภาพ

โรงงานผลิต Latex Emulsion และ Latex Polymer

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม

โรงงานผลิตไฟฟา

โรงงานผลิตไบโอดีเซล

โรงงานผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

สถานที่ตั้งและส�านักงานใหญ่

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ยูเอซีกับความยั่งยืน

ยูเอซีมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้มีการตั้งคณะท�างานด้าน 

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัฝ่ายและแผนกจากสายงานต่าง ๆ  โดยก�าหนดหน้าทีใ่นการตดิตาม 

ผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืน 

โดยมีคณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกพัฒนาด้านความยั่งยืนเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนส�าคัญ

โครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายกลุ่มยูเอซี

2. ให้การสนับสนนุในการด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการด�าเนนิงานและ

ติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่ก�าหนด

3. พจิารณาประเมนิผลการด�าเนนิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ให้ค�าแนะน�าเพือ่พฒันา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

4. แต่งตั้งคณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ก�าหนดแนวทางและแผนการด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบันโยบายของกลุม่บรษิทั

2. ก�ากับ ดูแล ทบทวนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้น�าไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนนิการโครงการต่าง ๆ  ภายใต้กรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนืกบัหน่วยงาน ทีเ่กีย่วข้องท้ังภายในและภายนอก

3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ คู่ค้าและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกคนได้รู้ และเข้าใจและเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. รายงานผลด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื และจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนืน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ

เช�ยงใหม

สุโขทัย

ขอนแกน

พระนครศร�อยุธยา
นครราชสีมา

สมุทรปราการ

ระยอง

สุราษฎรธานี

คลังสินคาบางปู / สำนักงานสาขาระยอง

โรงงานผลิตกาซช�วภาพอัดความดันสูง

โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซช�วภาพ

โรงงานผลิต Latex Emulsion และ Latex Polymer

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม

โรงงานผลิตไฟฟา

โรงงานผลิตไบโอดีเซล

โรงงานผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
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Eco-Friendly
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Development

Happy Workplace

Economic Growth

Technology
/Reference

Innovation Pioneer Total Service Product
Diversity

PARTNER FOR CHANGE

STRATEGIST

คำนิยาม

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยูเอซีได้ก�าหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

จัดหา แสวงหาและศึกษาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าพร้อมสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

ควบคู่กันไปจนตลอดได้รับการรับรองหรือยอมรับ 

ในระดับสากล

ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันจะส่งเสริม

ให้ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าบรรลุเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

คณุค่าและเตบิโตควบคูก่นัไปกบั ทางด้านผลติภณัฑ์ 

ด้านกระบวนการและด้านบุคลากร

มองเห็นทิศทางแนวทาง หรือโอกาสธุรกิจท้ังใน 

ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ พร้อมทั้งสามารถ 

บริหารจัดการความเส่ียงและโอกาส เพื่อสร้าง

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นท้ังองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การให้บริการที่เป็นเลิศและครบวงจร

ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบสนองต่อทศิทาง

การเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจขององค์กร 

ลูกค้า และคู่ค้า

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มยูเอซี

กลุม่ยเูอซร่ีวมกนัก�าหนดเป้าหมายหลกัให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development, SD) เพือ่สร้างการ

เจรญิเตบิโตของธรุกจิ และยงัสามารถเกือ้หนนุสังคมและส่ิงแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคูก่นัอย่างสมดุลไปพร้อม ๆ  กนั 

โดยมีกรอบการบริหารจัดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามแนว DJSI (Dow Jones Sustainability Index) 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าเนนิธรุกิจด้วยความเป็นธรรม มจีรยิธรรม ถกูต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มคีวามโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชนั

บรหิารจดัการตามหลกัการก�ากบักจิการทีด่อีนัเป็นสากลและใช้หลกัธรรมาภิบาล จดัให้มโีครงสร้างและกระบวนการ

ของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันน�าไปสู่

การเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

2. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

มกีารวเิคราะห์และบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมทัง้วางแผนการบรหิารจัดการในภาวะวกิฤตเพือ่ลดผลกระทบ 

ทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยในทกุกระบวนการทางธรุกจิ และปฏบัิติตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครดั 

รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยหมุนเวียน

กลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน

3. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายในการด�าเนนิการ 

โดยจะตดิตามและประเมนิคูค้่าเพือ่ให้มัน่ใจว่าคูค้่าไม่มคีวามเสีย่งในการละเมดิสทิธมินษุยชน รวมถงึส่งเสรมิการ

พฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งพร้อมทัง้จะสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในสถานทีท่�างานและปลอดยาเสพตดิ

4. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบหรอืเพิม่ผลกระทบเชิงบวกทีธ่รุกิจมต่ีอสงัคม 

อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างพื้นที่โรงงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้าและร่วมพัฒนากับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ พร้อมทั้ง

ด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการบรกิารทีเ่ป็นเลศิและครบวงจร ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีด่เีพือ่ด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
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6. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สนบัสนนุการพฒันาด้านนวตักรรมทางธรุกิจและสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

เพือ่ตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลือ่นธุรกจิของลกูกค้าและคูค้่า เพือ่เพิม่คณุค่าและเติบโตควบคูก่นัไปกบัองค์กร 

ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร

ทั้งนี้ ผู ้บริหารและพนักงานในกลุ่มยูเอซีทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ผลักดันและปฏิบัติให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก�าหนด

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560

(นายกิตติ ชีวะเกตุ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยูเอซีได้มีการก�าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืนหลักใหญ่ ๆ 

3 ด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็น “Partner for Change” ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ค�ามั่นสัญญา/ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products)
- Technology
- Innovation 
- Pioneer
- Product diversity 

• มุ ่งมั่นจัดหา สรรหาเทคโนโลยี (Technology) 
ทีท่นัสมยั เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการขบัเคล่ือน
ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า

• มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 
ใหม่ ๆ อันจะส่งเสริมให้ธุรกิจลูกค้าและคู่ค้าเติบโต
ควบคู่กันไป

• แสวงหา (Pioneer) แนวทางหรือโอกาสทางธุรกิจ
ด้านผลติภัณฑ์และบรกิาร เพือ่สร้างประโยชน์ร่วมกัน 
กับลูกค้าและคู่ค้า 

• มุ ่ งมั่นพัฒนาสินค ้าและบริการที่หลากหลาย 
(Product Diversity) เพือ่ตอบสนองความต้องการลกูค้า

ด้านการดูแลพนักงาน ลูกค้าและสังคม (People)
- Strategist 
- Total service 
- Happy workplace 
- Social & Community Development

• มุ ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ท�างานเป็น 
มอือาชพีและมแีนวคดิการเป็นนกัคดิเชงิกลยทุธ์และ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับความเสี่ยงหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Strategist)

• มุ ่งเน้นการให้บริการการส่งมอบที่เป็นเลิศและ 
ครบวงจรต่อลูกค้า (Total Service) 

• มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
• มุง่เน้นการด�าเนนิกจิการภายใต้การดูแลและรบัผดิชอบ 

ต่อชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ด้านการจัดการที่เป็นเลิศ (Process) 
- Safety & Operation Excellence
- Environment Management System
  & Quality Management 

• มุ ่งเน ้นการจัดการด้านกระบวนการที่ เป ็นเลิศ 
น�าไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารจัดการ 
ด ้านคุณภาพ ท่ัวท้ังองค ์กร (Total Quality 
Management, TQM)

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
• มุ ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้

มาตรฐาน 
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียของยูเอซี ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ยูเอซีสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็น

ประจ�าและสม�่าเสมอ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืน ลดความเสี่ยงหรือ

ผลกระทบที่มีความส�าคัญต่อยูเอซี และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการด�าเนิน

ธุรกิจของยูเอซี ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชนและสังคม เจ้าหน้า/สถาบันการเงิน 

และหน่วยงานภาครัฐ 

ในปี 2560 ยูเอซีได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย 

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในประเดน็ทีส่�าคญัจากการด�าเนินกจิกรรมของยเูอซี ในส่วนการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นัน้ 

ยูเอซีได้จัดการแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน” 

และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานในรายงานประจ�าปี ยูเอซีได้ประกาศกิจกรรมและผลการด�าเนินงานลงในประกาศ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของยูเอซีได้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งได้สร้างช่องทางเพื่อให้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของยูเอซี

ส�าหรับการมีส่วนร่วมพนกังานนัน้ ยเูอซไีด้ท�าการส�ารวจความผกูพนัพนกังานทีม่ต่ีอองค์กรประจ�าปี การประเมิน

ผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี การให้พนกังานมกีารแลกเปลีย่นความรู้ พร้อมเปิดรบัฟังความคดิเหน็จากพนกังานทกุคน

ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและคู ่ค้า ในรูปแบบการประชุม การสัมมนา 

กจิกรรมการฝึกอบรมให้ความรูด้้านสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ ซ่ึงกจิกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นช่องทางส�าคญัในการส่ือสาร 

ท่ีตรงไปตรงมากบัผูม้ส่ีวนได้เสยี นอกจากนี ้ยเูอซยัีงได้จดักจิกรรมร่วมกบัชมุชนรอบ ๆ  โรงงาน เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 

ส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ผลการด�าเนินการด้านการสร้างความมีส่วนร่วม และการตอบสนองของยูเอซี ปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม การตอบสนองของยูเอซี

ผู้ถือหุ้น • การเติบโตของมูลค่ากิจการ
อย่างต่อเนื่อง

• การบรหิารจดัการความเสีย่ง
• บรรษัทภิบาล/การเปิดเผย 
ข ้อมูลอย ่างโปร ่งใสและ 
การด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส

• การจ่ายเงินปันผล
• การมส่ีวนร่วมบรหิารกจิการ

• การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
(AGM) 

• กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหาร 
(Opportunity Day) 

• กจิกรรมพานกัทุนเยีย่มชมกจิการ 
(Company visit)

• ก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว มุ่งเน้นธุรกิจที่ยูเอซีมีความเชี่ยวชาญ

และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• เปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องและทนัเวลาอย่างโปร่งใส 

และเท่าเทยีมกนั ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของยูเอซี

• การจัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน

และ Company Snapshot รายไตรมาสเพือ่เป็น

ข้อมลูให้กบัผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทราบถงึธรุกจิ

และผลการด�าเนินงานของยูเอซี

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมการเข้าพบ 

ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูล

และแสดงความคิดเห็น

• ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมและรายช่ือ

กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อน�าเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• ปรับปรุงเว็บไซต์ของยูเอซีให้มีข้อมูลครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 
ที่เป็นธรรม

• ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
ในอาชีพ

• การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

• ความปลอดภยัในการท�างาน
และอาชีวอนามัย 

• ผู้บริหารพบพนักงาน

• การส�ารวจความผูกพันของ

พนักงานที่มีต่อองค์กรประจ�าปี

• การสือ่สารผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์

ภายในองค์กร

• การประเมนิศักยภาพพนกังานทกุ 

6 เดือนและ 1 ปี

• การประชุมแลกเปล่ียนความคิด

เหน็ระหว่างหวัหน้าสายงานและ

พนักงานในสังกัด

• เป ิ ด ให ้ มี การ เลื อกตั้ งคณะ

กรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ

• การร้องเรยีนผ่านช่องทางรบัเรือ่ง

ร้องเรียน

• ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

ตามการประเมินค่างาน

• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการทุก ๆ ปี

• ก�าหนดระบบการประเมินผลงานด้วย KPIs 

และ Competency ที่ชัดเจน

• ก�าหนดระบบ Career Path ที่ชัดเจน

• มีระบบ Training Year Plan ที่ เชื่อมโยง 

กับระบบ Training Matrix แต่ละต�าแหน่ง

• มีระบบ Talent Program พัฒนาพนักงาน 

ทีม่ศัีกยภาพโดดเด่น เพือ่เตบิโตเป็น Successor 

ในอนาคต

• มีระบบ Orientation พนักงานใหม่ทุกระดับ

• มีระบบ OJT ที่ชัดเจนและเป็นระบบก่อนผ่าน

การทดลองงาน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม การตอบสนองของยูเอซี

ลูกค้า • การส่งมอบสนิค้าและบรกิาร
ท่ี มีคุณภาพตามเงื่อนไข 
ที่ตกลง

• ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและ
บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขาย 

• การประชุมร่วมกันกับลูกค้า
• การส�ารวจความพึงพอใจอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

• การรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า 

• มีการทบทวนและยืนยันข้อมูลและเงื่อนไข 
ในสัญญาซื้อขายตามข้อปฏิบัติในคู่มือการขาย 
ทุกครั้ง

• การปฏิบัติตามคู่มือการตรวจรับสินค้าและการ
ส่งมอบอย่างเคร่งครัด

• คัดสรรสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือ

• มีการเข้าถึงและด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว เมื่อทราบว่าลูกค้าพบปัญหาการใช้งาน
จากสินค้าและบริการ 

พันธมิตรทาง
ธุรกิจ

• การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส

• ฐานะทางการเงินทีแ่ขง็แกร่ง
• การเติบโตอย่างต่อเนือ่งและ
ยั่งยืน

• การรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอ
กนัและค�านงึถงึผลประโยชน์

• การประชมุอย่างเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ

• การเยี่ยมชมโรงงาน 
• การแลกเปล่ียนข้อมูลถ่ายทอด 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

• ปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
และเสมอภาค ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสมัพนัธภาพ
ที่ดีต่อกันและค�านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน 

คู่ค้า • การจดัซือ้จัดจ้างทีเ่ป็นธรรม
และโปร่งใส

• การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน 
ที่ตรงเวลา

• การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน

• การประชุมคู่ค้าและผู้รับเหมา
ประจ�าปี

• การประเมินคู่ค้าและ Supplier
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง 
เว็บไซต์

• ปฏบิตัติามนโยบาย / คูม่อืการจดัซือ้จดัหาอย่าง
ยั่งยืน 

• มีนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและส่งเสริม
การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

• การพัฒนาคู ่ค ้าด ้วยการแนะน�าให ้ความรู  ้
ความเข้าใจ ด้านความยั่งยืน เพื่อการพัฒนา 
ร่วมกันด้านความยั่งยืน 

ชุมชนและ
สังคม

• ดูแลสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

• การมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพ 
เสริมรายได้ให้แก่ชุมชน

• ร่วมพัฒนาชุมชน

• การประเมนิผลกระทบชมุชนรอบ
โรงงาน

• การร่วมประชุมประจ�าเดือนกับ
ชุมชนรอบโรงงาน

• การจดักจิกรรมร่วมกบัชมุชน เช่น 
โครงการมอบแว่นตาแก่ผูส้งูอายุ 

• รับฟังความคิดเห็นปัญหาเรื่องร้องเรียน
• ร่วมกับชมุชนด�าเนนิกจิกรรม / โครงการด้านอาชีพ 
สุขภาพ การศึกษา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณคีวบคูไ่ปกบักจิกรรมการร่วมพฒันา
สถานที่ชุมชนให้น่าอยู่

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม การตอบสนองของยูเอซี

เจ้าหนี้

/สถาบนัการเงนิ

• มีการก�ากับดูแลกิจการ

• ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

• แผนงานธรุกจิเพือ่ความย่ังยนื 

และศักยภาพในการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง 

• ปฏบิตัติามเงือ่นไขและสญัญา 

• รายงานประจ�าปี

• การแถลงผลการด�าเนินงาน

• ปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อตกลงของสญัญาอย่าง
เคร่งครัด

• ตอบข้อซกัถามและให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์
สินเชื่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั (Anti - 
corruption)

• ประกาศเจตนารมณ์เป็นนโยบาย
ในการจ่ายภาษีถูกต้อง ครบทุก
ด้านและโปร่งใส

• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

• ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ 
ที่กฎหมายก�าหนดในทุก ๆ ด้าน

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
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ประเด็นที่่่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท

Materiality Matrix

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products)
1.  การเติบโตของมูลค่ากิจการ/ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

2.  การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

3.  ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

4.  การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)
1.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

2.  ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

ด้านกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ (Process) 
1.  การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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รายงานความยั่งยืนปี 2560

20



ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนที่ส�าคัญ 
และผลการด�าเนินงาน

ประเด็นที่ส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน
UAC

SD Framework

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภายใน

องค์กร
ภายนอกองค์กร

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products) 

การเติบโตของมูลค่ากิจการ/

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการด�าเนินงานด้านรายได้

- การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

- Economic 

Growth

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/

พันธมิตรทางธุรกิจ/

คูค้่า/ชมุชนและสงัคม/

เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

การส่งมอบสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ

การส่งมอบสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ 

- Economic 

Growth

- Total Service 

พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/

คู่ค้า

ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร -Total service พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า/

พันธมิตรทางธุรกิจ

การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส

- การด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส

- จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

- Business code 

of conduct 

- Anti-corruption 

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/

พันธมิตรทางธุรกิจ/

คูค้่า/ชมุชนและสงัคม/

พันธมิตรทางธุ รกิ จ 

เจ้าหนี/้สถาบันการเงนิ

ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

ที่เป็นธรรม

- ระบบโครงสร้างค่าตอบแทนอย่าง

เป็นธรรม

- ระบบการประเมินผลงานด้วย 

KPIs และ Competency

- Happy 

Workplace

พนักงาน

ความมั่นคงและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

- ระบบ Career Path

- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

- Happy 

Workplace 

พนักงาน

ด้านการจัดการกระบวนการที่เป็นเลิศ (Process) 
การดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย

- การดูแลสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

- การใช้วัตถุดิบ

- การจัดการของเสียในกระบวนการ

ผลิต

- การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

(Total Quality Management, 

TQM) 

- Environmental 

Management  

System & 

Quality 

Management

- Safety & 

Operation 

Excellence

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/

พันธมิตรทางธุรกิจ/

คู่ค้า/

ชุมชนและสังคม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดท�าข้ึน เพื่อแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานแยกเล่มคร้ังท่ี 2 เพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานในรอบระหว่าง 

วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้พิจารณาถึงประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความ

สามารถในการตอบสนองความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตาม

กรอบของ Global Reporting Initiatives Guideline Version (GRI G4)

หลักการคัดเลือกประเด็น

ในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของยูเอซี ได้ท�าการประเมิน ทบทวนเพ่ือระบุ

ประเดน็ความเสีย่ง โดยแหล่งท่ีมาข้อมลู มาจากความคดิเหน็ ความคาดหวงัหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้มส่ีวนได้เสยี 

ทั้งหมดของยูเอซี ในปี 2560 ยูเอซีได้ด�าเนินการคัดเลือกประเด็นโดยมีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้

ขัน้ที ่1: การระบปุระเดน็ : รวบรวมข้อมลูจากทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาประเด็นทีผู้่มส่ีวนได้เสียแต่ละกลุม่ 

ให้ความส�าคัญหรือเป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นที่ 2: การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของยูเอซีเพื่อรวบรวม

ผลกระทบที่มีต่อยูเอซี และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้น�าประเด็นที่มีนัยส�าคัญมาให้น�้าหนักคะแนน โดยพิจารณา

ครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทองค์กร ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัด ตามแนวทาง 

GRI G4

ขั้นที่ 3: จัดท�าตารางแสดงประเด็นความยั่งยืนท่ีส�าคัญ (Materiality Matrix) ซ่ึงได้รับการพิจารณาทบทวนจาก 

คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบเขตรายงาน

รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนินงานด้านความยัง่ยืนของยเูอซี ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 

คลอบคลุมทุกกิจกรรมของยูเอซี

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน 

รายงานฉบบันีม้ไิด้มกีารตรวจรบัรองรายงานและตัวชีว้ดัผลการปฏบิติังานจากหน่วยงานภายนอกท่ีมคีวามเชีย่วชาญ 

แต่ได้รับการรับรองรายงานโดยคณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารของยูเอซี 

และยูเอซียังไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนก CSR & PR

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)

Email: benjamas@uac.co.th.

โทรศัพท์: 02-936-1701-6 โทรสาร: 02-936-1700
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การเติบโตของมูลค่ากิจการ/ธุรกิจ (Products) 
ผลการด�าเนินงาน

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มยูเอซี มีรายได้จากการขายและบริการ 1,626.87 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 95.40 ล้านบาท  

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เกิดจากรายได้ด้านTrading และรายได้

จากการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ 3 ปีย้อนหลัง (ล้านบาท)

กำไรขั้นต�น

252.02

286.19

353.85
2558

2559

2560

ต�นทุนขายและบร�การ

1,194.35

1038.36

1273.02
2558

2559

2560

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร

197.79

257.38

200.40

2558

2559

2560

รายได�จากการขายและบร�การ

1,446.38

1,324.55

1626.87
2558

2559

2560

2.4
0 

%

ผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน
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การเติบโตของมูลค่ากิจการ/ธุรกิจ (Products) 
ผลการด�าเนินงาน

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มยูเอซี มีรายได้จากการขายและบริการ 1,626.87 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 95.40 ล้านบาท  

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เกิดจากรายได้ด้านTrading และรายได้

จากการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ 3 ปีย้อนหลัง (ล้านบาท)

กำไรขั้นต�น

252.02

286.19

353.85
2558

2559

2560

ต�นทุนขายและบร�การ

1,194.35

1038.36

1273.02
2558

2559

2560

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร

197.79

257.38

200.40

2558

2559

2560

รายได�จากการขายและบร�การ

1,446.38

1,324.55

1626.87
2558

2559

2560

2.4
0 

%
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แสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 3 ปี (ล้านบาท)

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของยเูอซ ีปี 2560 มรีายได้จากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้  เป็นผลจากการเตบิโต

ของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ท่ีมีการน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมน�้ามัน โรงกลั่น 

และปิโตรเคมี  ซึ่งยังมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการลงทุนทางด้านพลังงาน

ทดแทน แต่อย่างไรก็ดี ยูเอซีจะยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ทั้งแผนการตลาด การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม

คุณภาพและควบคุมต้นทุนการผลิต ซึ่งได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือสร้างความเชื่อ

มั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

• เงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม

0.66 ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ต้นทุนทางการเงิน

(ดอกเบี้ย)

63.34 ล้านบาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ

38.64 ล้านบาท

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

33.38 ล้านบาท
เงินปันผลต่อหุ้น

0.05 บาท

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน*

110.97 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการ

4.32 ล้านบาท

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อในสินค้าและบริการ
(ในประเทศ)

1,785 ล้านบาท
การจัดซื้อวัตถุดิบ

(ในประเทศ)

88.40 ล้านบาท
การจัดซื้อวัตถุดิบ

(ต่างประเทศ) 

2.89 ล้านบาท
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2560 ยูเอซีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเน่ือง ในกลุ่มธุรกิจจัดหาเพื่อจ�าหน่าย 

และกลุ่มธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ และศึกษาโอกาสในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 

รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปโดยภาพรวม

ได้ดังนี้

• ยเูอซีได้ขยายขอบเขตของสินค้าในส่วนของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ตดิตัง้ในโรงงาน สนิค้ากลุม่เคมภีณัฑ์ ในลกูค้า

กลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยูเอซีก�าลังพัฒนาสินค้า

ส�าหรับระบบบ�าบัดและผลิตน�้าส�าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตน�้าประปาอีกด้วย

• สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองค์กร ตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเพ่ิมคุณค่าและเติบโต

ควบคู่กันไปกับองค์กร ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร โดยในปีที่ผ่านมา ยูเอซีมุ่งมั่น 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลาย 

และต่อยอดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในอนาคต ที่มีคุณสมบัติพิเศษตรง 

กบัความต้องการของตลาดภายในประเทศและในระดบัสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ทีม่คีณุสมบตัช่ิวยลด

ต้นทนุการผลติของลกูค้า เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสทางธรุกิจ 

พร้อมทั้งช่วยให้ยูเอซีสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ อันจะส่งผลให้

ธุรกิจในกลุ่มยูเอซีสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2560 ยูเอซีได้ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา 

จ�านวน 2,000,000 บาท

• ศึกษาโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น

ในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นประเทศท่ีก�าลังเติบโตและมีความต้องการใช้พลังงานสูง และยังมีศักยภาพ 

ทางด้านการจัดหาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบอีกด้วย อาทิเช่น โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและ

แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ในประเทศลาว โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 

และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพม่า ส�าหรับโครงการภายในประเทศ ยูเอซีได้ศึกษาและเตรียม

ความพร้อมเพื่อเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานตามนโยบายรับซื้อ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ยูเอซียังคงให้ความส�าคัญต่อการจัดหา คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อการขยายขอบเขตของสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น 

และมกีารบรหิารจดัการกระบวนการผลติและการส่งมอบสินค้าให้ได้มาตรฐานและมปีระสิทธภิาพ เพ่ือรักษาคณุภาพ

ของสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยค�านึงถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ

บริการท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 

และมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน 

ดงันัน้ เพ่ือให้ทกุ ๆ  การส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้กบัลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

ยูเอซีได้น�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาก�ากับดูแลขั้นตอนและวิธีการต้ังแต่ขั้นตอน 

การจัดหา การสัง่ซือ้ การตรวจรับ และการขนส่ง นอกจากมาตรฐานดงักล่าว ยเูอซยีงัมีแนวทางด�าเนินการทีส่�าคัญดงันี้

1. ความถกูต้อง ยเูอซมีกีารตรวจสอบความถกูต้องของสินค้า ข้อก�าหนดสินค้า และการส่งมอบให้เป็นไปตามก�าหนด

เงื่อนไขการส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยยูเอซีจะมีกระบวนการ

ท�างานและการตรวจสอบความถูกต้องของสนิค้า (Checklist) ก่อนน�าสนิค้าส่งไปยงัสถานทีท่ีล่กูค้าก�าหนดทกุคร้ัง

2. เวลา ยูเอซีให้ความส�าคัญกับการส่งมอบท่ีตรงเวลา ตามข้อก�าหนดและความต้องการของลูกค้า เพื่อมิให้เกิดผล 

กระทบต่อลูกค้าจากการน�าสินค้าไปใช้งานไม่ได้ตามก�าหนด หากจะเกิดการส่งมอบสินค้าล่าช้า ยูเอซีจะมีการ

สื่อสารและพูดคุยกับลูกค้าทุกครั้งเพื่อการวางแผนลดผลกระทบที่ตามมา

3. ความรวดเร็ว ยูเอซีให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วในการส่งมอบและให้บริการเพื่อตอบสนองลูกค้าในบางกรณี

ที่ต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน ยูเอซีมีข้ันตอนการจัดการความส�าคัญและให้บริการกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความ

ต้องการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า

4. สร้างให้เกิดมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและ

มีมาตรฐาน ยูเอซีได้รักษาระดับมาตรฐานตลอดเวลา ในการส่งมอบสินค้าและบริการ และให้มาตรฐานที่คงที่ 

สม�า่เสมอ เพือ่ให้ลกูค้าได้รับการส่งมอบและบรกิารตามมาตรฐานทกุครัง้ และยนิดรีบัฟังข้อเสนอแนะเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานให้สูงขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและท�าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

ยูเอซีให้ความส�าคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบ 

ต่อทุกข้ันตอนทั้งก่อนและหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ซ่ึงส่งผลให้ยูเอซีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดย

ได้รับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

ยเูอซจีดัให้มกีระบวนการในการจดัการข้อร้องเรยีนในกรณทีีพ่บปัญหาจากการทีลู่กค้าใช้งานสินค้าและบริการของยเูอซ ี

ตามข้อก�าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกิดขึ้น ลูกค้าสามารถ

แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านช่องทางตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมบริการหลังจากนั้น  ยูเอซีก็จะน�าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ 

กระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและ

กระบวนการป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิซ�า้ จากนัน้จะตอบกลบัข้อร้องเรยีนไปยงัลกูค้าให้รบัทราบถงึแนวทางการจดัการ

และป้องกันปัญหา

นอกจากนี้ยูเอซียังมีการท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจ�าทุกปีโดยฝ่ายขาย เพื่อน�าประเด็นหรือ 

ข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากความรับผดิชอบในเรือ่งการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร ยเูอซยีงัมุง่เน้นการให้ความส�าคญัในการคดัสรรสนิค้า 

วตัถุดบิ และบรกิารจากแหล่งผลติหรอืผูใ้ห้บรกิารท่ีมีคณุภาพ มคีวามน่าเชือ่ถือ และเป็นท่ียอมรับในแต่ละอตุสาหกรรม 

ซึ่งถือเปน็ความรับผิดชอบส่วนแรกที่มีความส�าคัญอย่างมาก ในการสร้างการยอมรับจากลูกค้าเพือ่ใหเ้กิดการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความมั่นใจ ในปี 2560 ยูเอซีไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 

การบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เนื่องจากยูเอซีได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าในภาวะทีต่ลาดมกีารเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัสูงอยูต่ลอดเวลา ดังนัน้ผู้บริหารจึงได้เน้นย�า้กบัฝ่ายขาย

อยู่เสมอถึงการที่บุคลากรของยูเอซีจะต้องสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และทันต่อเหตุการณ ์

โดยจดัให้มปีระชมุกบักลุม่ลกูค้าอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง รวมถงึการจดัการประชมุหรอืสมัมนา 3 ฝ่ายร่วมกนักบัลกูค้า 

คู่ค้า และยเูอซ ีเพือ่เพิม่ช่องทางถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหวา่งกนัเพือ่สรา้งความเข้าใจในตัวผลติภัณฑ์และ

การบรกิาร เพือ่ให้ลกูค้าสามารถใช้งานสนิค้าและบริการให้เกดิประโยชน์สงูสดุ  นอกจากนี ้ยเูอซยัีงจดัให้มช่ีองทางการ

แสดงข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในรปูแบบของการประเมนิผลความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่

และความตัง้ใจในการปรบัปรงุและพฒันาทัง้ผลติภัณฑ์และบริการเพ่ือการรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมัน่คงและยาวนาน

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ภาพแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบ 3 ปี 

การบริหารจัดการและการพัฒนาคู่ค้า 

ยูเอซีมุ่งมั่นในการด�าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงและร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์อันดีและผลักดันให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ยูเอซีมีนโยบาย/จรรยาบรรณคู่ค้า (UAC Supplier Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรม 

ในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ในปี 2560 ยูเอซีได้จัดกิจกรรม

พบปะกบัคูค้่าและผูส่้งมอบวตัถดุบิให้กับโรงงานแม่แตง 2 และได้ถ่ายทอดความร่วมมอืทางคู่ค้า โดยน�าคู่มอืการจดัซือ้ 

จัดหาอย่างย่ังยืน นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน มาเผยแพร่ให้กับคู่ค้าและผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้กับโรงงาน 

เพือ่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั และเพ่ือให้คูค้่าและผู้ส่งมอบวตัถุดิบได้รับทราบแนวทางนโยบายการจดัซือ้ 

จัดหาอย่างยั่งยืนของยูเอซี ท่ีเน้นการจัดซื้อจัดหาที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้ม ี

การเปิดเผยนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณคู่ค้า ทางเว็บไซต์ยูเอซีด้วย เพ่ือให้คู่ค้าท่ีจะด�าเนินธุรกิจร่วมกับยูเอซ ี

ได้มั่นใจและไว้ใจที่จะเข้ามาร่วมด�าเนินธุรกิจกับยูเอซีเว็บไซต์ส่งผลให้ยูเอซีสามารถจัดหาได้ในราคาที่เหมาะสมและ 

เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ผู�สูงอายุ อายุ 60 ป�ข�้นไป

110 รา
ย

การกระจายมูล
ค�าสู�ผู�ถือหุ�น

เง�นป�นผลแก�ผู�ถือหุ�นเง�นป�นผลต�อหุ�น
33,38 ล�านบาท0.05 บาท

การลงทุน
ด�านบุคลากร

ค�าตอบแทนพนักงาน *
รอข�อมูล

ค�าตอบแทนกรรมการบร�หาร
2.24 ล�านบาท

การลงทุน
ด�านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพ�่อสังคม
 รอข�อมูล 

การแบ�งป�น
สู�คู�ค�าธุรกิจ

การจัดซื้อในสินค�าและบร�การ (ในประเทศ)
1,785 ล�านบาท

การจัดซื้อวัตถุดิบ (ในประเทศ)
88.40 ล�านบาท

มูลค�าทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ

ต�นทุนทางการเง�น (ดอกเบี้ย)
รอข�อมูล

ภาษีที่จ�ายให�รัฐ
รอข�อมูล

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560
เป�าหมาย

>86%
เป�าหมาย

>86%
เป�าหมาย

>86%

ระดับความพ�งพอใจ ระดับความพ�งพอใจ ระดับความพ�งพอใจ

88.37% 88.07% 89.32%

กลุ�มธุรกิจจัดหาเพ�่อจำหน�าย

การจัดซื้อวัตถุดิบ (ต�างประเทศ)  
2.89  ล�านบาท

จำนวน
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ขณะเดียวกัน ยูเอซียังให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานจัดซ้ือจัดหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งพนักงาน

ไปฝึกอบรมพัฒนาหัวข้อที่ใช้ในการน�ามาปรับปรุงพัฒนาในงาน อาทิเช่น กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง, Logistic 

Management และได้มีการส่งพนักงานจัดซ้ือจัดหาไปศึกษากระบวนการผลิตตามโรงงาน เครื่องจักร Spare Part 

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงจากโรงงานและน�าความรู้มาใช้ในงานจัดซ้ือจัดหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน

ยเูอซมีกีระบวนการคดัเลอืกคูค้่าควบคูไ่ปกับบริหารจัดการความเส่ียงคูค้่า ครอบคลุมปัจจัยด้านคณุภาพสินค้าและ

บรกิารการส่งมอบ ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม สงัคมและการก�ากบัดูแลกจิการ โดยคูค้่าใหม่ต้องผ่านการข้ึนทะเบยีน 

และคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ยูเอซีก�าหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มยูเอซีได้

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการจัดซ้ือจัดหาและเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซ้ือจัดหาที่ยั่งยืน 

ยูเอซีได้ประเมินผลคู่ค้าทั้งรายใหม่และรายเดิมเป็นประจ�าทุกปีตามเกณฑ์การเข้าข่ายประเมินผลคู่ค้าของยูเอซ ี

โดยพิจารณาครอบคลุมถึงด้านคุณภาพสินค้าและบริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและ 

การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีในปี 2560 ได้ท�าการประเมนิผลคูค้่าทีเ่ข้าข่ายเกณฑ์การประเมนิผล จ�านวนทัง้สิน้ 39 ราย 

ผ่านการประเมินจ�านวน 39 ราย

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น

ยูเอซีให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในท้องถ่ิน ด้วยเชื่อว่าการจัดซื้อจัดหาในท้องถ่ิน นอกจากจะ

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ในปี 2560 การจดัซือ้จดัหาจากผูผ้ลติท้องถิน่ รวมทัง้ผูส่้งมอบวตัถดุบิ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 13 ล้านบาท อาทเิช่น 

การว่าจ้างคนท้องถิ่นในการซ่อมบ�ารุงรักษา งานดูแลท�าความสะอาด ดูแลสวน การเช่ารถรับส่งพนักงาน เป็นต้น 

ซึ่งสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีกับจังหวัดต่าง ๆ ที่โรงงานตั้งอยู่

แผนกจัดซื้อด�าเนินการจัดซ้ือจัดหาพัสดุและบริการ 
อย่างเป็นธรรมต่อคูค้่า โดยเท่าเทยีมกนั และมกีารเปิดช่องทาง 
การรบัข้อร้องเรยีน และเสนอความคิดเห็น เพือ่ให้เกิดการ
พฒันาร่วมกนัอย่างยัง่ยนื

น.ส.พมิพ์นารา เหมอืนศรพีลี
Import & Logistic officer

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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รายงานสรุปการจัดซื้อจัดหาท้องถิ่น

สถานที่ หน่วย คิดเป็นมูลค่า (บาท)
ร้อยละ (%)

งบประมาณจัดซื้อทั้งหมด

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) 

จ.สุโขทัย

-วัสดุและบริการท้องถิ่น ล้านบาท 4.13 23%

-วัตถุดิบ ล้านบาท 62.18 100%

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

จากหญ้าเนเปียร์แม่แตง จ.เชียงใหม่

-วัสดุและบริการท้องถิ่น

-วัตถุดิบพืชพลังงาน

ล้านบาท 

ล้านบาท

6.26

13.49

35%

24%

บรษิทั ยเูอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ 

เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC) 

-วัตถุดิบภายในประเทศ

-วัตถุดิบ (ต่างประเทศ) 

ล้านบาท 

ล้านบาท

181.34

2.89

98.43%

1.57%
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การบริหารจัดการความเส่ียง

ยเูอซใีห้ความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งองค์กรภายใต้การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอก 

โดยได้มีการบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้มัน่ใจว่ายเูอซสีามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ลดผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

ยูเอซีด�าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO 

มีการก�าหนดให้เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัต ิ

โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม ทบทวนการแผน 

การจัดการความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและยอมรบัได้และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรมีหน้าที ่ในการก�ากบัดแูลการปฎบิตังิานให้ด�าเนนิการตามนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงที่ยูเอซีก�าหนดไว้

นอกจากนี้ ยูเอซียังมีการน�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, 

BCM) มาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจจากภัยคุยคามต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หาร

เลขานุการคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง คณะทำงานบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายจัดการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหา

และพ�จารณาค�าตอบแทน
คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่
ด�านการเง�นและบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและการตลาด

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายปฏิบัติการ
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การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเส่ียง

เพื่อให้ยูเอซีเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ยูเอซีได้มุ่งเน้นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง 

ให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้องค์กรในทกุระดบั จงึได้จดัท�าแนวทางการสร้างวฒันธรรมการจัดการความเส่ียงและยดึถือปฏิบติัท่ัวทัง้องค์กร 

ซึ่งแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. การก�ากับดูแลความเสี่ยง

 2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

 3. การจัดการความเสี่ยง

 4. การสื่อสารด้านความเสี่ยง

 5. การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

ผลการด�าเนินงาน

ยูเอซีได ้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติ  ทั้ งด ้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล ้อม 

โดยในปี 2560 ยูเอซีได้ด�าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ

1.1 ความเสี่ยงการขยายโครงการลงทุน

ยูเอซีต้ังเป้าขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก โดยมีแผนขยายการลงทุนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ยูเอซีต้องเผชิญกับ 

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอน 

จากนโยบายภาครัฐด้านพลังงานทดแทน ประกอบกับความผันผวนราคาวัตถุดิบ ราคาปิโตรเคมี จึงอาจเกิด

ความเสีย่งทีท่�าให้ยเูอซไีม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ทีว่างไว้ อย่างไรกต็าม ยเูอซี

ได้จดัประชมุบอร์ดบรหิาร เพือ่ร่วมกันวเิคราะห์แนวโน้มอนาคตของสภาพแวดล้อมทางด้านธรุกจิ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและปรับทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

1.2 ความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ 

Trading ของยูเอซี เนื่องจากยูเอซีสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่น�าเข้ามาจากผู้ผลิตต่างประเทศ 

และมีการช�าระเงินเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ในขณะที่ยูเอซีมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได ้

ส่วนใหญ่เป็นเงนิบาท ยเูอซจีงึมนีโยบายลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยการท�าสญัญา

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ส�าหรับธรุกรรมการค้าให้เหมาะสมกบั

ภาระหนีโ้ดยมอีายสุญัญาประมาณ 1-6 เดือน รวมทัง้ตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด
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2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ความเสี่ยงจากการด�าเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอุทกภัย

จากสภาวะโลกร้อน และจากเหตอุุทักภัยทีม่แีนวโน้มเกดิขึน้หลายพืน้ทีข่องประเทศ ซ่ึงยากต่อการคาดการณ์ได้ 

ยูเอซีอาจมีความเสี่ยงจากการด�าเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอุทกภัย ท�าให้ภัยจากอุทกภัย

น้ันเป็นเหตุการณ์ท่ีต้องเฝ้าระวัง ยูเอซีได้มีการด�าเนินการเบ้ืองต้น คือ การประกันภัยโรงงานประเภท 

All Risk คุ้มครองผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย

2.2 ความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ในกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าจากพืชพลังงาน จ�าเป็นต้องใช้พืชพลังงานหรือพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ 

ในกระบวนการผลิต ยูเอซีอาจเกิดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศในบางปี ส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภัยแล้งจนท�าให้ไม่สามารถส�ารองน�้าเพียงพอมาใช้

ในการเกษตรปลูกหญ้าหรือพืชพลังงานอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการป้อนเข้าสู่โรงงานได้ 

หากปีใดที่พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว ยูเอซีก็มีการศึกษาพัฒนาการใช้วัตถุดิบ 

ประเภทอื่นๆ จากที่ผ่านมาก็ยังไม่พบปัญหาการประสบภัยแล้งในบริเวณพื้นที่หรือปัญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบในการผลิต

3. ความเสี่ยงด้านสังคม

3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ยูเอซตีระหนกัในเรือ่งกระบวนการผลติซึง่อาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง

บริเวณโรงงาน ยูเอซีจึงได้ก�าหนดแผนงานการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

• จัดท�าระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001:2007 และ ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO 14001:2015 และได้รับการรบัรองระบบเรียบร้อยแล้ว จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI 

• ประกาศนโยบาย Safety & Operation Excellent เพื่อบรรลุตามเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุ

จากการท�างานเป็นศูนย์ (Zero Accident) และองค์กรแห่งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total 

Quality Management, TQM) และจัดท�าแผนด�าเนินงานสนับสนุน

• จัดคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

และตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดท�า

• จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) และหลักสูตรคู่มืออบรม ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

• จัดการฝึกซ้อมการจัดท�าแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงาน เครื่องมือ ระบบเตือนภัยและปฏิบัต ิ

ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
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• จดัท�าทะเบียนกฎหมายและติดตามข้อกฎหมายใหม่ และด�าเนนิการตามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนี ้

ที่ต้องปฏิบัติตาม พร้อมก�าหนดผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการอย่างชัดเจน

• ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบ

• จัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) และให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

• จดัท�าคูม่อืปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านความปลอดภยั เช่น เรือ่งระบบอนญุาตท�างาน (Work Permit) 

เรือ่งการชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิความเส่ียง (Risk Identification and Risk Assessment) เป็นต้น

การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management, BCM)

ยูเอซีมีการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายในแต่ละหน่วยธุรกิจและมีโรงงานผลิตหลายพื้นที่ภายในประเทศ 

มโีอกาสเผชญิกับความเสีย่งจากการหยดุชะงกัของการผลิตและการด�าเนนิธรุกจิ ซ่ึงอาจเกดิจากปัจจัยเส่ียงท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การก่อการร้าย การวินาศกรรม 

เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อยูเอซีได้

ยูเอซีจึงได้จัดท�าคู่มือแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหาร

จัดการรองรับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อยูเอซี โดยยูเอซีได้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มี

การฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนัก

ถึงการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีแผนฉุกเฉินและแผนการซ้อมการบริหารความต่อ

เนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ยูเอซียังได้ท�าประกันภัยคุ้มครองส�าหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจทั้งหมด 

และได้ท�าประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่ยูเอซีต้องหยุดด�าเนินการ (Business Interruption) ด้วย 
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การด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
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การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยูเอซี 

มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ และปฏบิตัติามกฎหมาย 

และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูล

ทั่วไปของยูเอซี เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื่อน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรพร้อมกับการสร้างคุณค่าและพัฒนาร่วมให้สังคม

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ยูเอซีได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และส่งผล 

ให้ธรุกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด�าเนนิงานอย่างมจีรรยาบรรณ ยเูอซีจงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีกระจายการปฏบัิตไิปสูก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของยเูอซี ในทุกระดับชัน้ และคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่ท�าหน้าท่ี 

ในการพิจารณา ดูแลและติดตาม รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให ้

การด�าเนินงานของยูเอซี เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลการที่ดี

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หาร

เลขานุการคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง คณะทำงานบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายจัดการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหา

และพ�จารณาค�าตอบแทน
คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่
ด�านการเง�นและบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและการตลาด

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายปฏิบัติการ
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แนวทางการด�าเนินงาน
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน ซ่ึงก�าหนดให้เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 

2 ท่าน และ ผู้บริหารอีก 1 ท่าน  โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล

กจิการใหม้ีมาตรฐานและสอดคล้องกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคับ และแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อติดตามผล พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจบัุนและมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเผยแพร่ “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” บนเว็บไซต์ของยเูอซี 

(http://www.uac.co.th/investor)

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ชดุย่อยทัง้แบบรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของกรรมการทุกท่าน 

โดยในปี 2560 ผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.98 ผลประเมินคณะ

กรรมการบรษิทัแบบรายบคุคลมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 95.69 และผลการประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งสิ้น

ยูเอซีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการ

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 

31 มกราคม 2560 เพือ่ส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อย ซ่ึงไม่มผีูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชือ่หรือวาระมาเพือ่พจิารณา 

โดยในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 กรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ให้

เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชมุสามารถซักถามใน

ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัวาระทีน่�าเสนอได้อย่างอสิระ  โดยมผีลการประเมนิความพึงพอใจในการจดัการประชมุสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อยู่ที่ร้อยละ 85.21 ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2559

ส�าหรับการเสริมสร้างจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจให้กับพนักงาน ยูเอซีได้จัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก เข้าใจ และน�าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่า

นิยมหลักองค์กร (Core Value) และปลูกจิตส�านึกความเป็น UAC ให้กับพนักงานทุกคน

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ผลการประเมินการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิท (IOD) ยเูอซ ีได้รบัผลการประเมนิอยูใ่นระดบั “ดมีาก” ตัง้แต่ปีแรกทีเ่ข้าร่วมประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ 

(ยูเอซีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553) และอยู่ใน Top Quartile ในกลุ่มบริษัท

จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย SET และ IOD 

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ปี 2554 - 2560
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• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ยเูอซไีด้เลง็เห็นถึงหลกัส�าคญัในการปฏิบัตเิกีย่วกับจริยธรรมทางธรุกจิ ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการเสรมิ

สร้างและยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็นรากฐานส�าคญัของความมัน่คงและการเจรญิเติบโตทีย่ัง่ยนื ตลอดจน

เป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ส�าคัญ 2 ประการคือ

1. การพัฒนา และการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กร

2. การพัฒนา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คือ การมีระบบงานและการควบคุมดูแลที่ดี มีความโปร่งใส 

สามารถชี้แจงได้ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นยูเอซีจึงเห็นสมควรก�าหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ ให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็น 

แนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการส่ือสารภายในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยที ่จรรยาบรรณน้ี จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏบิตัขิองพนกังานทกุคนพงึปฏบัิตตินและปฏบิติังาน 

ตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ยูเอซีมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อธุรกิจ 

และผลประกอบการทีต่รงต่อความเป็นจรงิ มสีาระครบถ้วน เพยีงพอและน่าเชือ่ถอืและตรวจสอบได้ผ่านระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของยเูอซี www.uac.co.th รวมถงึช่องทางประชาสมัพนัธ์อืน่ๆ 

ของยูเอซี เช่น รายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่

ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยูเอซียังมีการเปิดเผยกลยุทธ์และนโยบายทางภาษี 

พร้อมด้วยรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลในรายงานความยั่งยืนอีกด้วย

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ยเูอซไีด้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั โดยก�าหนดกระบวนการภายในเพือ่ให้เกดิ

ความโปร่งใสในการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก และสามารถตรวจสอบได้ และได้ก�าหนดและประกาศ 

“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายป้องกันการทุจริต” ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทุกระดับชั้นใน

องค์กรเพือ่ให้ทกุๆ หน่วยงานได้ถอืปฏิบัตทิัว่กนั โดยได้จดัโครงสร้างองค์กรและก�าหนดอ�านาจอนมุตั ิเพือ่ให้เกดิความ

โปร่งใสและป้องกนัการเกดิการทจุริตรวมถงึก�าหนดแนวทางป้องกนัและจดัการต่อเหตกุารณ์ทจุรติและความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยูเอซียังได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย 

PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพือ่การต่อต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทยร่วมกนั 

จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพือ่ให้มกีระบวนการและระบบควบคมุทีเ่พียงพอ เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย ่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง 

ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ยูเอซียังจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Whistle Blowing) เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของการ

รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการผิดจรรยาบรรณ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

โดยรายละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรียนหรอืเบาะแสจะถกูเกบ็รกัษาเป็นความลบั เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

รวมทัง้ผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดยมมีาตรการคุม้ครอง เพ่ือให้ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถงึ

ผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ มคีวามมัน่ใจว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส

ดังกล่าว โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ยูเอซีไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ

ภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการดำาเนินงาน
โทรศัพท์:

0-2936-1701
เว็บไซต๎:

www.uac.co.th
จดหมาย:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล์:
chairman_auditcom@uac.co.th

นอกจากนี้ ยูเอซียังจัดให้มีการอบรมพนักงานในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงานใหม่ก่อนการเร่ิมท�างาน 

กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ตระหนัก เข้าใจและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)
ยูเอซีตระหนักและให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคม ท้ังสังคมภายในและสังคมภายนอก เร่ิมต้ังแต่สังคมภายใน 

คือ กลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

โดยการให้ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นธรรม มกีารพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถท้ังด้านการบริหารงาน 

และการท�างานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนและ 

ร่วมกันดแูลชุมชนและสงัคมในวงกว้าง ผ่านการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมเพ่ือสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

โดยสรุปดังนี้

• ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

ยเูอซดี�าเนนินโยบายการบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกบับทบาทภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบสอดคล้องกบัความสามารถของพนกังาน มรีะบบการประเมนิผลทีวั่ดประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและ

ศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก�าลังใจที่ดี 

รวมทั้งมีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของยูเอซีให้สามารถแข่งขันทั้งในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาและจูงใจให้พนักงานพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างต่อเนื่อง ส ่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงอย่างต่อเน่ือง อยู ่ในเกณฑ์ต�่ากว ่าค่าเฉลี่ย 

ในอุตสาหกรรมเดยีวกันและค่าเฉลีย่ของตลาดแรงงานทัว่ไป รวมถงึยงัสามารถดงึดดูผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถใหม่ๆ 

ให้เข้ามาร่วมงานกับยูเอซี

แนวทางในการด�าเนินการและผลการด�าเนินการ

1. ยเูอซที�าการประเมนิค่างานทุกต�าแหน่งงาน เพือ่จดัปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้เหมาะสมกบัค่างานของแต่ละต�าแหน่ง 

โดยการจ้างบรษิทัทีป่รกึษาเข้ามาด�าเนนิการให้ เพ่ือความเป็นกลางในการประเมนิค่างาน และในทุกปียเูอซีเข้าร่วม

การส�ารวจค่าตอบแทน/สวสัดกิาร เพือ่น�าผลการส�ารวจมาเป็นข้อมลู Review ค่าตอบแทน/สวสัดิการของบรษิทั 

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างค่าตอบแทน/สวัสดิการสามารถแข่งขันได้

2. ยเูอซมีรีะบบการวัดและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน เพือ่ให้ความเป็นธรรมกับผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ประกอบด้วย 

เครื่องมือ กระบวนการและวิธีการ

• เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งวัดผลส�าเร็จของการปฏิบัติงาน 

เทียบกับเป้าหมายโดยได้ด้วย KPIs และส่วนที่สองประเมินศักยภาพของพนักงานด้วย Competency
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• กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการก�าหนด Individual KPIs 

และรับทราบ Competency ประจ�าต�าแหน่งที่จะใช้ในการประเมินศักยภาพตั้งแต่ต้นปี ยูเอซีก�าหนด 

ให้มีการติดตาม KPIs ในทุกไตรมาสเพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และเพื่อให้ผลการประเมินมีความเที่ยงธรรม ผลการประเมินของพนักงานแต่ละคนจะได้รับการพิจารณา

และกลั่นกรองจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับชั้น

• การให้รางวัลปฏิบัติงานพิเศษ (Bonus) และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี จะใช้ผลการประเมินตามหลัก 

KPIs และ Competency ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

• ผูบ้รหิารระดบัสงู จะได้รบัผลตอบแทนด้วยการประเมนิผลงานอย่างสม�า่เสมอ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากคณะกรรมการบริษัท 

3.   ยเูอซีมกีารจดัการเลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกจิการขึน้มา โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ 

ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง โดยมีบทบาทในการเป็นตัวแทนลูกจ้างในการน�าข้อเสนอของพนักงาน เจรจา

ต่อรองกับนายจ้างด้านการบริหารสวัสดิการ และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการทุกไตรมาส 

นอกจากน้ียังเปิดช่องทางให้พนักงานมีการสื่อสารกับทางคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยติดต่อทางอีเมล ์

คือ employee_committee@uac.co.th

จากผลการด�าเนินการ บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานโดยสรุปดังนี้

• มีโครงสร้างค่าตอบแทน / สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

• มีการจัดท�า Job Grade /Job Level ที่ท�าให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามค่างาน

• มีเครื่องมือวัด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ตารางแสดงอัตราการลาออกเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)
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• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

ยเูอซมีกีารดแูลและก�าหนดหลกัเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนกังานในทกุระดบั โดยแบ่งออกเป็นสายบรหิาร 

(Management) และสายปฏิบัติการ (Specialist) พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ 

ที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ มีโอกาสโอนย้ายข้ามสายงาน หรือแต่งตั้งมอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ 

ที่ยูเอซีขยายงานตามความรู้ ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานภายในก่อนเมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง

• แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของยูเอซีเป็นไปอย่างราบรื่น 

ยูเอซีจึงมีการจัดท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญและมีการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ยเูอซมีเีจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะสนบัสนนุความก้าวหน้าในการพฒันาบคุลากร สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของผูบ้รหิาร 

ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในองค์กรให้เป็นมอือาชพี โดยมเีป้าหมายพฒันาพนกังานให้เป็นทรพัยากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแข่งขันได้ทางธุรกิจในระดับสากล และท่ีส�าคัญเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม

ด้วยเนื่องจากพนักงานคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จในการเติบโตขององค์กร ยูเอซีจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานเพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับความยั่งยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน

1. ยูเอซีด�าเนินการจัดอบรม Orientation เก่ียวกับยูเอซี อาทิเช่น  Vision, Mission, Core value, จรรยาบรรณ

ธุรกิจ นโยบาย ระเบียบบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารระบบคุณภาพ ส�าหรับพนักงานใหม่ทุกระดับ 

เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบถึงแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของยูเอซี 
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2. ยูเอซีด�าเนินการอบรมหลักสูตร WE R UAC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพการท�างานของพนักงานให้มี

ประสทิธิภาพและยัง่ยนื โดยพนกังานจะได้ท�ากิจกรรมร่วมกนั เข้าใจบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่องาน สอดคล้องกบั 

Core Value และเพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดความรัก

และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในคราวเดียวกัน

ในปี 2560 ยูเอซีได้จัดการอบรมหลักสูตร WE R UAC ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

• รุ่น 1/60 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 25 ท่าน

• รุ่น 2/60 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 26 ท่าน

• รุ่น 3/60 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าอบรม 24 ท่าน 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม

หลักสูตร WE R UAC 

ความรู้ก่อนเข้าอบรม  =  60.83%
ความรู้หลังเข้าอบรม = 96.67%
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพ่ิมขึ้น = 35.85%

 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
หลักสูตร ว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ในการอบรมและสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการทำางานได้

= 95.83%

 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ว่ามีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา มีการ

ยกตัวอย่างประกอบ การตอบคำาถาม
ชัดเจน และการเปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น
= 97.78%

 ความพึงพอใจด้าน
การประสานงานของ

เจ้าหน้าที่ ก่อนการจัด
อบรม

=  95.00%

ความพึงพอใจด้านอาหาร
และสถานที่

= 98.33%

ความพึงพอใจในภาพ
รวมการจัดอบรมครั้งนี้

= 97.50%

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 75

ระดับปฏิบัติการ 72 ท่าน

ระดับบริหาร 3 ท่าน

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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3. หน่วยงานจัดท�า On the Job Training (OJT) เช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, กระบวนการท�างานของแต่ละ

หน่วยงานและการประสานงานภายในให้กับพนักงานทุกคน พร้อมทั้งมีการประเมินก่อนผ่านการทดลองงาน 

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในการท�างานตามหน้าที่ ๆ รับผิดชอบนั้น ๆ

4. มีการจัดท�า Training Year Plan เช่ือมโยงกับ Training Matrix ประจ�าต�าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน 

ในต�าแหน่งงานนั้น มีศักยภาพเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน

โดยยเูอซไีด้จดัอบรมหลกัสตูร “HRD Workshop” เพือ่ให้ระดบัจดัการมคีวามเข้าใจ และสามารถจัดท�า Training 

Road Map และ Training Matrix ระดับหน่วยงานแผนก และหัวหน้างานเพื่อให้ระดับจัดการมีความรู้ความเข้าใจ 

ที่ตรงกันเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กร และมีความเข้าใจสามารถจัดท�า Training Road Map และ Training Matrix 

ระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับระบบ HRD ขององค์กรได้

5. การจดัอบรม Functional Training เพ่ือพฒันา Functional Competency ตามความจ�าเป็นของพนักงานแต่ละต�าแหน่ง 

และตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

6. การเข้าร่วมอบรม Talent Program ส�าหรบัพนกังานทีม่ศีกัยภาพโดดเด่นทีจ่ะเติบโตไปเป็น Successor ในอนาคต 

ได้แก่ หลักสูตร Management Development Program (MDP), Executive Energy Program (EEP), Business 

Capability Enhancement Program Batch (BCEP) และ Senior Executive Program (SEP)

ภาพถ่ายการเข้าร่วม MDP Overseas Trip ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2560
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7. การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรภายในองค์กร “Business English Communication Course” เป็นการพัฒนาศกัยภาพ

พนกังานด้านภาษาอังกฤษ เพือ่ให้พนักงานมทัีกษะความรู้ด้านภาษาองักฤษและสามารถสือ่สารภาษาองักฤษเบือ้งต้น

ในการท�างานได้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้พนักงานทุกท่านมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ 4 ขึ้นไป 

ในปี 2560 ได้จัดการเรียน Business English Communication Course จ�านวน 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 

3 เดือน (สงิหาคม – พฤศจกิายน 2560) โดยสถาบนัสอนภาษาองักฤษ Worldwide Education Services Co., Ltd. 

มีพนักงานเข้าร่วมการเรียนจ�านวน 17 ท่าน ซึ่งพนักงานทุกท่านมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และในปี 2561 

ทางยูเอซีมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

8. กิจกรรม SD Road Show การอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development, SD) 

เพือ่ให้พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจเรือ่ง SD ตรงกันทัว่ทัง้องค์กร ในปี 2560 ยเูอซีได้กจิกรรม SD Road Show ทัง้

ส�านักงานใหญ่ และสาขารวม 7 รุ่น

มคีวามสขุและรูส้กึดีทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัยเูอซ ีทัง้ผูบ้รหิารและเพ่ือนร่วมงาน 
มทีศันคตทิีด่ ีผูบ้รหิารดแูลและใส่ใจพนกังานทกุระดบั และยูเอซียังเป็นเหมือนโรงเรียน 
ทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆให้เรยีนรูม้ากมาย ทัง้ในเรือ่งการทดลองเพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ
ก๊าซชวีภาพเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า (แม่แตง2) และมีการส่งพนกังานเข้ารับการอบรมตาม 
Functional Training ตามต�าแหน่ง

น.ส.รุ่งทิวา ศรีมาปาน
Production Planner Leader

ผู้เข้ารวมกิจกรรมทั้งหมด 98 ท่าน

ระดับปฏิบัติการ 81 ท่าน

ระดับบริหาร 17 ท่าน

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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7. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภายในองค์กร “Business English Communication Course” เป็นการพฒันาศกัยภาพ

พนกังานด้านภาษาองักฤษ เพือ่ให้พนกังานมทีกัษะความรู้ด้านภาษาองักฤษและสามารถสือ่สารภาษาองักฤษเบือ้งต้น

ในการท�างานได้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้พนักงานทุกท่านมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ 4 ขึ้นไป 

ในปี 2560 ได้จัดการเรียน Business English Communication Course จ�านวน 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 

3 เดือน (สงิหาคม – พฤศจกิายน 2560) โดยสถาบนัสอนภาษาองักฤษ Worldwide Education Services Co., Ltd. 

มีพนักงานเข้าร่วมการเรียนจ�านวน 17 ท่าน ซึ่งพนักงานทุกท่านมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และในปี 2561 

ทางยูเอซีมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

8. กิจกรรม SD Road Show การอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development, SD) 

เพือ่ให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง SD ตรงกนัทัว่ทัง้องค์กร ในปี 2560 ยเูอซไีด้กจิกรรม SD Road Show ทัง้

ส�านักงานใหญ่ และสาขารวม 7 รุ่น

มคีวามสขุและรูส้กึดทีีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัยูเอซ ีทัง้ผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงาน 
มีทศันคตทิีด่ ีผู้บริหารดแูลและใส่ใจพนกังานทกุระดบั และยเูอซยีงัเป็นเหมือนโรงเรียน 
ทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆให้เรยีนรูม้ากมาย ทัง้ในเรือ่งการทดลองเพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ
ก๊าซชวีภาพเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า (แม่แตง2) และมีการส่งพนกังานเข้ารบัการอบรมตาม 
Functional Training ตามต�าแหน่ง

น.ส.รุ่งทิวา ศรีมาปาน
Production Planner Leader

ผลการด�าเนินงาน

จากแผนการพฒันาศกัยภาพพนกังาน  ยเูอซีมีการพฒันาศกัยภาพพนกังานโดยส่งพนกังานไปอบรมภายนอก และ

จดัฝึกอบรมภายใน  พนกังานระดับหัวหน้างานมกีารอบรมหลกัสตูรท้ังท่ีเป็นความรูด้้านเทคนคิ ด้านการบรหิาร ด้าน

การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยสรุปผลการด�าเนินงานการจัดฝึกอบรมดังนี้

สรุปผลการฝึกอบรมจ�านวนหลักสูตรในปี 2560 ดังนี้

หลักสูตร
จ�านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 

(หลักสูตร)

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน 23

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก 111

 - Functional Training 107

 - Talent Program 4

นอกจากนี้ยูเอซียังได้จัดให้มีการดูงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

อนัเป็นประโยชน์ในการท�างานและพฒันาพนกังานเป็นประจ�าทกุปี อกีทัง้มค่ีาใช้จ่ายในการอบรมต่อหวัเฉลีย่ 20,000 บาท/ปี 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันและค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงานทั่วไป

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 – 2560

จำนวนชั่วโมงการ
ฝ�กอบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ย ป� 2560

42.88
ชั่วโมงต�อคนต�อป�
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ของพนักงานโดยเฉลี่ย ป� 256020.000

บาทต�อคนต�อป�

7 9

จำนวนพนักงานจ�างใหม�
ป� 2560 ทั้งหมด 16คนคน คน

ลดค�าใช�จ�ายได�ถึง

25,574 บา
ท/
ป�
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จำนวนพนักงานจ�างใหม�
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ป�
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• การปฏิบัติด้านด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การจ้างงาน (Employment)

ในปี 2560 ยูเอซียังคงรับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการ 

เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของหน่วยงานซ่ึงต�าแหน่งทีร่บัเพิม่ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานในส่วนโรงงานและส่วนปฏบิตักิาร 

อย่างไรกต็าม ยเูอซยีงัคงให้ความส�าคญักบัการรกัษามาตรฐานระบบการคดัเลือกพนกังาน โดยมกีารทดสอบข้อเขียน 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย ยูเอซ ี

เช่ือมั่นว่าการคัดเลือกพนักงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และความเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 

รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมัครงานโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ เป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานและการน�าพายูเอซี ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ยูเอซีถือนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันในด้านแรงงาน ยูเอซี 

ได้ก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของยูเอซี ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปี และไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าพนักงาน 

จะเป็นพนักงานหญิงหรือชาย ก็มีสิทธิตามระเบียบบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ในส่วนผู้รับเหมานั้น ยูเอซีได้ก�าหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ท�างานซ่ึงเป็นลูกจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน 

ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคมและเงนิทดแทน ประกาศกระทรวง ระเบยีบของทางราชการ 

และอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน

กราฟแสดงอัตราการจ้างงาน ปี 2558-2560

จำนวนชั่วโมงการ
ฝ�กอบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ย ป� 2560

42.88
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7 9

จำนวนพนักงานจ�างใหม�
ป� 2560 ทั้งหมด 16คนคน คน

ลดค�าใช�จ�ายได�ถึง

25,574 บา
ท/
ป�
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ความปลอดภัยในการท�างานและอาชีวอนามัย

ยเูอซคี�านึงถงึความปลอดภยัในการท�างานของพนกังานทกุคน ทกุระดบั รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องเป็น

สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ จงึท�าให้ยเูอซเีป็นองค์กรทีม่อีบัุติเหตุจากการท�างานเป็นศนูย์ (Zero Accident) อย่างต่อเนือ่งทกุ ๆ ปี 

อีกทั้งยูเอซียังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนี้

• ประกาศนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(QSHE)

• มีประกาศ Safety News ออกทุกเดือน

• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุพนักงาน

• การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานประจ�าปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับอัตราเสี่ยงและกฎหมายด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างานด้วย

•  การอบรมความปลอดภัยในการท�างานก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

• การฝึกซ้อมการระงับเหตุ (Safety Day)
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• การฝึกอบรมข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จัดฝึกอบรมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

และความปลอดภัยอาชีวอนามัย (OHSAS 18001:2007) เพื่อรองรับการรับรองระบบบริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ 

จากทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 12 คน ซึ่งด�าเนินการฝึก

อบรมโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบบริหารคุณภาพ บริษัท แมสบิซส์ จ�ากัด  โดยมีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

ล�าดับที่ หัวข้ออบรม/หลักสูตร วันที่อบรม

1. 1.1 หลักสูตรการตีความ ข้อก�าหนด ISO 14001:2015

1.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001:2015

24 ม.ค. 2560

25 ม.ค. 2560

2. 2.1 หลักสูตรการตีความ ข้อก�าหนด OHSAS 18001:2007

2.2 ฝึกอบรมหลักสูตรการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย 

OHSAS 18001:2007

9 ก.พ. 2560

10 ก.พ. 2560

3. 3.1 หลักสูตรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4 – 5 เม.ย. 2560

4. 4.1 หลกัสตูรตรวจตดิตามภายใน ระบบร่วม ISO 14001:2015

     และ OHSAS 18001:2007 11 – 12 พ.ค. 2560

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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• สุขภาวะองค์กร (Happy Workplace)

ยูเอซีมุ่งเน้นให้เกิดสุขภาวะองค์กรที่ดี (Happy Workplace) โดยน�าหลักสุขภาวะองค์กรของ ส�านักกองทุน

สนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้เพื่อให้มีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน พนักงานกับพนักงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสุขในการท�างาน และเกิดพลัง

แห่งความร่วมมือร่วมใจกันทั่วทั้งองค์กรโดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หลายรูปแบบที่แฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม

และจิตส�านึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและสังคมโดยรวม ในปีนี้ยูเอซียังได้ด�ารงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานที่จะส่ง

เสริมให้เกิด Happy Workplace อาทิ เช่น

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Happy – Body)

• กิจกรรมลดน�้าหนัก “ลดปั๊บ รับปุ๊บ Season 2”

• กิจกรรมออกก�าลังกายช่วงบ่าย “Daily Exercise ขยับกายสไตล์เรา”

• กจิกรรม “วิง่ออกก�าลงักาย” ณ สวนรถไฟ ยเูอซีได้จัดให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกงานมาวิง่ออกก�าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
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• กจิกรรม “กฬีาโยคะเพือ่สขุภาพ” ยเูอซไีด้จดัให้ส�าหรบัพนกังานทีไ่ม่สามารถเล่นกฬีาหนกัได้ เพือ่การเสริมสร้าง

ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มยูเอซีด้วย 

• ยเูอซจัีดให้มีการจดัตัง้กลุม่แบดมนิตนั ให้กบัพนกังานผูส้นใจในการออกก�าลงักาย ซึง่เป็นการเสรมิสร้างให้สขุภาพ

ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

• ยูเอซีจัดกิจกรรม “กีฬาสี” เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่ดี 

ความสามัคคีให้กับพนักงานทุกท่าน 

• โครงการเพิ่มความสุข ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อบ�าบัดออฟฟิศซินโดรม

ยูเอซีส ่งเสริมและใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยการร ่วมสนับสนุนผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม 

จัดกิจกรรมเพิ่มความสุข ฟื้นฟูสมรรถภาพ บ�าบัดออฟฟิศซินโดรมให้แก่พนักงานขึ้น เพื่อช่วยบ�าบัดออฟฟิศ 

ซินโดรมที่เกิดจากการต้องนั่งท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยใช้บริการจาก วิสาหกิจเพ่ือสุขภาพ

ชุมชนบ้านก่ึงวิถีบ้านเธอ (SHE) เพื่อร่วมสร้างอาชีพผู้ไร้โอกาสทางสังคมไม่กลับไปประพฤติผิดกฎหมาย 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมต่อไป

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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กิจกรรมส่งเสริมด้านการเงิน (Happy – Money)

• รางวัลอายุพนักงาน ที่มีอายุงานครบ 20 ปี

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน” 

โดยเลอืกสะสมเงนิในอัตราร้อยละ 3, 4 หรอืร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน ซึง่ยเูอซสีมทบในอตัราเดยีวกนัตามเงือ่นไข

ของระเบียบบริษัทที่ก�าหนดไว้

• MOU กับสถาบนัการเงนิ เพือ่สนิเชือ่ผ่อนบ้านอตัราดอกเบีย้พิเศษ, เงินกูฉุ้กเฉิน และการแก้ปัญหาหนีน้อกระบบ 

โดยท�า MOU ร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงิน 3 แห่งได้แก่

กิจกรรมส่งเสริมด้านการผ่อนคลาย (Happy – Relax)

• ยเูอซไีด้จัดงานฉลองวนัปีใหม่ขึน้เป็นประจ�าทกุปี ทัง้ในส่วนโรงงานและส�านกังานใหญ่ โดยในปีนีผู้บ้รหิารได้ร่วม

รบัประทานอาหารกบัพนกังาน ท้ังนีเ้พ่ือสร้างความความสมัพนัธ์อนัดใีห้เกดิขึน้ระหว่างผูบ้รหิารและกลุม่พนกังาน

ด้วยกัน 

ในฐานะตัวแทนพนักงาน  มองว่าปัญหาของคนท�างานส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องภาระ 
ค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะสังคมในเมือง หรือภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งอาจท�าให้พนักงานเกิด
ปัญหาหนีส้นิ  แต่บรษิทักพ็ยายามหาวธิช่ีวยฟ้ืนฟแูละบรรเทา โดยการจดัหาสถาบนั
การเงินต่างๆ ทีใ่ห้อตัราการผ่อนช�าระพเิศษ,เงนิกูฉ้กุเฉนิ เพือ่ช่วยพนกังานแก้ปัญหา
หนีสิ้น ท�าให้การท�างานของพนกังานมคีวามสขุลดความตงึเครยีดได้

น.ส.ภัคชญัญา เนตรวงศ์
Senior HR.Officer
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• จดักจิกรรมวนัสงกรานต์ “สรงน�า้พระพทุธรปูและรดน�า้ขอพรผู้บริหาร” เพ่ือร่วมสืบสานประเพณวีฒันธรรมไทย 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (Happy – Soul)

เพ่ือให้พนักงานได้น�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ในการท�างาน

และชีวิตประจ�าวัน จึงจัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา เร่ือง “เข็มทิศน�าทางในการใช้ชีวิต” โดยพระมหาเด่นศักดิ ์

รักภักดี (สุขุมาโล) วัดเทพลีลา 

จากทีบ่รษิทัได้จดักจิกรรม Happy workplace หรอื Happy Soul โดยการน�าพระ 
เข้ามาจัดกิจกรรม ท�าให้มีแง่คิดในการท�างาน และการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจ 
ผูอ้ืน่มากขึน้ มองโลกในแง่บวกมากขึน้ และท�างานได้อย่างมคีวามสขุ ถือว่าเป็น
กจิกรรมทีด่มีากค่ะกจิกรรมนึงค่ะ

น.ส.เกศรินทร์ สมมุติ
Administrative officer

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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• การพัฒนาและการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

ยูเอซีตระหนักและให้ความส�าคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และท�าความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีด่แีละการยอมรบัจากชุมชนทีอ่ยูร่อบข้าง ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกิจของกลุ่มยเูอซี ด�าเนนิงานได้อย่าง 

ต่อเนื่องไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก  

ในปี 2560 ยูเอซีได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและพัฒนาชุมชนในทุกมิติ คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยสรุปดังนี้

ด้านการศึกษา

ยูเอซีได้ร่วมสนบัสนนุด้านการศึกษา เพือ่เพ่ิมโอกาสทางการศกึษาในระดับพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิน่ 

ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาแต่มีฐานะยากจน ดังนี้

• โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับประถมศึกษา

ยูเอซีเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นรากฐานของการศึกษาจึงได้สนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายอรุโณทัย เขตพ้ืนที่ ต.ไกรใน จ.สุโขทัย จ�านวน 41 ทุน 

ใน 8 โรงเรียน เพื่อร่วมสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้มั่นคงสู่การสร้างคุณภาพที่ดีแก่สังคม
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• โครงการสนบัสนนุวันเด็กแห่งชาต ิยเูอซสีนบัสนนุวนัเด็กแห่งชาติในทุกปีและส�าหรับปี 2560 ยเูอซีได้มอบจักรยาน

สนับสนุนวันเด็ก ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก, อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทัย และร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนวัดแม่กะ และศูนย์ศึกษา

นอกโรงเรียน ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

• ยูเอซีร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม “ชม ชิม ชิลล์ ช๊อป” และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือ

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ในปี 2560 ยเูอซีได้ร่วมด�าเนนิการสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ด้วยมุง่หวงัทีจ่ะมส่ีวนร่วมและเป็นส่วนหนึง่ 

ในการด�าเนินชีวิตของชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดังนี้

• ยเูอซร่ีวมสนบัสนุนของรางวลัและงบประมาณในการจัดงานประจ�าปี อาทิเช่น สนบัสนุนงบประมาณให้แก่ประจ�าปี 

วัดสิงห์ทอง จ.สุโขทัย, สนับสนุนสลากพระแม่ย่าสุโขทัยการกุศล, กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่าง ๆ 

ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงโรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) ต.แม่แตง จ.เชยีงใหม่, สนบัสนนุ

อาหารว่างกิจกรรมโครงการ “ข่วงแก้วลานบุญ” ครอบครัวอบอุ่นด้วยศีล 5 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

• ยูเอซีร่วมสนับสนุนน�้าดื่มและเครื่องดื่มชูก�าลังให้แก่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.กกแรต 

อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย ประจ�าปี 2560

ด้านคุณภาพชีวิต

• สนับสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต

ยูเอซีร่วมสนับสนุนงบประมาณการสร้างถนนคอนกรีต เริ่มต้ังแต่ หน้าวัดป่าหมู่ใหม่ บ้านห้วยเหี๊ยะ ถึงบ้าน

ห้วยชมพู ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนส�าหรับการเดินทางของคนในชุมชนและ

พนักงานของยูเอซี และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

• สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (SIS) ให้ชุมชน

ยเูอซสีนบัสนนุวสัดปุรบัปรงุดนิ (SIS) ทีไ่ด้จากกระบวนการหมกัในการผลิตก๊าซชวีภาพ ทีมี่หญ้าเนเปียร์และต้น 

ข้าวโพดเป็นวตัถุดบิหลกัแจกจ่ายให้กบัชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ทีท่�าการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน บริเวณพ้ืนทีร่อบ

โรงงานโรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) เพือ่น�าไปทดลองใช้ปรมิาณมากว่า 20 ตนั

• โครงการ UAC ใส่ใจอาชีวะอนามัยผู้สูงวัย มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ 

ยเูอซดีแูลใส่ใจสงัคมผูส้งูอาย ุซ่ึงนบัวนัจะมจี�านวนเพิม่มากขึน้ และมปัีญหาทางสขุภาพทัง้ทางด้าน ร่างกายและ

จิตใจ การดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจท่ีดีนั้นเป็นเร่ืองท่ียูเอซีเห็นว่าเป็นเร่ืองส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัญหาด้านสายตาซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท�าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติ และต้องการช่วย 

ลดภาวะในเรื่องการพึ่งพาบุคคลอื่น ยูเอซีจึงจัดกิจกรรมวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้แก่ผู ้สูงอายุ 

โดยปี 2560 เป็นการเริม่กจิกรรมเป็นปีแรก โดยเริม่ จากชมุชนในพ้ืนทีโ่รงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) 

หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่3 ต.กกแรต ต.กงไกรลาศ ซ่ึงมผู้ีสูงอายท่ีุมปัีญหาด้านสายตาจ�านวนกว่า 110 รายเข้าวดัสายตา 

และจะขยายผล ในพื้นที่ชุมชนอื่นๆในปีถัดไป 

ผู�สูงอายุ อายุ 60 ป�ข�้นไป

110 รา
ย

การกระจายมูล
ค�าสู�ผู�ถือหุ�น

เง�นป�นผลแก�ผู�ถือหุ�นเง�นป�นผลต�อหุ�น
33,38 ล�านบาท0.05 บาท

การลงทุน
ด�านบุคลากร

ค�าตอบแทนพนักงาน *
รอข�อมูล

ค�าตอบแทนกรรมการบร�หาร
2.24 ล�านบาท

การลงทุน
ด�านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพ�่อสังคม
 รอข�อมูล 

การแบ�งป�น
สู�คู�ค�าธุรกิจ

การจัดซื้อในสินค�าและบร�การ (ในประเทศ)
1,785 ล�านบาท

การจัดซื้อวัตถุดิบ (ในประเทศ)
88.40 ล�านบาท

มูลค�าทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ

ต�นทุนทางการเง�น (ดอกเบี้ย)
รอข�อมูล

ภาษีที่จ�ายให�รัฐ
รอข�อมูล

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560
เป�าหมาย

>86%
เป�าหมาย

>86%
เป�าหมาย

>86%

ระดับความพ�งพอใจ ระดับความพ�งพอใจ ระดับความพ�งพอใจ

88.37% 88.07% 89.32%

กลุ�มธุรกิจจัดหาเพ�่อจำหน�าย

การจัดซื้อวัตถุดิบ (ต�างประเทศ)  
2.89  ล�านบาท

จำนวน
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• การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ยูเอซีร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แต้มขันปันน้องครั้งที่ 16” ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสื่อมวลชนสายพลังงาน 

และจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา ยูเอซีได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและมอบอุปกรณ์การเรียน 

ให้แก่โรงเรียนบ้านเนนิพยอม จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เม่ือวันที ่4 กมุภาพันธ์ 2560 พร้อมร่วมด�าเนนิกจิกรรมปรับปรงุ

อาคารเรียนและกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กๆ

• การประเมินผลกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการจดักจิกรรมหรอืโครงการพฒันาชมุชนแล้ว ยเูอซยีงัได้มกีารด�าเนนิการประเมนิผลกระทบชมุชนและ

สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง ในทุกพื้นท่ีโรงงาน เพื่อเป็นการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือความคาดหวัง ของคน 

ในชุมชน ผ่านการท�าแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพ่ือรับข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าว ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้าง 

ความสมัพันธ์อันด ีอกีทัง้ยงัแสดงให้เหน็ว่า ยเูอซดี�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกับการให้ความส�าคญักบัชมุชนและเพือ่ให้เกดิ

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การยอมรับจากชุมชน

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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สรุปข้อร้องเรียนจากชุมชน ปี 2560

สถานที่ จ�านวนข้อร้องเรียน

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) จ.เชียงใหม่ ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (ภูผาม่าน 1-2) จ.ขอนแก่น ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top)

วงษ์บัณฑิต จ. สุราษฎร์ธานี
ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top)

สหไทย จ.สมุทรปราการ
ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าเสาเถียรเอ จ.สุโขทัย ไม่มี

โรงงานผลิตไฟฟ้าประดูเฒ่า จ.สุโขทัย ไม่มี

โรงงานผลิตและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชันและลา เท็กซ์โพลิเมอร์ จ.นครราชสีมา ไม่มี

คลังสินค้าบางปู จ.สมุทรปราการ ไม่มี

ผลการส�ารวจความพึงพอใจชุมชนรอบ ๆ โรงงาน

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม (PPP) จ. สุโขทัย
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

89% *ปลูกต�นไม�รอบโรงงานให�มากข�้น

โรงงานผลิตไฟฟ�าจากก�าซชีวภาพจากหญ�าเนเป�ยร� (แม�แตง 2) จ. เชียงใหม�
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

90% 1. สนับสนุนชุมชนให�มีรายได�และอาชีพเสร�ม
2. จัดกิจกรรมด�านการดูแลสุขภาพอนามัยผู�สูงอายุ

47,548,144
62,185,152

2559

2560

Associated gas (MMSCF)

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

3,436
41,240

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
859
10.308 Cost Saving (บาท/ป�)

30,932 75%

ค�าเคร�่องปร��นเตอร�

ก�อนปรับปรุง

-
4.476

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
-
9.700 Cost Saving (บาท/ป�)

- %

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

253
3,036

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
97.5
1,170 Cost Saving (บาท/ป�)

1,866 61%

ก�อนปรับปรุง

3,689
48,752

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
956.5
21,178

ลดค�าใช�จ�ายได�ถึง

25,574 บา
ท/

ป�

57%
รวม
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ด้านการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
(Process)
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ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Process)
ยเูอซใีห้ความส�าคญัด้านการดแูลสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ สอดคล้องกบั 

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยยูเอซีมีแนวทางและผลการด�าเนินการด้านดังกล่าวดังกล่าว

• การดูแลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

1. ด้านความปลอดภัย

จากก้าวแรกของความมุ่งม่ัน พฒันา ยเูอซปีระกาศนโยบายความปลอดภยัสงูสดุในการปฏบิตังิาน และความเป็น

เลิศและยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ (Safety & Operation Excellent) สู่การก�าหนดค่านิยมความปลอดภัย ได้แก่ 

“E2E” (Education, Enforcement, Emergency Plan Response) สู่องค์กรที่มีอุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์ 

(Zero Accident) ผลส�าเร็จในปี 2560 ซึ่งเกิดจากการรวมพลังของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้แก่

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (OHSAS 18001: 2007) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560

• โรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP)  จ.สโุขทยั ได้รบั Certificate of Achievement To Good Practice 

in Occupational Safety and Health Management, Gold Award จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

• โรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จ.สุโขทยั ได้รบัประกาศเกยีรติคณุผ่านการประเมนิระดับผลการปฏบิตัิ

ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรบัสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) จากสถาบนั 

ส่งเสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (สสปท.) เมือ่วนัที ่19 ธันวาคม 2560

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากโรงงานแห่งนี้ ยูเอซีก�าหนดแผนงานน�าไปเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม 

ทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึพฒันาต่อยอดระบบการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลติ 

(Process Safety Management) ให้ครบท้ัง 14 องค์ประกอบ โดยเร่ืองที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว ได้แก ่

1. การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (CSM), 2. การอนุญาตท�างานที่อาจท�าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ 
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(Hot Work Permits) และการอนญุาตท�างานท่ีไม่ใช่งานประจ�า (non-routine Permits), 3. การเตรยีมความพร้อม

และการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Planning and Response), 4. การจดัการการเปลีย่นแปลง (Management 

of Change), 5. การมส่ีวนร่วมของพนกังาน (Employee Participation) ส่วนอกี 9 องค์ประกอบทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการ 

ทางยูเอซีได้ก�าหนดแผนงานและเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563

การซ้อมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน

ยูเอซีตระหนักดีว่าการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสร้างความเช่ือมั่น 

ของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อการผลติของกระบวนการบรษิทั ยเูอซจีงึบรหิารจดัการความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัทัง้พนกังาน 

ผู้รับเหมา และชุมชนรอบโรงงาน โดยมีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุขั้นรุนแรงที่เกิดจากการผลิต

อาทเิช่น การจดังานซ้อมความพร้อมการระงบัเหตุฉุกเฉินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัยและโรงงาน

ผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) อ.แม่แตง จังหวดัเชยีงใหม่ ณ จุดเกดิเหตุและศูนย์ช่วยเหลอื 

EMC/HO ซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โดยการจ�าลองเหตุการณ์สภาวะเหตุฉุกเฉิน 

โดยการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนและคู่มือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัย  

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเอซีมุ ่งด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอยู่ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโรงงานอย่างเป็นมิตรและพัฒนาร่วมกัน 

อย่างยั่งยืน ผลส�าเร็จในปี 2560 ได้แก่

• โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ได้รบัการรบัรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

• โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จ.สโุขทยั ว่าจ้างบรษัิท เอม็ อ ีท ีจ�ากดั จดัท�ารายงานผลการปฏบิตัติาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด 

พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่มา: รายงานของบริษัท เอ็ม อี ที จ�ากัด)

2.1 การใช้วัตถุดิบ

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย 

ยูเอซีได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและดูแลรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตน�้ามันของ 

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน) (ปตท. สผ.) มาที่โรงงานฯ เป็นอย่างดี มีผลท�าให้ปริมาณการ 

ใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 172.04% ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก๊าซสู่บรรยากาศได้  

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย หยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี (Turnaround) เมื่อวันท่ี 

3-7 กรกฎาคม 2560

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม (PPP) จ. สุโขทัย
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

89% *ปลูกต�นไม�รอบโรงงานให�มากข�้น

โรงงานผลิตไฟฟ�าจากก�าซชีวภาพจากหญ�าเนเป�ยร� (แม�แตง 2) จ. เชียงใหม�
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

90% 1. สนับสนุนชุมชนให�มีรายได�และอาชีพเสร�ม
2. จัดกิจกรรมด�านการดูแลสุขภาพอนามัยผู�สูงอายุ

47,548,144
62,185,152

2559

2560

Associated gas (MMSCF)

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

3,436
41,240

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
859
10.308 Cost Saving (บาท/ป�)

30,932 75%

ค�าเคร�่องปร��นเตอร�

ก�อนปรับปรุง

-
4.476

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
-
9.700 Cost Saving (บาท/ป�)

- %

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

253
3,036

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
97.5
1,170 Cost Saving (บาท/ป�)

1,866 61%

ก�อนปรับปรุง

3,689
48,752

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
956.5
21,178

ลดค�าใช�จ�ายได�ถึง

25,574 บา
ท/

ป�

57%
รวม

ทีโ่รงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) ให้ความ 
ส�าคัญกับความปลอดภัยพนักงานมากครับ โดยการท�างานทุกครั้ง 
ต้องสวมใส่ชดุทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน ใส่หมวกนริภยั รวมถงึอปุกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครดั ผมจงึมัน่ใจทกุครัง้ในการท�างานว่าจะไม่เกดิอบุตัเิหตใุน
ระหว่างการท�างาน

นายชนะภยั ศรรีตัน์
(Senior Plant Operator)

รายงานความยั่งยืนปี 2560

66



 2. ด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเอซีมุ ่งด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอยู่ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโรงงานอย่างเป็นมิตรและพัฒนาร่วมกัน 

อย่างยั่งยืน ผลส�าเร็จในปี 2560 ได้แก่

• โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จ.สโุขทยั ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001:2015) 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

• โรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จ.สโุขทยั ว่าจ้างบรษิทั เอม็ อ ีท ีจ�ากดั จดัท�ารายงานผลการปฏบิตัติาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด 

พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่มา: รายงานของบริษัท เอ็ม อี ที จ�ากัด)

2.1 การใช้วัตถุดิบ

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย 

ยูเอซีได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและดูแลรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตน�้ามันของ 

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน) (ปตท. สผ.) มาที่โรงงานฯ เป็นอย่างดี มีผลท�าให้ปริมาณการ 

ใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 172.04% ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก๊าซสู่บรรยากาศได้  

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย หยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี (Turnaround) เมื่อวันท่ี 

3-7 กรกฎาคม 2560

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม (PPP) จ. สุโขทัย
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

89% *ปลูกต�นไม�รอบโรงงานให�มากข�้น

โรงงานผลิตไฟฟ�าจากก�าซชีวภาพจากหญ�าเนเป�ยร� (แม�แตง 2) จ. เชียงใหม�
ผลการสำรวจความพ�งพอใจ

90% 1. สนับสนุนชุมชนให�มีรายได�และอาชีพเสร�ม
2. จัดกิจกรรมด�านการดูแลสุขภาพอนามัยผู�สูงอายุ

47,548,144
62,185,152

2559

2560

Associated gas (MMSCF)

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

3,436
41,240

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
859
10.308 Cost Saving (บาท/ป�)

30,932 75%

ค�าเคร�่องปร��นเตอร�

ก�อนปรับปรุง

-
4.476

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
-
9.700 Cost Saving (บาท/ป�)

- %

ค�าแรงพนักงาน

ก�อนปรับปรุง

253
3,036

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
97.5
1,170 Cost Saving (บาท/ป�)

1,866 61%

ก�อนปรับปรุง

3,689
48,752

(บาท/เดือน)

(บาท/ป�)

หลังปรับปรุง
956.5
21,178

ลดค�าใช�จ�ายได�ถึง

25,574 บา
ท/

ป�

57%
รวม

ทีโ่รงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) ให้ความ 
ส�าคัญกับความปลอดภัยพนักงานมากครับ โดยการท�างานทุกครั้ง 
ต้องสวมใส่ชดุทีเ่หมาะสมกับการปฏบัิติงาน ใส่หมวกนิรภยั รวมถึงอปุกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครดั ผมจงึมัน่ใจทกุครัง้ในการท�างานว่าจะไม่เกดิอบุตัเิหตใุน
ระหว่างการท�างาน

นายชนะภยั ศรรีตัน์
(Senior Plant Operator)
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• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) จ.เชียงใหม่ 

ยเูอซรัีบซือ้วตัถดุบิประเภทพชืพลงังานและพชืผลทางการเกษตรจากเกษตรกร เช่น หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพด

อย่างต่อเนือ่งและไม่จ�ากดัจ�านวน เพือ่น�ามาผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า (แม่แตง 2) เพือ่เป็นรายได้ทีย่ัง่ยนื

ให้แก่เกษตรกร และช่วยให้ยเูอซมีวีตัถดุบิป้อนเข้าสูก่ระบวนการและสามารถจ่ายไฟให้กบัไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการซื้อวัตถุดิบดังนี้ 

วัตถุดิบ หน่วย 2559 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท)

พืชพลังงาน ล้านบาท 18.50 13.49

2.2 การใช้ไฟฟ้า 

จากข้อมลูมกีารใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับปี 2559 สอดคล้องกบัปริมาณการใช้วตัถดิุบทีเ่พ่ิมขึน้ แต่พบว่า การ

ใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่าการใช้วัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ยูเอซีมุ่งมั่นปรับลดการใช้ไฟฟ้าโดยด�าเนินการ ดังนี้

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน

• ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลากลางคืนในพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน

• ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 °C

• ต่อท่อระบายความร้อนออกจากห้องไฟฟ้า MCC เพื่อลดภาระการท�างานของ Air Conditioner 

• ลดแรงดนัใช้งานของ Instrument Air จาก 8 bar เหลือ 6 bar เพ่ือลดภาระการท�างานของ Air Compressor 

• ลดความดนัขาออก Feed gas compressor จาก 80 bar เหลือ 50-55 bar เพ่ือลดภาระ Motor Compressor 

โดยไม่กระทบกระบวนการผลิต

• เปลี่ยนวิธี Start จาก Star – Delta เป็น Inverter เป็นต้น

ภาพแสดงการใช้พลังงาน (บาท)

สำนักงานใหญ� กรุงเทพฯ

1,017,757
955,7732559

2560

โรงงานแม�แตง 2 จ.เชียงใหม�

857,436
1,299,0382559

2560

โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

19,319,756
27,016,5942559

2560

คะแนนตรวจพ�้นที่ 5 ส.

เป�าหมายป� 2560

>85%

ผลลัพธ�ป� 2560

87.8%

หมายเหตุ

3.3%
สูงกว�าเป�าหมาย

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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2.3 น�้าเสียจากกระบวนการผลิต

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย

โรงงาน PPP ไม่มกีารส่งน�า้เสยีจากกระบวนการผลิตออกสู่ภายนอกโรงงาน โรงงาน ฯ ได้ติดต้ังระบบ Corrugated 

Plate Interceptor (CPI) ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งน�้าเสียเกิดจากกระบวนการ 

คัดแยกน�้าที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบซึ่งมีปริมาณน้อยมาก จากนั้นจะถูกส่งไปยัง Produced Water Separator 

และระบบ CPI เพือ่ท�าการแยกน�า้มนัออกจากน�า้ ซึง่น�า้ทีผ่่านระบบ CPI จะถกูส่งไปเกบ็รวบรวมไว้ทีบ่่อพกัน�า้เสยี 

(Waste Water Pond) ภายในพืน้ท่ีของโรงงานฯ ไม่มกีารปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะหรอืออกสูภ่ายนอกโรงงานฯ 

ทั้งนี้  กรณีท่ีน�้าเสียมีปริมาณมาก ทางโรงงานจะด�าเนินการขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1 

สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ฯ เพ่ือน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป 

และในปัจจุบันโรงงาน PPP ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60

• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) จ.เชียงใหม่

โรงงานแม่แตง 2 ใช้การแยกน�า้หมกัและกากหญ้า (SIS) โดยใช้อปุกรณ์ Vertical Screw Separator โดยน�า้หมกั

ทีอ่อกมาส่วนหนึง่จะท�าการน�ากลบัเข้าสูก่ระการผลติ และส่วนท่ีเหลอืจะน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัการเกษตร 

เช่น พชืไร่ พชืสวน เนือ่งจากในน�า้หมกัมแีร่ธาตสุารอาหารท่ีประกอบด้วยอนิทรย์ีวตัถทุีจ่�าเป็นต่อพชืหลายชนดิ  

และในส่วนของกากหญ้า (SIS) จะน�าไปตากแห้งเพือ่ไล่ความชืน้ เพือ่จัดท�าเป็นสารวสัดปุรบัปรงุดนิ (SIS) ต่อไป

2.4 การคัดแยกขยะ

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย

ปัจจุบันโรงงาน PPP มีระบบการคัดแยกขยะเป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 

3 ประเภท 1.ขยะเปียกท่ัวไป 2.ขยะรไีซเคลิ (ไม่อันตราย) 3.ขยะอนัตราย ซึง่การก�าจดัทางโรงงานฯ ได้ด�าเนนิการ ดังนี้ 

1. ขยะเปียกทั่วไปจะถูกรวบรวมและส่งไปก�าจัดที่ อบต. ไกรนอก จ.สุโขทัย

2. ขยะขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย จะด�าเนินการเก็บรวบรวม เพื่อขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1 

สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) จ.เชียงใหม่

มกีารจดัการคดัแยกขยะก่อนส่งไปก�าจดั เป็น 4 ประเภท 1.ขยะเปียก 2.ขยะทัว่ไป 3.ขยะรีไซเคลิ 4.ขยะอนัตราย

และเป็นมลพิษ โดยขยะเปียกและขยะท่ัวไปจะน�าไปที่บริเวณพ้ืนที่ก�าจัดขยะของเทศบาลแม่แตง ส�าหรับขยะ

รีไซเคิลเก็บรวบรวมไว้เพื่อขายให้ผู้ที่รับซ้ือของเก่า และขยะอันตรายและเป็นมลพิษจะเก็บรวบรวมแล้วว่าจ้าง

บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้มาด�าเนินการก�าจัดต่อไป

2.5 น�้ามันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอร์รี่

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย

โรงงาน PPP ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมน�า้มนัเคร่ืองและแบตเตอร่ี เพ่ือขออนญุาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1 สก.2 

และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป
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• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ (แม่แตง 2) จ.เชียงใหม่

โรงงานแม่แตง 2 ด�าเนินการรวบรวมน�า้มนัเครือ่งใช้แล้วและแบตเตอรี ่เพือ่จ�าหน่ายให้กบัผูร้บัก�าจดัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต 

จากกรมโรงงาน

3. ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย

ยูเอซีให้ความส�าคัญด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานโดยมุ่งหวังให้พนักงานมาท�างานและกลับบ้าน

พร้อมอวัยวะครบทุกส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้

• จดัท�ามาตรฐานอปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment, PPE) เพ่ือลดผลกระทบ 

จากอุบัติเหตุ

• ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment Aspect) และก�าหนดแผนการควบคุมของโรงงานผลิต

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)  

• ตรวจสุขภาพประจ�าปีมีทั้งการตรวจสุขภาพท่ัวไปและการตรวจตามปัจจัยเส่ียงด้านอาชีวอนามัยโดยแพทย์

อาชีวเวชศาตร์

• ส�านกังานใหญ่และคลงัสนิค้า เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2560 พบว่า พนกังานมสีขุภาพแขง็แรงไม่มปัีญหา

ด้านสุขภาพหรือปัจจัยเสี่ยงใดๆที่จะท�าให้เจ็บป่วย

• โรงงาน PPP เมือ่วนัท่ี 18-20 กนัยายน 2560 พบว่า พนกังานของโรงงานฯ มีสขุภาพแข็งแรงไม่มปัีญหา

ด้านสุขภาพหรือปัจจัยเสี่ยงใดๆที่จะท�าให้เจ็บป่วย

• โรงงานแม่แตง 2 เมือ่วนัที ่17-19 กรกฎาคม 2560 พบว่า พนกังานของโรงงานฯ มสีขุภาพแขง็แรงไม่มี

ปัญหาด้านสุขภาพหรือปัจจัยเสี่ยงใด ๆ ที่จะท�าให้เจ็บป่วย

• จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

• ส�านักงานใหญ่และคลังสินค้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

• โรงงาน PPP เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560

• โรงงานแม่แตง 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

• อตัราความถ่ีของการบาดเจบ็ (Injury Frequency Rate: IFR) และอตัราความสาหสัของการบาดเจบ็ (Injury 

Severity Rate: ISR) 

ล�านบาท
เง�นป�นผล
ให�แก�ผู�ถือหุ�น

รายได�รวม กำไรสุทธิ

1.325 ล�า
นบ

าท 25 ล�า
นบ

าท

40.58
จำนวนชั่วโมงการ
ฝ�กอบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ย ป� 2559
ชั่วโมงต�อคนต�อป� 23คน

จำนวนพนักงาน
จ�างใหม� ป� 2559

0 อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ 
(Injury Severity Rate: ISR)

0 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(Injury Frequency Rate : IFR)

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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4. ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM)

ยเูอซีส่งเสริมสนบัสนนุด้านการเพ่ิมผลติภาพ (Productivity) ให้กบัพนกังาน ได้แก่ กจิกรรม 5 ส. และข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) อย่างจริงจัง  เพื่อมุ่งพัฒนาลดต้นทุนและความสูญเปล่าในกระบวนการท�างาน 

เพื่อสู่องค์กรแห่งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM) เป็นที่น่าภาคภูมิใจ 

ทีพ่นกังานเข้าร่วมกจิกรรมเหล่านีอ้ย่างจรงิจงั  สนกุสนาน  ส่งผลให้การด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายของตัวชีว้ดั (KPIs) 

ที่ยูเอซีได้ก�าหนดไว้

• กิจกรรม 5 ส.

ยเูอซใีห้ความส�าคัญใน กิจกรรม 5 ส. อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต และได้เริ่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี 2559 โดยปี 2560 นี้ สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้ 

• กิจกรรมข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion)

ยูเอซีตระหนักและเห็นความส�าคัญของการพัฒนาพนักงานให้ดูแลและพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 

ให้ดีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ โดยการน�า Kaizen เข้ามาใช้และเป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดตัวช้ีวัด (KPIs) ของพนักงาน 

เพือ่ให้เกิดแนวคดิการปรบัปรงุแนวทางการท�างานให้ดขีึน้ โดยปี 2560 ผลการด�าเนนิงานกิจกรรม Kaizen สรุปดงันี้

คะแนนตรวจพ�้นที่ 5 ส.

เป�าหมายป� 2560

>85%

ผลลัพธ�ป� 2560

87.8%

หมายเหตุ

3.3%
สูงกว�าเป�าหมาย

จำนวน Kaizen ที่หัวหน�างานอนุมัติ

เป�าหมายป� 2560

240

ผลลัพธ�ป� 2560

437

หมายเหตุ

182%
สูงกว�าเป�าหมาย

ห
ัวข

�อ

ห
ัวข

�อ

บรษิทัมกีารจดักจิกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานท่ีเป็นเลศิ เช่น 5 ส. 
Kaizen และได้มโีอกาสได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 5 ส. กไ็ด้เหน็ถงึความเปล่ียนแปลง
ของพนกังานในบรษัิท ทมีีความกระตอืรือร้นในการท่ีจะท�ากจิกรรม 5 ส. มากขึน้ 
ซึง่กเ็ป็นประโยชน์ต่อตวัพนกังานเอง และสิง่ทีเ่ด่นชดั คอืเรือ่งความสะอาดและ
พืน้ทที�างานทีเ่ป็นระเบยีบ ทัง้นี ้กจิกรรม 5 ส. มีส่วนส่งเสรมิในส่วนของกจิกรรม 
Kaizen ได้อกีด้วย  อาจกล่าวได้ว่า “5 ส. คอืก้าวแรกของการท�า Kaizen” คะ

น.ส.อัสรย์ีญา วงศ์เรอืง
ISO Officer

คะแนนตรวจพ�้นที่ 5 ส.

เป�าหมายป� 2560

>85%

ผลลัพธ�ป� 2560

87.8%

หมายเหตุ

3.3%
สูงกว�าเป�าหมาย

จำนวน Kaizen ที่หัวหน�างานอนุมัติ

เป�าหมายป� 2560

240

ผลลัพธ�ป� 2560

437

หมายเหตุ

182%
สูงกว�าเป�าหมาย

ห
ัวข

�อ

ห
ัวข

�อ
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ผลงานข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) 

เรื่องการลดขั้นตอนการท�าเอกสารการขายผลิตภัณฑ์ LPG & NGL: การท�าเอกสารขาย ถูกต้อง รวดเร็ว 

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 27,574 บาทต่อปี โดยแนวคิดนี้เป็นของพนักงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

(PPP) คอื นางสาวณชัชา สนิจนัทร์ และ นายวทญัญ ูเวชศาสตร์ ซ่ึงมองเหน็ถงึปัญหาในการท�างานและต้องการช่วย

ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ใช้เวลาในการท�าเอกสาร ประมาณ 40 นาที ปรับปรุงเอกสารขายเป็นกระดาษดอทเมตริกซ์

เอกสารขาย Customer Receipt และ

Delivery Note ท�า 2 ฉบับ  มีความซ�้าซ้อน

รวมเอกสารขายเป็น

Delivery Note

สิ้นเปลืองปริมาณกระดาษ จ�านวน 22 แผ่น /เที่ยว ลดจ�านวนปริมาณกระดาษที่ใช้ต่อเที่ยว

การเซน็ต์เอกสารหลายแผ่นท�าให้เสยีเวลา และ

บางคร้ังเกดิความผดิพลาดในการลงนามไม่ครบทกุแผ่น

ลดขัน้ตอนการเซน็ต์เอกสาร

ให้จบภายในขัน้ตอนเดยีว

ต้องไฮไลท์เอกสารขาย 4 ครั้งต่อเที่ยว ใช้กระดาษดอทเมตริกซ์

ป�ญหา แนวทางการแก�ไข/ปรับปรุง

จากอุปสรรค ความซับซ้อน และข้อผิดพลาด จากงานที่ตรวจสอบ 
จงึได้มแีนวคดิทีแ่ก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ลดเวลา ลดขัน้ตอน ลดค่าใช้จ่าย 
และหลังจากทดลองใช้งาน มีการคิดค้นทบทวนและพัฒนาต่อยอด 
ในเรือ่งต้นทนุ ในอนาคตสามารถใช้งานได้กบัทุกผลติภัณฑ์ของโรงงาน

น.ส. ณชัชา สนิจนัทร์
พนกังานฝ่ายบญัชี

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ผลงานข้อเสนอแนะการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) 

เรื่องการลดขั้นตอนการท�าเอกสารการขายผลิตภัณฑ์ LPG & NGL: การท�าเอกสารขาย ถูกต้อง รวดเร็ว 

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 27,574 บาทต่อปี โดยแนวคิดนี้เป็นของพนักงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

(PPP) คอื นางสาวณชัชา สินจันทร์ และ นายวทญัญ ูเวชศาสตร์ ซ่ึงมองเหน็ถงึปัญหาในการท�างานและต้องการช่วย

ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ใช้เวลาในการท�าเอกสาร ประมาณ 40 นาที ปรับปรุงเอกสารขายเป็นกระดาษดอทเมตริกซ์

เอกสารขาย Customer Receipt และ

Delivery Note ท�า 2 ฉบับ  มีความซ�้าซ้อน

รวมเอกสารขายเป็น

Delivery Note

สิ้นเปลืองปริมาณกระดาษ จ�านวน 22 แผ่น /เที่ยว ลดจ�านวนปริมาณกระดาษที่ใช้ต่อเที่ยว

การเซน็ต์เอกสารหลายแผ่นท�าให้เสยีเวลา และ

บางคร้ังเกดิความผดิพลาดในการลงนามไม่ครบทกุแผ่น

ลดข้ันตอนการเซน็ต์เอกสาร

ให้จบภายในข้ันตอนเดยีว

ต้องไฮไลท์เอกสารขาย 4 ครั้งต่อเที่ยว ใช้กระดาษดอทเมตริกซ์

ป�ญหา แนวทางการแก�ไข/ปรับปรุง

จากอุปสรรค ความซับซ้อน และข้อผิดพลาด จากงานที่ตรวจสอบ 
จงึได้มีแนวคิดท่ีแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ลดเวลา ลดขัน้ตอน ลดค่าใช้จ่าย 
และหลังจากทดลองใช้งาน มีการคิดค้นทบทวนและพัฒนาต่อยอด 
ในเรือ่งต้นทนุ ในอนาคตสามารถใช้งานได้กบัทุกผลติภัณฑ์ของโรงงาน

น.ส. ณชัชา สนิจนัทร์
พนกังานฝ่ายบญัชี

สถิติผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ/การเติบโตมูลค่ากิจการ (Products)

รายได้กิจการ หน่วย 2558 2559 2560

รายได้รวมจากการขายและบริการ ล้านบาท 1,446.38 1,324.55 1,626.87

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 94 12.87 95.40

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย (G4-EC1) หน่วย 2559 2560

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ล้านบาท 257.38 200.40

ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน ล้านบาท 71 63.34

ภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ล้านบาท 22.24 38.64

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน – สังคม ล้านบาท 0.005 0.41

บริจาคให้โรงเรียน – สังคม ล้านบาท 0.002 0.08

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้านบาท - 33.38

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 102.63 113.27

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน่วย 2559 2560

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น ล้านบาท 19.74 10.33

การจัดซื้อวัตถุดิบพืชพลังงาน ล้านบาท 18.46 13.49
*หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย 
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ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)

การจ้างงาน (พนักงานประจ�า) 2559 2560

1. จ�าแนกตามเพศ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ชาย 70 55.55% 73 61.86%

หญิง 56 44.45% 45 38.14%

รวม 126 100% 118 100%

2. จ�าแนกตามระดับ

ผู้จัดการขึ้นไป 5 3.97% 5 4.23%

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) 21 16.67% 23 19.50%

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 100 79.36% 90 76.27%

3. จ�าแนกตามพื้นที่ 

ส�านักงานใหญ่ 66 52.38% 66 55.93%

ภาคเหนือ 53 42.07% 45 38.13%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0

ภาคกลาง 7 5.55% 7 5.94%

การพัฒนาพนักงาน 2559 2560

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี 40.58 ชม. 42.88 ชม

พนักงานทั้งหมด 128 คน 123 คน

ชาย 81 คน 79 คน

หญิง 47 คน 44 คน

จ�าแนกตามระดับ

ผู้บริหารขึ้นไป 5 คน 5 คน

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) - -

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 123 123

ความผูกพันพนักงาน 2559 (%) 2560 (%)

Employee Satisfaction 73 81

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
หน่วย 

(%)
2558 2559 2560

Customer Satisfaction ร้อยละ 88.37% 88.07% 89.56%

รายงานความยั่งยืนปี 2560
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6) หน่วย 2559 2560

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 1 แสนชั่วโมงท�างาน คน 0 0

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ คน 0 0

 

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Process)

การใช้วัตถุดิบ (โรงงาน)  หน่วย 2559 2560 

วัตถุดิบพืชพลังงาน ล้านบาท 18,500,936 13,497,382

วัตถุดิบ( Associated Gas ) MMSCF 47,548,144 62,185,152

การใช้ไฟฟ้า หน่วย 2559 2560

ส�านักงานใหญ่ ล้านบาท 1,017,757 955,773

โรงงาน ล้านบาท 20,177,192 28,315,632

น�้าเสียจากกระบวนการผลิต แนวทางบริการจัดการ

โรงงาน PPP ติดตั้งระบบ Corrugated Plate Interceptor (CPI) ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิต 

โรงงานแม่แตง 2 ใช้อุปกรณ์ Vertical screw separator แยกน�้าหมักจากกากหญ้า น�้าหมักส่วน

หนึ่งน�ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิต และอีกส่วนหนึ่งน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

การเกษตร 

การคัดแยกขยะ แนวทางบริการจัดการ

ส�านักงานใหญ่ คดัแยกขยะทิง้ตามถงัขยะทีบ่่งชี ้และด�าเนนิการก�าจัดโดยบริษทัฯ ผู้ให้เช่าอาคาร

โรงงาน PPP คัดแยกตามข้อก�าหนดระบบขยะ และก�าจัดโดย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โรงงานแม่แตง 2 คัดแยกตามข้อก�าหนดระบบขยะ และก�าจัดโดย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

น�้ามันเครื่องใช้แล้วและ

แบตเตอรี่ 
แนวทางบริการจัดการ

โรงงาน PPP ด�าเนนิการโดยบริษัททีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงาน เพือ่น�าไปก�าจดัด้วยวธิทีีถ่กูต้อง 

โรงงานแม่แตง 2  ด�าเนนิการโดยบริษัททีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงาน เพือ่น�าไปก�าจดัด้วยวธิทีีถ่กูต้อง

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วย  2559 2560 

จ�านวน/มลูค่าการถูกปรบัอย่างมนียัส�าคญักรณลีะเมดิกฎหมายสิง่แวดล้อม ครัง้ : บาท 0 0
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GRI Content Index 

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 

(such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of 
sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing 
sustainability. 2-3

G4-2 Provide a description of key impact, risk, and opportunities 7,20,
21,25

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3 Report the name of the organization. 7
G4-4 Report the primary brands, products, and services. 7
G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 7,10
G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and name of 

countries where either the organization has significant operation or that are 
specifically relevant to the sustainability topics covered in the report. -

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. -
G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown sectors served, 

and types of customers and beneficiaries). 7,8,9
G4-9 Report the scale of the organization. 73
G4-10 a. Report the total number of employment contact and gender.

b. Report the total number of permanent employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by 

gender.
d. Report the total workforce by region and gender
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is 

performed by workers who are legally recognized as self-employed, or 
by individuals other than employees or supervised workers, including 
employees and supervised employees of contractors.

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal 
variations in employment numbers (such as seasonal variations in 
employment in the tourism or agricultural industries). 7,74

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements. -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 8-9
G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the 

organization’s size, structure, owner ship, or its supply chain. 31,32
G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed 

by the organization. -
G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, 

principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it 
endorses. -

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national 
or international advocacy organizations. 1,42
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Standard
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17 a. List all entitles included in the organization’s consolidated financial 

statements or equivalent documents.
b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated 

financial statements or equivalent document is not covered by the report. 21
G4-18 a. Explain the process for defining the report content and the Aspect 

Boundaries.
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principle for 

Defining Report Content. 22
G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report 

content. 21
G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. -
G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the 

organization. -
G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous 

reports, and the reasons for such restatements. 22
G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the scope and 

Aspect Boundaries. -
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 17,18,19
G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage. 17,18,19
G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including 

frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication 
of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the 
report preparation process. 17,18,19

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder 
engagement, and how the organization has responded to those key topics and 
concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that 
raised each of the key topics and concerns. -

REPORT PROFILE
G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 22
G4-29 Date of most recent previous report (if any) -
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 22
G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 23
G4-32 a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.

b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has 

been externally assured assured. GRI recommends the use of external 
assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ with the 
Guidelines. 22

G4-33 a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking 
external assurance for the report.

b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability 
report, report the scope and basis of any external assurance provided.

c. Report the relationship between the organization and the assurance 
providers.

d. Report whether the highest governance body or senior executives are 
involved in seeking assurance for the organization’s sustainability report. 22
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Standard
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

GOVERNANCE
G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of 

the highest governance body. Identify and committee responsible for decision 
–making on economic, envirmental and social impacts. 39

G4-35 Report the process for delegating authority for economic, envirmental and 
social topics from the highest governance body to senior executive and other 
employees. 11

G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level position or 
positions with responsibility for economic, environmental and social topics, 
and whether post holders report directly to the highest governance body. 11

G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the highest 
Governance body on economic, environmental and social topics. If consultation 
is delegated, describe to whom and any feedback processes to the highest 
governance body. -

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. -
G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also and 

executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s 
management and the reasons for this arrangement). 40

G4-40 Report the nomination and selection process for the highest governance 
body and its committees, and the criteria used for nominating and selecting 
highest governance body members. 40

G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of 
interest are avoided and managed. Report whether conflicts of interest are 
disclosed to stakeholders. -

G4-42 Report the highest governance body’s and senior executive roles in the 
development, approval, and updating of the organization’s purpose, value 
or mission statements, strategies, policies, and goals related to economic, 
environmental and social impacts. 40

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance 
body’s collective knowledge of economic, environmental and social topics. -

G4-44 a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s 
performance with respect to governance of economic, environmental and 
social topics, Report whether such evaluation is independent or not, and its 
frequency. Report whether such evaluation is self-assessment.

b. Report actions taken to response to evaluation of the highest governance 
of the highest governance body’s performance with respect to governance 
of economic, environmental and social topics, including, as a minimum, 
changes in membership and organizational practice. 40,41

G4-45 a. Report the highest governance body’s role in the identification and 
management of economic, environmental and social impacts, risks, 
and opportunities. Include the highest governance body’s role in the 
implementation of due diligence processes.

b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest 
governance body’s identification and management of economic, envirmenal 
and social impacts, risk, and opportunities. -

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of 
the organization’s risk management for economic, environmental and social 
topics. 34

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, 
environmental and social impacts, risks, and opportunities. -

G4-48 Report the highest committee or positon that formally review and approves 
the organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects 
are covered. 11,52
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Standard
Disclosure Disclosure Requirements Note

G4-49 Report the process for communication critical concerns to the highest 
governance body. -

G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were 
communicated to the highest governance body and the mechanism(s) used to 
address and resolve them. -

G4-51 a. Report the remuneration policies for the highest governance body and 
senior executives.

b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the 
highest governance bodies and senior executive’s economic, environmental 
and social objectives. -

G4-52 Report the process for determining remuneration. Report whether 
remuneration consultants are involved in determining remuneration and 
whether they are independent of management. Report any other relationships 
which the remuneration consultants have with the organization. -

G4-53 Report how stakeholders’ views are sough and taken into account regarding 
remuneration, including the results of votes on remuneration policies and 
proposals, if applicable 27

G4-54 Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s 
highest-paid individual in each country of significant operations to the 
median annual total compensation for all employees (excluding the highest-
paid individual) in the same country. -

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the 
organization’s highest-paid individual in each country of significant operations 
to the median percentage in annual total compensation for all employees 
(excluding the highest-paid individual) in the same country. -

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior 

such as codes of conduct and codes of ethics. 42
G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical 

and lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as 
helplines or advice lines. 42

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concern about 
unethical or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, 
such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or 
hotline. 43

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA Generic Disclosure Management Approach 12
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 12
G4-EC2 Financial implications and other risks opportunities for the organization’s 

activities due to climate change 35
G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligtions -
G4-EC4 Financial assistance received from government -
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Standard
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 

wage at significant locations of operation -
G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at 

significant locations of operation -
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported -
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts -

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosure on Management Approach -
G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 27,73

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN1 Materials used by weight or volume -
G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -

ASPECT: ENERGY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 68
G4-EN3 Energy consumption within the organization 68
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -
G4-EN5 Energy intensity -
G4-EN6 Reduction of energy consumption 68
G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 68

ASPECT: WATER
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN8 Total water withdrawal by source -
G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused -

ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach. -
G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 

and areas of high biodiversity value outside protect protected areas. -
G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on 

biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside 
areas. -

G4-EN13 Habitats protected or restored. -
G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list species 

with habitats in area affected by operations, by level of extinction risk. -
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ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope1) -
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope2) -
G4-EN17 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope3) -
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas(GHG) emissions -
G4-EN20 Emission of ozone-depleting substances (ODS) -
G4-EN21 NOX,SOX, and other significant air emissions -

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination -
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method -
G4-EN24 Total number and volume of significant spills -
G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous 

under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III and VIII, and percentage 
of transported waste shipped internationally -

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and 
related habitats significantly affected by the organization’s discharges of water 
and runoff -

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 67
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 67
G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed 

by category -
ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations -
ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods 

and materials for the organization’s operations, and transporting members of 
the workforce -

ASPECT: OVERALL
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type -

ASPECT: SOPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria -
G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken -
ASPECT: ENVIRMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms -
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CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGIRY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 45
GA-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age 

group, gender and region 46
GA-LA2 Benefits provided to full-time employee that are not provided to temporary or 

part –time employees, by significant locations of operation -
GA-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender -

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 51
GA-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether 

these are specified in collective agreements
51

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFTY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 53,65
G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker 

health and safety committees that help monitor and advise on occupational 
health and safety programs 53

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by 
gender 70

G4-LA7 Worker with high incidence or high risk of diseases or high risk of diseases 
related to their occupation -

G4-LA8 Health and Safety topics covered in formal agreements with trade unions -
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 51
G4-LA9 Average hours of training per year employee by gender, and by employee 

category 51
G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the 

continued employability of employees and assist them in managing endings 47
G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and development 

reviews, by gender and by employee category 74
ASPECT: DIVERSITY AND OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 47
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee 

category according to gender, age group, minority group membership, and 
other indicators of diversity -

ASPECT: EQUAL REMUNERTION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 

category, by significant locations of operation -
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ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 32
G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria -
G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the 

supply chain and actions taken -
ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms -

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 32
G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human rights 
screening 32,53

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures 
concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including 
the percentage of employees trained -

ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 52
GA-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken -

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
GA-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of 

association and collective bargaining may be violated or at significant risk, 
and measures taken to support these rights -

ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-HR5 Operations and supplies identified as having significant risk for incidents of 

child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child 
labor -

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of 

forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of 
all forms of force or compulsory labor -

ASPECT: SECURITY PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 70
G4-HR7 Percentage of security personal trained in the organization’s human rights 

policies or procedures that are relevant to operations 70
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
GA-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people 

and actions taken -
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ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
GA-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human 

rights reviews or impact assessments -
ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
GA-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria -
GA-HR11 Significant actual and potential negative human right impacts in the supply 

chain and actions taken -
ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 59
GA-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanism -

SUB-CATEGORY:SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 59
G4-S01 Percentage of operations with implemented local community engagement, 

impact assessments, and development programs 61
G4-S02 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities -
ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 42
G4-S03 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 

corruption and the significant risks identified 42
G4-S04 Communication and training on anti-corruption policies and procedures -
G4-S05 Confirmed incident of corruption and actions taken -

ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-S06 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-S07 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 

monopoly practices and their outcomes -
ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-S08 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations -
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 32
G4-S09 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on 

society 32
G4-S10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply 

chain and actions taken -
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ASPECT: GRIEVANCE MECHNISM FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-S011 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms -

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH ANS SAFETY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29,30
G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and 

safety impacts are assessed for improvement -
G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning the health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes -

ASPECT: PRODUCT AND SER LABELING
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 29
G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s 

procedures for product and service information and labeling, and percentage 
of significant product and service categories subject to such information 
requirements 29

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 
codes concerning product and service information and labeling, by type of 
outcomes -

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 31
ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-PR6 Sale of banned or disputed products -
G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship, by type of outcome -

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-PR8 Total number of substantiated complains regarding breaches of customer 

privacy and losses of customer data -
ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -
G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services -
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