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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
 เรียน ผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน 

 กลุมบริษัท ยูเอซี ยังคงมุงมั่นการสรางความมั่นคงและยั่งยืนดาน

พลังงานทดแทน คืนกําไรสูสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง ควบคูกับการดูแล

และรับผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม และใหความสาํคญักบัผูมีสวนไดสวน

เสยีทุกภาคสวน สอดคลองกบัวสิยัทศันการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัโดยยดึหลกั          

ธรรมาภิบาล เพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการดานพลังงานสะอาด ปโตรเคมี

และสาธารณูปโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 แมในสภาวะของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในเรื่อง 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเปนความทาทายของการดําเนินธุรกิจ           

ในป 2561 ทีผ่านมาเปนปทีก่ลุมยเูอซปีระสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธรุกจิ โดยสามารถมรีายไดเพิม่ขึน้จากปกอนถงึกวารอยละ 50 

และมีผลประกอบการที่คาดวานาจะเปนปที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจในกลุมยูเอซี ใน 22 ปที่ผานมา บริษัทไดฝาฟน

อุปสรรคตางๆ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีปญหา แตกลุมยูเอซียังสามารถเติบโตได ดวยความรวมมือ

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สะทอนการวางแผนและดําเนินงานตามกลยุทธที่สามารถรองรับความผันผวนไดดี มีการกํากับดูแล

กิจการอยางใกลชดิ ขณะเดียวกนับรษัิทกไ็ดมกีารพฒันาปรบัปรงุกระบวนการภายในควบคูไปกบัการพฒันาศกัยภาพพนกังาน ใหเปน

มืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน นําไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ผมขอสรุป

เหตุการณสําคัญๆ ในรอบป 2561 ดังนี้   

 บริษัทไดรับการคัดเลือกเขาอยูในรายชื่อหุนยั่งยืนประจําป 2561 (Thailand Sustainability Investment: THSI) เปนปที่ 3 

ติดตอกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลตัวอยางภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ป 2561

จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับจังหวัด ประจําป 2561 จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย รับมอบรางวัลชมเชย โครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ประจาํป 2561 (EIA Monitoring Awards 2018) จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 บรษิทัสงตวัแทนเขารวมงาน “คนไทย ตืน่รูสูโกง” จดัโดย องคกรตอตานคอรรปัชนั (ประเทศไทย) เพือ่แสดงใหเหน็ถงึบรษิทั

ใหความสําคัญและตอตานการคอรรัปชัน 

 บริษทัรวมกบัคูคาหลกั (Principle) ซึง่เปนผูนาํดานเทคโนโลย ีและผลติภณัฑชัน้นาํของโลก ในกลุมธรุกจินํา้มนัและการกล่ัน 

ปโตรเคมี โรงไฟฟาและสาธารณูปโภค จัดงานสัมมนาทางวิชาการ UAC Technical Symposium ประจําป 2561 โดยไดเชิญ

ลูกคาหลักๆ ของบริษัทเขารวม เพื่อใหลูกคาไดมีความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากคูคาหลัก 

4 รายงานความยั่งยืน 2561
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 บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนประจําป 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการป 2560 และทิศทางการดําเนินธุรกิจใหกับผูถือหุน

ทราบ พรอมกบัรบัฟงความคิดเหน็ขอเสนอแนะตางๆ จากผูถอืหุน เพือ่นาํไปปรบัปรงุกลยทุธในการทาํธรุกจิตางๆ ทัง้นีบ้รษิทัสามารถ

จายปนผลจากผลประกอบการใหกับผูถือหุนทุกคนไดตอเนื่องเปนปที่ 8

 บริษทัจดักจิกรรมฝกอบรมภายใน (In-house Training)  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งองคกร (ERM) ใหกบัพนกังานระดบั

ปฏิบัติการ สํานักงานใหญและคลังสินคา เพื่อใหพนักงานไดตระหนักรูและใหความสําคัญถึงการบริหารความเสี่ยงองคกรเปนเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับพนักงานทุกคนในองคกร 

 บริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวด 5ส และ Kaizen ภายในองคกร เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม

ของพนักงานในเรื่องดังกลาว ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมาและจะดําเนินการสงเสริมในปตอๆ ไปอยางตอเนื่อง นําไปสู

การเปนองคกร Total Quality Management: TQM  

 สําหรับในป 2562 นี้ กลุมยูเอซีก็ไดวางแผนที่จะมีการเติบโตดานรายไดอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งในประเทศและตางประเทศในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ เพื่อท่ีจะทําใหการเจริญเติบโตของกลุมยูเอซีเปนการเติบโตอยาง

ยัง่ยนื โรงงานตางๆ จะมกีารเพิม่ปรมิาณการผลติ เพือ่ใหไดประสทิธภิาพสงูสดุและขยายกาํลงัการผลติเพิม่ข้ึนในสวนทีย่งัมศีกัยภาพ  

 อยางไรกต็าม สิง่หน่ึงทีม่คีวามสาํคัญทีส่ดุในการดาํเนนิธรุกจิ เพือ่ใหสามารถแขงขนัได คอื บคุลากรขององคกร บรษิทัตระหนกั

ถึงความสาํคญัจงึไดพยายามทีจ่ะพฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรทกุคนในองคกรใหสามารถพฒันาสนิคา 

พัฒนาธุรกิจ ใหสามารถดําเนินตามเปาหมายที่วางไวเหมือนกับที่ผานมา 

 ผมและฝายบริหาร ยังคงเนนถึงการพัฒนาบุคลากร ใหมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลรายได

ใหทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจใกลเคียง ใหการสนับสนุนการทํา 5ส และ Kaizen รวมทั้งดานอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ

กลุมยูเอซีไดบรรลุถึงเปาหมาย สอดคลองกับแผนงานกลยุทธที่วางไว เพื่อใหบริษัทมีการเติบโตของยอดขาย กําไร เงินปนผล และผล

ตอบแทนตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป  

 สุดทายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกฝาย ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา 

                         

                 

            (นายกิตติ ชีวะเกตุ)

          ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ºÃÔÉÑ· ÂÙàÍ«Õ â¡ÅºÍÅ ¨ํÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)   55

SDUAC2018_1_180362.indd   5 3/18/2562 BE   1:31 PM



 ธุรกิจของเรา 
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 ชื่อในตลาดหุน : UAC 

 ดาํเนนิธรุกจิดานการลงทนุในอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก นําเขาและจาํหนายสารเคม ีรวมถึงอปุกรณที่

ใชในอตุสาหกรรมสาํรวจและผลติกาซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนั และอตุสาหกรรมปโตรเคม ีโรงผลตินํา้มนัหลอลืน่ โรงงานอตุสาหกรรม

โพลิเมอรและพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมสีและกระดาษ อุตสาหกรรมกอสราง

โรงไฟฟาและระบบสาธารณปูโภค และมบีรษัิทยอยซึง่ประกอบธรุกจิเปนผูผลติและจาํหนายเคมภีณัฑ ลาเทก็ซอมีลัชัน่และโพลเิมอร 

(Latex Emulsion &  Polymers) รวมถึงบริษัทรวม ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล และเปนผูออกแบบ

รับเหมากอสราง (EPC) โรงงาน Biogas, Biomass และ Solar Power เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา

 ผูบริหารสูงสุด : 
 นายกิตติ ชีวะเกตุ

ทุนจดทะเบียน : 
367,182,915.50 บาท

ทุนชําระแลว :
333,802,650.50 บาท

ชาย 134 คน

แฟกซ 02-936-1700

หญิง 81 คน  

เว็บไซต www.uac.co.th

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรม

โทร. 02-936-1701-6

สํานักงานใหญ :  
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น 19
ซอยวิภาวดรัีงสติ 19 ถนนวิภาวดรีงัสติ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วันจดทะเบียนจัดตั้ง :
28 มิถุนายน 2538

จํานวนพนักงานประจํา : 
215 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561)

ชาย 

จํานวนพนักงานประจํา : 
215

 คน

รูจัก “ยูเอซ”ี
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 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท เริ่มดําเนินกิจการในป 2538 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม  2553 ปจจุบันเปนผูประกอบการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลิต นําเขา 

และจําหนายสารเคมี รวมทั้งอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงกลั่นนํ้ามัน และอุตสาหกรรมปโตรเคมี

โรงผลิตนํ้ามันหลอลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอรและพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกอสราง โรงไฟฟาและระบบสาธารณูปโภค ที่ผานมาไดมีการขยายธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง ปจจุบันธุรกิจในกลุมยูเอซี แบงประเภทธุรกิจหลักออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายสารเคมี :  

 นําเขาและจําหนายสารเคมีที่ใชในกลุมธุรกิจสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงกล่ันนํ้ามันและอุตสาหกรรมปโตรเคมีตนน้ํา 

กลุมธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟาและสาธารณูปโภค โดยลูกคาสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมี รอยละ 90 เปน

ลูกคาภายในประเทศ

 ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก :  

 ลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เปนผูผลติและจาํหนายพลงังานสะอาดใหกบัลกูคา โดยพลงังานไฟฟา

กลุมลูกคา คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และเปนลูกคาภายในประเทศ

CNG
LPG
NGL

ผูคากาซ

โรงงานผลิตไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

ภาคครัวเรือน
ภาคการขนสง

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผูผลิต การสงมอบ คลังสินคา ลูกคาลูกคา

กลุมธุรกิจ

พลังงาน
แสงอาทิตย

กระบวนการ
แยกกาซ

พลังงานไฟฟา

พลังงานไฟฟากาซชีวภาพ

จัด
หา

เทค
โน

โลย
ีกา

รผ
ลิต

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ

กล
ุมล

ูกค
า
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 ธุรกิจของเรา 
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 ชื่อในตลาดหุน : UAC 

 ดาํเนินธรุกจิดานการลงทุนในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก นาํเขาและจาํหนายสารเคมี รวมถงึอุปกรณที่

ใชในอตุสาหกรรมสาํรวจและผลติกาซธรรมชาต ิโรงกลัน่นํา้มนั และอตุสาหกรรมปโตรเคม ีโรงผลติน้ํามนัหลอลืน่ โรงงานอตุสาหกรรม

โพลิเมอรและพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมสีและกระดาษ อุตสาหกรรมกอสราง

โรงไฟฟาและระบบสาธารณปูโภค และมบีรษิทัยอยซึง่ประกอบธรุกจิเปนผูผลติและจาํหนายเคมภีณัฑ ลาเทก็ซอมีลัชัน่และโพลิเมอร 

(Latex Emulsion &  Polymers) รวมถึงบริษัทรวม ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล และเปนผูออกแบบ

รับเหมากอสราง (EPC) โรงงาน Biogas, Biomass และ Solar Power เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา

 ผูบริหารสูงสุด : 
 นายกิตติ ชีวะเกตุ

ทุนจดทะเบียน : 
367,182,915.50 บาท

ทุนชําระแลว :
333,802,650.50 บาท

ชาย 134 คน

แฟกซ 02-936-1700

หญิง 81 คน  

เว็บไซต www.uac.co.th

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรม

โทร. 02-936-1701-6

สํานักงานใหญ :  
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น 19
ซอยวภิาวดีรงัสติ 19 ถนนวภิาวดีรงัสติ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วันจดทะเบียนจัดตั้ง :
28 มิถุนายน 2538

จํานวนพนักงานประจํา : 
215 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561)

ชาย 

จํานวนพนักงานประจํา : 
215

 คน

รูจัก “ยูเอซ”ี
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 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท เริ่มดําเนินกิจการในป 2538 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม  2553 ปจจุบันเปนผูประกอบการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลิต นําเขา 

และจําหนายสารเคมี รวมทั้งอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงกลั่นนํ้ามัน และอุตสาหกรรมปโตรเคมี

โรงผลิตนํ้ามันหลอลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอรและพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกอสราง โรงไฟฟาและระบบสาธารณูปโภค ที่ผานมาไดมีการขยายธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง ปจจุบันธุรกิจในกลุมยูเอซี แบงประเภทธุรกิจหลักออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
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ลูกคาภายในประเทศ

 ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก :  

 ลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เปนผูผลติและจาํหนายพลงังานสะอาดใหกบัลกูคา โดยพลงังานไฟฟา

กลุมลูกคา คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และเปนลูกคาภายในประเทศ

CNG
LPG
NGL

ผูคากาซ

โรงงานผลิตไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

ภาคครัวเรือน
ภาคการขนสง

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผูผลิต การสงมอบ คลังสินคา ลูกคาลูกคา

กลุมธุรกิจ

พลังงาน
แสงอาทิตย

กระบวนการ
แยกกาซ

พลังงานไฟฟา

พลังงานไฟฟากาซชีวภาพ

จัด
หา

เทค
โน

โลย
ีกา

รผ
ลิต

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ
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 ธุรกิจการออกแบบรับเหมากอสราง (EPC) : 

 ออกแบบและรับเหมากอสรางโรงไฟฟาชีวภาพ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนดินและบนหลังคา พรอมท้ังการให

บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในและตางประเทศ

  ธุรกิจดานสาธารณูปโภค (Utilities) : 

 ผลิตและจําหนายนํ้าประปา เพื่อใชในอุตสาหกรรมและใชในการบริโภค รวมทั้งจําหนายและติดตั้งวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ 

รอยละ 100 เปนลูกคาในประเทศ สวนใหญเปนหนวยงานราชการ

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผลิต การสงมอบ คลังสินคา ลูกคาลูกคา

พลังงานแสงอาทิตย ผูลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดสอบ สงมอบ

กาซชีวภาพ ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดสอบ สงมอบ

จัดหาผลิตภัณฑ
และบริการ

ผูผลิต
และผูใหบริการ

ผลิตภัณฑ
และบริการ โรงไฟฟา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและผูใหบริการ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

 ธุรกิจเคมีภัณฑ : 

 ผลิตและจาํหนายลาเทก็ซอมีลัชัน่และโพลเิมอร (Latex Emulsion & Polymer) ทีใ่ชในอตุสาหกรรมตางๆ เชน อตุสาหกรรม

สีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพและการพิมพ อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ลูกคาสวนใหญรอยละ 80 เปนลูกคาภายในประเทศ 
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Office & Warehouse Location

UAC Group Head Office Bangkok

UAC Branch Office Rayong

UAC & UAPC Warehouse Bang Pu - Samut Prakarn

Plant In Operation Product Location

Mae Taeng 1 CBG Chiang Mai

Mae Taeng 2 Electricity @ 1.5 MW Chiang Mai

PPP CNG / LPG / NGL Sukhothai

NG Pipe Line 1.2 mmscfd Sukhothai

Power Plant Electricity @

* STA 3.9 MW Sukhothai

* PDT 3.0 MW   

Solar PV Rooftop Electricity @ 

* SHT 924.56 kW Samut Prakarn

* VBD 750.20 Surat Thani 

* Kingboard 752.40 kW Ayudthaya

Latex Emulsion  24000 TPY Nakorn Ratchasima 

BBF (Plant 1 & 2) Biodisel 810,000 lpd Ayudthaya

Plant under  Capacity   Location Investment
Construction   (mil. THB)

Biogas to Power 1.5 MW PPM1, Khon Kaen  150

  1.5 MW PPM2, Khon Kaen  150

Khon Kaen

Nakorn Ratchasima

Samut Prakarn
Bangkok

Ayudthaya

Sukhothai

Chiang Mai

Rayong

Surat Thani 

สถานที่ตั้งและสํานักงานใหญ

UAC GROUP LOCATION
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วิสัยทัศน 

 คานิยมหลักองคกร
 W Workplace happiness

  E Ethics

  R Responsibility

  U Unity

   A Authenticity

  C Competency

A Authenticity

 Competency

วิสัยทัศน 

 คานิยมหลักองคกร
W
 E

  R
 U

วิสัยทัศน 
 U

   A Authenticity

  C Competency

บริษัทมุงมั่นสูการเปนผูประกอบการ
ดานพลังงานสะอาด ปโตรเคมี และ
สาธารณูปโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยรักษาความเปนผูนําในระดับ
ประเทศและไดรับการยอมรับ
     ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ 
1.  มุงเนนการประกอบการดานพลังงานสะอาด
   ปโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เปนมิตร
  ตอสิ่งแวดลอมที่จะเปนประโยชนตอประเทศ
  สิ่งแวดลอม และสังคม
2.  ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติ
  ตอคูคาอยางเปนธรรมโปรงใส และตอตาน
  การคอรรัปชัน
3.  รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยการสรางมูลคาเพิ่ม
  ใหกับธุรกิจอยางตอเน่ือง และสงผลตอบแทนใหกับ
  ผูถือหุนที่มีเสถียรภาพในระยะยาว
4.  มุงเนนการเปนองคกรแหงความสุข โดยคํานึงถึง 
    สภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนที่เปนธรรม
  และสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงาน
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โครงสรางการถือหุน
Subsidiary Co. Associated Co.

49%

30%

25%

50%

40%

10%

99.99%

100%

75%

UAC

Sebigas UAC

Enerray UAC

PPWE

60%

UAC Energy100%

100% UAC Advance Polymer & Chemicals

100%

50.01% UAC & TPT Energy

UAC Utilities

UAC TPT Pellets

Solar Energy Roof Power

UAC Top Energy

Bangchak Biofuel

ODIN Myanmar

ODIN Power
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คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่
ดานการเงินและบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

โครงสรางองคกร
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ยูเอซีกับความยั่งยืน 

 บทบาทหนาที่ของคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
บทบาทหนาที่คณะกรรมการบริหาร
 1.  กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของกลุมยูเอซี

 2.  ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเขารวมประชุมเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานและ

  ติดตามงานเปนระยะตามกรอบเวลาที่กําหนด

 3.  พิจารณาประเมินผลการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหคําแนะนําเพื่อพัฒนา และรายงานตอคณะกรรมการยูเอซี

 4.  แตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตามที่เห็นสมควร

บทบาทหนาที่คณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
 1.  กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายของกลุมยูเอซี

 2.  กํากับ ดูแล ทบทวนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติ สรางการมีสวนรวมในการ

  ดําเนินการโครงการตางๆ ภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

 3.  สรางวฒันธรรมการพฒันาอยางยัง่ยนื พรอมทัง้สือ่สารใหกรรมการ ผูบรหิารและพนกังานทกุระดบั คูคาและผูทีเ่กีย่วของ

  ทุกคน ไดรู เขาใจ และเกิดความตระหนักในดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

 4.  รายงานผลดานการพฒันาอยางยัง่ยนื และจดัทาํรายงานการพฒันาอยางยัง่ยนื นาํเสนอตอคณะกรรมการบรหิารพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

ดานกำ กับดูแล
กิจการที่ดี

ดานการพัฒนา
นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

ดานผูบริโภค
และลูกคา

ดานสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

ดานการมีสวนรวม
พัฒนาชุมชน
และสังคม

ดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

ประธานคณะทำ งาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน

เลขานุการคณะทำ งาน

 บริษัทมุงเนนและใหความสําคัญดานการพัฒนาอยางยั่งยืนมาโดยตลอด มีการตั้งคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารระดับฝายและแผนกจากสายงานตางๆ โดยกําหนดหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ

ใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืน โดยมีคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนและแผนก

พัฒนาดานความยั่งยืนเปนหนวยงานขับเคลื่อนสําคัญ

  โครงสรางการบริหารจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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จัดหาแสวงหาและศึกษา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อ

ตอบสนองตอเปาหมาย

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของลกูคาและคูคาพรอม

สรางมูลคาที่ยั่งยืนควบคู

กันไปตลอดจนไดรับการ

รับรองหรือยอมรับใน

ระดับสากล

สงเสรมิพฒันานวตักรรม

ใหมๆ อันจะสงเสริมให

ธุรกิจของลูกคาและคู 

คาบรรลุเปาหมายเพื่อ

เพิ่มคุณคาและเติบโต

ควบคูกันไปกับองคกรท้ัง

ทางดานผลิตภัณฑ ดาน

กระบวนการและดาน

บุคลากร

มองเหน็ทศิทางแนวทาง

หรือโอกาสธุรกิจทั้งใน

ด านผลิตภัณฑสินค า 

และบริการ พรอมทั้ง

สามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและโอกาส

เพ่ือสรางประโยชนให

เกิดขึ้นทั้งองคกร ลูกคา 

และคู ค าตลอดจนผู มี

สวนไดสวนเสียทุกฝาย

การใหบริการที่เปนเลิศ

และครบวงจร

สงมอบผลิตภัณฑและ

บริการที่ตอบสนองตอ

ทิศทางการเติบโต และ

การพัฒนาทางธรุกจิของ

องคกร ลูกคาและคูคา

Technology/
Reference

Innovation Pioneer Product DiversityTotal Service

Energy
Transformation

for Future

STRATEGIST

Cop
orate Governance

Stakeholder Engagem
ent
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จัดหาแสวงหาและศึกษา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ

ตอบสนองตอเปาหมาย

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของลกูคาและคูคาพรอม

สรางมูลคาที่ยั่งยืนควบคู

กันไปตลอดจนไดรับการ

รับรองหรือยอมรับใน

ระดับสากล

สงเสริมพัฒนานวตักรรม

ใหมๆ อันจะสงเสริมให

ธุรกิจของลูกคาและคู 

คาบรรลุเปาหมายเพื่อ

เพิ่มคุณคาและเติบโต

ควบคูกนัไปกบัองคกรทัง้

ทางดานผลิตภัณฑ ดาน

กระบวนการและดาน

บุคลากร

มองเหน็ทศิทางแนวทาง

หรือโอกาสธุรกิจทั้งใน

ด านผลิตภัณฑสินค า 

และบริการ พรอมทั้ง

สามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและโอกาส

เพ่ือสรางประโยชนให

เกิดขึ้นทั้งองคกร ลูกคา 

และคู ค าตลอดจนผู มี

สวนไดสวนเสียทุกฝาย

การใหบริการที่เปนเลิศ

และครบวงจร

สงมอบผลิตภัณฑและ

บริการที่ตอบสนองตอ

ทิศทางการเติบโต และ

การพฒันาทางธรุกจิของ

องคกร ลูกคาและคูคา

Technology/
Reference

Innovation Pioneer Product DiversityTotal Service

Energy
Transformation

for Future

STRATEGIST

Cop
orate Governance

Stakeholder Engagem
ent

Product

Pr
oc

es
sPeople

PARTNER FOR CHANGE

กรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Eco-Friendly
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 กลุมยูเอซี  รวมกันกําหนดเปาหมายหลักใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสรางสรรคการ

เจริญเตบิโตของธุรกจิ และยงัสามารถเกือ้หนนุสงัคมและสิง่แวดลอมใหพฒันาและเตบิโตควบคูอยางสมดลุไปพรอมๆ กนั โดยมกีรอบ

การบริหารจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนว DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1.  การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มุงเนนดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม มีจริยธรรม ถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส ตอตานการทุจริต

คอรรัปชัน  สงเสริมการแขงขันการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริหารจัดการตามหลักการกํากับ

กิจการที่ดีอันเปนสากลและใชหลักธรรมาภิบาลจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ 

ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันนําไปสูการเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความ

เสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็กและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกฝายในการดําเนินการ ติดตามและประเมินคูคาเพื่อใหมั่นใจวาคูคาไมมีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง

สงเสริมการพฒันาบคุลากรอยางตอเนือ่งพรอมทัง้จะสรางสขุภาวะและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงานและปลอดยาเสพตดิ 

3. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและถือแนวปฏิบัติอยางเครงครัด มีการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง

วางแผนการบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตเพือ่ลดผลกระทบทีม่ตีอสิง่แวดลอมและความปลอดภยัในทกุกระบวนการทางธรุกจิ 

รวมถึงฟนฟูสิ่งแวดลอมใหกลับสูสภาพเดิม สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุม

ปองกันมลพิษตอสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการในการใชทรัพยากรหมุนเวียน การใชซํ้า และการนํา

กลับมาใชใหม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ความรับผิดชอบตอลูกคาและคูคา   
มุงเนนการบริการที่เปนเลิศและครบวงจร สงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา จริงจัง

ตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา สรางความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับลูกคา คูคาและรวมพัฒนากับผูมีสวนไดสวนเสีย

ในหวงโซอุปทานของธุรกิจ พรอมทั้งดําเนินงานอยางเปนธรรม 

5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรมทางธุรกิจและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

ตอบสนองเปาหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคาและคูคา เพื่อเพิ่มคุณคาและเติบโตควบคูกันไปกับองคกร ทั้งดาน

ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ และดานบุคลากร

6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดําเนินธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบหรือเพิ่มผลกระทบเชิงบวกท่ีธุรกิจมีตอสังคม

อีกทั้งสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร โดยใหพนักงานทุกระดับ คูคา และลูกคา มีสวนรวมกับกิจกรรม เพื่อสังคมและประโยชน

สาธารณะ 

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 จากกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทไดมีการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาความยั่งยืนหลักใหญๆ 3 ดาน

อยางตอเนื่อง มุงสูการเปน “Partner for Change” ดังตอไปนี้

  กลยุทธหลัก 3 ดาน  ความมุงมั่นของยูเอซี

 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)

  - Technology

  - Innovation 

  - Pioneer

  - Product Diversity 

  - Total Service

 •  มุงมั่นจัดหา สรรหาเทคโนโลยี (Technology) ท่ีทันสมัย

  เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคา

  และคูคา

 •  มุงมั่นสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ

   อันจะสงเสริมใหธุรกิจลูกคาและคูคาเติบโตควบคูกันไป

 •  แสวงหา (Pioneer) แนวทางหรือโอกาสทางธุรกิจดานผลิต

  ภณัฑและบรกิาร เพือ่สรางประโยชนรวมกนักบัลกูคาและคูคา

 •  มุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการท่ีหลากหลาย (Product

   Diversity) เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

 •  มุ งเนนการใหบริการ การสงมอบท่ีเปนเลิศและครบ

  วงจรตอลูกคา (Total Service)

 •  มุ งพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหทํางานเปนมืออาชีพ

  และมีแนวคิดการเปนนักคิดเชิงกลยุทธและนักบริหารการ

  เปลี่ยนแปลงเพื่อรับความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

  อยางรวดเร็ว (Strategist)

 • มุงสูการเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

 •  มุงเนนการดําเนินกิจการภายใตการดูแลและรับผิดชอบ

  ตอชมุชนและสงัคม ควบคูไปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม

 •  มุงเนนการจัดการดานกระบวนการท่ีเปนเลิศนําไปสูการ

  เปนองคกรแหงการบริหารจัดการดานคุณภาพทั่วท้ัง

  องคกร (Total Quality Management: TQM)

 •  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย

 •  มุงเนนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐาน

 ดานการดูแลพนักงานและสังคม (People)

  - การพัฒนาศักยภาพพนักงาน  

  - Happy Workplace 

  - Social & Community Development

 ดานการจัดการที่เปนเลิศ (Process) 

  - Safety & Operation Excellence

  - Environment & Quality Management System

กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 คณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดดําเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดหวงโซอุปทานปละ 1 ครั้งเพื่อ

ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสําคัญ โดยผานการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม การชี้บงอันตรายจากการทํางาน เปนการประเมินแบบสรางการมีสวนรวมจากหนวยงานเกี่ยวของภายในทุกหนวยงาน

   นอกจากนีย้งัมกีารประเมนิจากชมุชนภายนอก โดยการเขารวมประชมุกบัชมุชนประจาํเดอืน เพือ่รบัฟงขอรองเรยีน ขอเสนอ

แนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และชองทางอื่นๆ เชน การประชุมสามัญ

ผูถอืหุน การรับเร่ืองรองเรียนและขอเสนอแนะจากเว็บไซต เปนตน เพ่ือใชเปนขอมลูในการบงชีป้ระเดน็ดานความยัง่ยนืและกาํหนด

ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร โดยใชเกณฑพิจารณาจากหวงโซคุณคาขององคกร 

 - ลูกคา (เอกชน)

 - Principle 

 - คูแขงทางการคา

 - การแขงขัน

     ที่เปนธรรม

 - การทุจริต

   คอรรัปชัน

 - ผูผลิตวัตถุดิบ

 - ผูจําหนายวัตถุดิบ

 - เกษตรกร

 - คูแขง

 - การจดัซือ้จดัจาง

   ที่เปนธรรมและ

  โปรงใส

 - การปฏบิตัทิีเ่ปน

   ธรรม

 - คณะกรรมการ

  บริษัท

 - พนักงาน

 - คูคา ผูรับเหมา

 - ผูถอืหุน นกัลงทนุ

 - สถาบันการเงิน

 - คูแขงทางการคา

 - ชุมชน สังคม

 - ก.ล.ต., ตลท.

 - ภาครัฐ

 - สิทธิมนุษยชน

 - การปฏิบัติดาน

   แรงงาน

 - สุขภาพและ

  ความปลอดภัย

 - ผูรับจางขนสง

 - พนักงาน

 - ความรบัผดิชอบ

   ตอสินคาและ

   บริการ

 - สิง่แวดลอมและ

   ความปลอดภัย

 - ลูกคา

 - ความปลอดภัย

   ในการใชงานสนิคา

  และบริการ

 - การใชพลังงาน

 - ผูรับกําจัด

 - ผูใชสินคา

 - หนวยงาน

  ราชการ

 - สุขภาพและ

  ความปลอดภัย

 - มลภาวะ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารและผลิต การสงมอบ การใชสินคา การจัดการของเสีย

 การชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นผลกระทบ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นผลกระทบ
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 จากกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทไดมีการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาความยั่งยืนหลักใหญๆ 3 ดาน

อยางตอเนื่อง มุงสูการเปน “Partner for Change” ดังตอไปนี้

  กลยุทธหลัก 3 ดาน  ความมุงมั่นของยูเอซี

 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)

  - Technology

  - Innovation 

  - Pioneer

  - Product Diversity 

  - Total Service

 •  มุงมั่นจัดหา สรรหาเทคโนโลยี (Technology) ที่ทันสมัย

  เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคา

  และคูคา

 •  มุงมั่นสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ

   อันจะสงเสริมใหธุรกิจลูกคาและคูคาเติบโตควบคูกันไป

 •  แสวงหา (Pioneer) แนวทางหรือโอกาสทางธุรกิจดานผลิต

  ภณัฑและบริการ เพือ่สรางประโยชนรวมกนักบัลกูคาและคูคา

 •  มุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการที่หลากหลาย (Product

   Diversity) เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

 •  มุ งเนนการใหบริการ การสงมอบที่เป นเลิศและครบ

  วงจรตอลูกคา (Total Service)

 •  มุ งพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหทํางานเปนมืออาชีพ

  และมีแนวคิดการเปนนักคิดเชิงกลยุทธและนักบริหารการ

  เปลี่ยนแปลงเพื่อรับความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

  อยางรวดเร็ว (Strategist)

 • มุงสูการเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

 •  มุงเนนการดําเนินกิจการภายใตการดูแลและรับผิดชอบ

  ตอชมุชนและสงัคม ควบคูไปกบัการพฒันาชมุชนและสังคม

 •  มุงเนนการจัดการดานกระบวนการที่เปนเลิศนําไปสูการ

  เปนองคกรแหงการบริหารจัดการดานคุณภาพทั่วทั้ง

  องคกร (Total Quality Management: TQM)

 •  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย

 •  มุงเนนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐาน

 ดานการดูแลพนักงานและสังคม (People)

  - การพัฒนาศักยภาพพนักงาน  

  - Happy Workplace 

  - Social & Community Development

 ดานการจัดการที่เปนเลิศ (Process) 

  - Safety & Operation Excellence

  - Environment & Quality Management System

กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 คณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดดําเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดหวงโซอุปทานปละ 1 ครั้งเพื่อ

ชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยสําคัญ โดยผานการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม การชี้บงอันตรายจากการทํางาน เปนการประเมินแบบสรางการมีสวนรวมจากหนวยงานเกี่ยวของภายในทุกหนวยงาน

   นอกจากน้ียงัมกีารประเมนิจากชมุชนภายนอก โดยการเขารวมประชมุกบัชมุชนประจาํเดอืน เพือ่รบัฟงขอรองเรยีน ขอเสนอ

แนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ และชองทางอื่นๆ เชน การประชุมสามัญ

ผูถอืหุน การรบัเรือ่งรองเรยีนและขอเสนอแนะจากเวบ็ไซต เปนตน เพือ่ใชเปนขอมลูในการบงชีป้ระเดน็ดานความยัง่ยนืและกาํหนด

ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร โดยใชเกณฑพิจารณาจากหวงโซคุณคาขององคกร 

 - ลูกคา (เอกชน)

 - Principle 

 - คูแขงทางการคา

 - การแขงขัน

     ที่เปนธรรม

 - การทุจริต

   คอรรัปชัน

 - ผูผลิตวัตถุดิบ

 - ผูจําหนายวัตถุดิบ

 - เกษตรกร

 - คูแขง

 - การจัดซือ้จัดจาง

   ที่เปนธรรมและ

  โปรงใส

 - การปฏบิตัทิีเ่ปน

   ธรรม

 - คณะกรรมการ

  บริษัท

 - พนักงาน

 - คูคา ผูรับเหมา

 - ผูถอืหุน นกัลงทนุ

 - สถาบันการเงิน

 - คูแขงทางการคา

 - ชุมชน สังคม

 - ก.ล.ต., ตลท.

 - ภาครัฐ

 - สิทธิมนุษยชน

 - การปฏิบัติดาน

   แรงงาน

 - สุขภาพและ

  ความปลอดภัย

 - ผูรับจางขนสง

 - พนักงาน

 - ความรบัผดิชอบ

   ตอสินคาและ

   บริการ

 - สิง่แวดลอมและ

   ความปลอดภัย

 - ลูกคา

 - ความปลอดภัย

   ในการใชงานสนิคา

  และบริการ

 - การใชพลังงาน

 - ผูรับกําจัด

 - ผูใชสินคา

 - หนวยงาน

  ราชการ

 - สุขภาพและ

  ความปลอดภัย

 - มลภาวะ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารและผลิต การสงมอบ การใชสินคา การจัดการของเสีย

 การชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นผลกระทบ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นผลกระทบ
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 - การรักษา

  ความลับขอมูล

  ลูกคา

 - ความรับผิดชอบ

   ตอสินคาและ

   บริการ

 - การรวมพัฒนา

  คูคา

 - สิ่งแวดลอม

 - สิทธิมนุษยชน

 - การทุจริต

   คอรรัปชัน

 - การใชพลังงาน

 - การเปดเผยขอมลู

 - การกํากับดูแล

   กิจการที่ดี

 - การจัดการของ

  เสีย

 - การบริหาร

  ความเสี่ยง

 - สังคม ชุมชน

 - การใชพลังงาน  - ความรับผิดชอบ

  ตอสินคาและ

  บริการ

 - การปฏิบัติตาม

  กฎหมาย

   ระเบียบ

   ขอบังคับ

ประเด็นผลกระทบ

 การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
  บรษิทัสรางการมสีวนรวมกบัผูมสีวนไดสวนเสยีอยูเปนประจาํและสมํา่เสมอ เพือ่ตอบสนองความคาดหวงัและบรหิารจดัการ

ประเด็นดานความยั่งยืน ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่มีความสําคัญตอบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม ทั้งนี้กลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา ชุมชนและสังคม

เจาหนี้ สถาบันการเงิน และหนวยงานภาครัฐ 

 ในป 2561 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางตางๆ มากมาย เพื่อใหเกิด

ความเขาใจในประเด็นที่สําคัญจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัท  ในสวนการดําเนินงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทไดจัดการ

แถลงผลการดาํเนินงานรายไตรมาส การเขารวมกจิกรรม “บรษิทัจดทะเบยีนพบผูลงทนุ” และเผยแพรผลการดาํเนนิงานในรายงาน

ประจําป บริษัทไดประกาศกิจกรรมและผลการดําเนินงานลงในประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนของ

บริษัทไดทราบอยางทั่วถึง พรอมทั้งไดสรางชองทาง เพื่อใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซตของบริษัท

 สําหรับการมีสวนรวมของพนักงานนั้น บริษัทไดทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรประจําป การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานประจําป การใหพนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู พรอมเปดรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนผานทาง

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 ดานการสรางการมีสวนรวมกับลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจและคูคา ในรูปแบบการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรม

การฝกอบรมใหความรูดานสินคาหรือผลิตภัณฑ ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนชองทางสําคัญในการสื่อสารที่ตรงไปตรงมากับผูมี

สวนไดสวนเสีย นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
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 - การจัดประชุมใหญสามัญ

  ประจําป (AGM) 

 - กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน

  พบผูลงทุน (Opportunity

  Day) และ mai FORUM

 - การเปดเผยผลการดาํเนนิงาน

  รายไตรมาส 

 - การจัดใหมีชองทางรองเรียน

  (Whistle Blowing) บนเวบ็ไซต

  บริษัท

การดําเนินการดานการสรางความมีสวนรวม และการตอบสนองของยูเอซี  ป 2561  สรุปไดดังนี้

 - การเติบโตของมูลคากิจการ

  อยางตอเนื่อง

 - การบรหิารจดัการความเสีย่ง

 - การจายเงนิปนผลอยางตอเนือ่ง

 - การมีสวนรวมบริหารกิจการ

 - กําหนดกลยุทธในการดําเนิน

  ธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว

  มุ  ง เน นธุรกิจท่ีบริ ษัทมีความ

  เช่ียวชาญและมีโอกาสเติบโต

  อยางมั่นคงและยั่งยืน

 - บริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

  เปนระบบและรอบคอบ รวมถึง

  ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี

 - เปดเผยขอมูลที่ถูกตองและทัน

  เวลา อยางโปรงใสและเทาเทียม

  กัน ตามหลักเกณฑตลาดหลัก

    ทรัพยแหงประเทศไทย

 - จายเงินปนผลอยางเหมาะสม

  และเปนไปตามนโยบายการจายเงิน

  ปนผลของบริษัท

 - การจดัทาํรายงานประจาํป รายงาน

  ความยั่ งยืน  และ Company

  Snapshot รายไตรมาสเพ่ือเปน

  ขอมลูใหกบัผูถือหุนและนกัลงทนุ

  ทราบถงึธรุกจิและผลการดาํเนนิ

  งานของบริษัท

 - การ จัดประชุมผู  ถือ หุ นและ

  กิจกรรมการเขาพบผูบริหารเพื่อ

  ใหผูถือหุนสามารถซักถามขอมูล

  และแสดงความคิดเห็น

 - ผูถอืหุนสามารถเสนอวาระประชมุ

  และรายชื่อกรรมการเปนการลวง

  หนา เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม

  ผูถือหุนประจําป

 ผูถอืหุน

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี

 ผูถอืหุน
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 - กิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน

 - การประชุมฝายจัดการทุกเดือน

  (Monthly Management Meeting)

  - การสํารวจความสุขของ

   พนักงานประจําป 

 - การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

  ภายในองคกร

 - การกําหนดเปาหมายในการ

       ทาํงาน    และการพฒันาศกัยภาพ

   ทุกตนป 

 - การประเมนิศกัยภาพพนกังาน

 - การประชุมแลกเปลี่ยนความ

  คิดเห็นระหวางหัวหนาสายงาน

  และพนักงานในสังกัด

 - การมีส วนร วมแลกเปลี่ยน

  ความคดิเห็นผานคณะกรรมการ

  สวัสดิการ 

  - การรองเรียนผานชองทางรับ

   เรื่องรองเรียน

 - กิจกรรมขอเสนอแนะ Kaizen,

   5 ส

 - กิจกรรมตอบคําถามวารสาร

   SD E-Newsletter 

  ทุกไตรมาส

 - คาจางหรือคาตอบแทนและ

  สิทธิประโยชนที่เปนธรรม

 - มีความม่ันคงและความกาวหนา

  ในอาชีพ

 - มีแผนการพัฒนาศักยภาพ

  ของพนักงานอยางตอเนื่อง

 - การสรางบรรยากาศในการ

  ทาํงานอยางมคีวามสขุ Happy 

  Workplace เพิ่มมากขึ้น

 - กําหนดโครงสรางคาตอบแทน

  อยางเปนธรรมตามการประเมิน

  คางาน

 - ทบทวนคาตอบแทนและสวัสดิการ

  ทุกๆ ป

 - กาํหนดระบบการประเมนิผลงาน

  ดวย KPIs และ Competency ที่

  ชัดเจน

 - กําหนดระบบ Career Path ท่ี

  ชัดเจน

 - มีระบบ Training Year Plan ที่

  เชื่อมโยงกับระบบ Training

  Matrix แตละตําแหนง

 - มีระบบ Talent Program พัฒนา

   พนักงานท่ีมีศักยภาพโดดเดน

   เพื่อเติบโตเปน Successor ใน

  อนาคต

 - มีระบบ Orientation Vision,

   Mission, Core Value, จรรยา-

  บรรณธุรกิจ และความปลอดภัย

  ในการทํางานพนักงานใหมทุก

  ระดับ

 - กิจกรรม อบรมนโยบายคุณภาพ

   ความมัน่คง ปลอดภยัอาชวีอนามยั

  และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

  อยางยั่งยืน

 - มีระบบ OJT ที่ชัดเจนและเปน

  ระบบกอนผานการทดลองงาน 

 - มกีารจดักจิกรรม Happy Workplace

  เนนการมีสวนรวมจากพนักงาน

 - มีการจัดกจิกรรมสงเสรมิจรยิธรรม /

  ส งเสริมสุขภาพและกิจกรรม

   Team Building

 พนกังาน

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี

20 รายงานความยั่งยืน 2561

SDUAC2018_1_180362.indd   20 3/18/2562 BE   1:31 PM

ลูกคา 

 พันธมิตรทางธุรกิจ

 - การดําเนินธุรกิจอยางเปน

  ธรรมและโปรงใส

 - ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง

 - การรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอ

  กนัและคาํนงึถงึผลประโยชน

  รวมกัน  

 - การประชุมลูกคาและ 

  Principle

 - การสํารวจความพึงพอใจ

  อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 - การประชมุเชงิวชิาการ Technical

   Symposium ระหวางคูคาหลกั

  และลูกคา

 - การรับฟงความคิดเห็นและ

  ขอรองเรียนจากลูกคา 

 - การสงมอบสนิคาและบรกิาร

  ที่มีคุณภาพตามเงื่อนไข

 - ความรับผิดชอบตอสินคาและ

  และบริการทั้งกอนและหลัง

  การขาย

พนักงาน

 - การตรวจสุขภาพกอนเริ่มงาน

  และตรวจสุขภาพประจําป  

 - การอบรมความปลอดภัยในการ

  ทํางานกอนเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน

 - การประกันอุบัติเหตุและประกัน

  สุขภาพกลุม

 - การฝ กซ อมระงับเหตุฉุกเฉิน

   (Safety Day)

 - มกีารทบทวนและยนืยนัขอมลูและ

  เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ตาม

  ขอปฏิบัติในคูมือการขายทุกครั้ง

 - การปฏิบัติตามคูมือการตรวจรับ

  สินคาและการสงมอบอยางเครงครดั

 - คัดสรรสินคาจากแหลงผลิตที่มี

  คุณภาพและความนาเชื่อถือ

 - มีการเขาถึงและดําเนินการแกไข

  ปญหาอยางรวดเร็ว เมื่อทราบวา

  ลูกคาพบปญหาการใชงานจาก

  สินคาและบริการ

 - ปฏิบัติตอพันธมิตรทางธุรกิจอยาง
  เปนธรรมและเสมอภาค ควบคูไป
  กับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอ
  กนัและคาํนงึถงึประโยชนรวมกนั 
 - การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
   ซื่อสัตยและยุติธรรม
 - การพฒันาธรุกจิเดมิ สรางโอกาส
  และหาแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจ
  ตอยอดธรุกจิเตบิโตอยางตอเนือ่ง
 - เปดรบัพนัธมติรใหมๆ  เพือ่ตอยอด
  ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
 - เปดรับฟงขอเสนอแนะและรวม
  แสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
  ในการปรบัปรงุแนวทางการดาํเนนิ
  ธุรกิจรวมกัน
 - สรางสมดลุและรกัษาสมัพนัธภาพ
  ที่ดีในการทําธุรกิจรวมกัน

 - การประชมุอยางเปนทางการ

  และแบบไมเปนทางการ

 - การเยี่ยมชมโรงงาน 

 - การแลกเปลี่ยนขอมูล 

 - การถายทอดประสบการณ

  และความเชี่ยวชาญ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี
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 - กิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน

 - การประชุมฝายจัดการทุกเดือน

  (Monthly Management Meeting)

  - การสํารวจความสุขของ

   พนักงานประจําป 

 - การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

  ภายในองคกร

 - การกําหนดเปาหมายในการ

       ทาํงาน    และการพฒันาศกัยภาพ

   ทุกตนป 

 - การประเมนิศกัยภาพพนกังาน

 - การประชุมแลกเปลี่ยนความ

  คิดเห็นระหวางหัวหนาสายงาน

  และพนักงานในสังกัด

 - การมีส วนร วมแลกเปลี่ยน

  ความคดิเห็นผานคณะกรรมการ

  สวัสดิการ 

  - การรองเรียนผานชองทางรับ

   เรื่องรองเรียน

 - กิจกรรมขอเสนอแนะ Kaizen,

   5 ส

 - กิจกรรมตอบคําถามวารสาร

   SD E-Newsletter 

  ทุกไตรมาส

 - คาจางหรือคาตอบแทนและ

  สิทธิประโยชนที่เปนธรรม

 - มคีวามมัน่คงและความกาวหนา

  ในอาชีพ

 - มีแผนการพัฒนาศักยภาพ

  ของพนักงานอยางตอเนื่อง

 - การสรางบรรยากาศในการ

  ทาํงานอยางมีความสขุ Happy 

  Workplace เพิ่มมากขึ้น

 - กําหนดโครงสรางคาตอบแทน

  อยางเปนธรรมตามการประเมิน

  คางาน

 - ทบทวนคาตอบแทนและสวัสดิการ

  ทุกๆ ป

 - กาํหนดระบบการประเมินผลงาน

  ดวย KPIs และ Competency ที่

  ชัดเจน

 - กําหนดระบบ Career Path ที่

  ชัดเจน

 - มีระบบ Training Year Plan ที่

  เชื่อมโยงกับระบบ Training

  Matrix แตละตําแหนง

 - มีระบบ Talent Program พัฒนา

   พนักงานที่มีศักยภาพโดดเดน

   เพื่อเติบโตเปน Successor ใน

  อนาคต

 - มีระบบ Orientation Vision,

   Mission, Core Value, จรรยา-

  บรรณธุรกิจ และความปลอดภัย

  ในการทํางานพนักงานใหมทุก

  ระดับ

 - กิจกรรม อบรมนโยบายคุณภาพ

   ความมัน่คง ปลอดภยัอาชวีอนามยั

  และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

  อยางยั่งยืน

 - มีระบบ OJT ที่ชัดเจนและเปน

  ระบบกอนผานการทดลองงาน 

 - มกีารจดักจิกรรม Happy Workplace

  เนนการมีสวนรวมจากพนักงาน

 - มกีารจดักจิกรรมสงเสรมิจรยิธรรม /

  ส งเสริมสุขภาพและกิจกรรม

   Team Building

 พนกังาน

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี
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ลูกคา 

 พันธมิตรทางธุรกิจ

 - การดําเนินธุรกิจอยางเปน

  ธรรมและโปรงใส

 - ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง

 - การรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอ

  กนัและคาํนงึถงึผลประโยชน

  รวมกัน  

 - การประชุมลูกคาและ 

  Principle

 - การสํารวจความพึงพอใจ

  อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 - การประชมุเชงิวชิาการ Technical

   Symposium ระหวางคูคาหลกั

  และลูกคา

 - การรับฟงความคิดเห็นและ

  ขอรองเรียนจากลูกคา 

 - การสงมอบสนิคาและบรกิาร

  ที่มีคุณภาพตามเงื่อนไข

 - ความรับผิดชอบตอสินคาและ

  และบริการทั้งกอนและหลัง

  การขาย

พนักงาน

 - การตรวจสุขภาพกอนเริ่มงาน

  และตรวจสุขภาพประจําป  

 - การอบรมความปลอดภัยในการ

  ทํางานกอนเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน

 - การประกันอุบัติเหตุและประกัน

  สุขภาพกลุม

 - การฝ กซ อมระงับเหตุฉุกเฉิน

   (Safety Day)

 - มกีารทบทวนและยนืยนัขอมลูและ

  เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ตาม

  ขอปฏิบัติในคูมือการขายทุกครั้ง

 - การปฏิบัติตามคูมือการตรวจรับ

  สนิคาและการสงมอบอยางเครงครดั

 - คัดสรรสินคาจากแหลงผลิตที่มี

  คุณภาพและความนาเชื่อถือ

 - มีการเขาถึงและดําเนินการแกไข

  ปญหาอยางรวดเร็ว เมื่อทราบวา

  ลูกคาพบปญหาการใชงานจาก

  สินคาและบริการ

 - ปฏิบัติตอพันธมิตรทางธุรกิจอยาง
  เปนธรรมและเสมอภาค ควบคูไป
  กับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอ
  กนัและคาํนงึถึงประโยชนรวมกนั 
 - การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
   ซื่อสัตยและยุติธรรม
 - การพฒันาธรุกจิเดมิ สรางโอกาส
  และหาแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจ
  ตอยอดธรุกจิเตบิโตอยางตอเนือ่ง
 - เปดรบัพนัธมติรใหมๆ  เพือ่ตอยอด
  ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
 - เปดรับฟงขอเสนอแนะและรวม
  แสดงขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน
  ในการปรบัปรงุแนวทางการดาํเนนิ
  ธุรกิจรวมกัน
 - สรางสมดุลและรกัษาสมัพนัธภาพ
  ที่ดีในการทําธุรกิจรวมกัน

 - การประชมุอยางเปนทางการ

  และแบบไมเปนทางการ

 - การเยี่ยมชมโรงงาน 

 - การแลกเปลี่ยนขอมูล 

 - การถายทอดประสบการณ

  และความเชี่ยวชาญ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี

ºÃÔÉÑ· ÂÙàÍ«Õ â¡ÅºÍÅ ¨ํÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)   2121

SDUAC2018_1_180362.indd   21 3/18/2562 BE   1:31 PM



 - ดูแลสิ่งแวดลอมและ

  ความปลอดภัย

 - การมีสวนรวมพัฒนาอาชีพ

   เสริมและรายไดใหแกชุมชน

 - มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 - แผนงานธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื

   และศักยภาพในการเติบโต

  อยางตอเนื่อง 

 -  ปฏบิตัติามเงือ่นไขและสญัญา

 - การประเมินผลกระทบชุมชน

  รอบโรงงาน

 - การรวมประชุมประจําเดือน

  กับชุมชนรอบโรงงาน

 - การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน

  ดานสุขภาพและพัฒนาอาชีพ 

 - การจัดทํารายงานดานสิ่งแวด

  ลอม (EIA), COP

 - รายงานประจําป

 - การแถลงผลการดําเนินงาน 

 - การประชมุนกัวเิคราะหการเงนิ

ชุมชนและสังคม

เจาหนี้/

   สถาบันการเงิน 

 - การประชุมคูคาและผูรับเหมา/

  ผูสงมอบวัตถุดิบประจําป

 - การประชุมเชิงวิชาการ Technical

  Symposium ระหวางคูคาหลกั

  และลูกคา

 - การประเมนิคูคาและ Supplier

   ประจําป

 - การรับขอรองเรียนผานชองทาง

  เว็บไซต

 - การประชุมคูคาและผูสงมอบ

  ประจําป    

 - การรบัขอรองเรยีนผานชองทาง

  เว็บไซต 

 - การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม

  และโปรงใส

 - การสรางการเติบโตรวมกัน

  อยางยั่งยืน

 - ปฏบิตัติามนโยบาย/คูมือการจดัซ้ือ

  จัดหาอยางยั่งยืน 

 - มนีโยบายตอตานทจุรติคอรรปัชนั/

  (Anti-Corruption) และสงเสริม

  การปฏบิตัติอคูคาอยางเปนธรรม 

 - การพัฒนาคูคาดวยการแนะนํา

  ใหความรู ความเขาใจ ดานความยัง่ยนื

  เพื่อการพัฒนารวมกันดานความ

  ยั่งยืน 

 - เปดรับฟงขอเสนอแนะและรวม

  แสดงขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน

  ในการปรับปรุงระบบหรือกระ-

  บวนการ เพื่ อ ทํ า ให  เ กิดการ

  ทํางานรวมกนัอยางรวดเรว็และมี

  ประสิทธิภาพ

 - รับฟงความคิดเห็นปญหาเรื่อง

  รองเรียน

 - รวมกับชุมชนดําเนินกิจกรรม/

  โครงการดานอาชีพ สุขภาพ การ

  ศกึษา และการอนรุกัษวฒันธรรม

  และประเพณี ควบคูไปกับกิจกรรม

  การรวมพัฒนาสถานท่ีชุมชนให

  นาอยู

 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง

  ของสัญญาอยางเครงครัด 

 - ตอบขอซักถามและใหขอมูลแก

  เจาหนาที่ วิเคราะหสินเชื่อได

  อยางถูกตองและรวดเร็ว

 - สรางความสัมพันธอันดีกับสถาบัน

  การเงิน 

คูคา

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี
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หนวยงานภาครัฐ 

 - นโยบายตอตานคอรรัปชัน

    (Anti-Corruption) 

 - ประกาศเจตนารมณเปนนโย-

  บายในการจายภาษีถูกตอง

  ครบดานและโปรงใส

 - รายงานขอมูลตามที่กฎหมาย

  กําหนด

 - ใหการสนับสนุนโครงการตางๆ

   ของภาครฐัท่ีเปนประโยชนตอ

  สวนรวม 

 - สามารถปฏิบัติตามระเบียบ

   ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 - ไมสรางผลกระทบตอสังคม

  และสิ่งแวดลอม 

 - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

   ขอบังคับทีก่ฎหมายกําหนดในทกุๆ

   ดาน

 - เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง วิธีการหาความคาดหวัง การตอบสนองของยูเอซี
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 รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้น เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกลุมยูเอซี ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ซึ่ง

เกี่ยวโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี  สําหรับรายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับ

แยกเลมครั้งที่ 3 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในรอบระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยไดพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังผูมีสวนไดสวนเสีย และอางอิงแนวทางในการ

รายงานใหมีความสอดคลองตามกรอบของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 

 หลักการคัดเลือกประเด็น
 ในการพจิารณาประเด็นความยัง่ยนืทีส่าํคัญตอการประกอบธรุกจิของยเูอซ ีบรษิทัไดทาํการประเมนิ ทบทวนเพือ่ระบปุระเดน็

ความเส่ียง  โดยแหลงทีม่าขอมลู มาจากความคดิเหน็ ความคาดหวงัหรอืขอเสนอแนะตางๆ ของผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

ในป 2561  บริษัทไดดําเนินการคัดเลือกประเด็นโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้

 ขัน้ที ่1 : การระบปุระเดน็  พจิารณาขอมลูทีม่าเริม่ตนจากกรอบการบรหิารความยัง่ยนืขององคกร และขอมลูทีม่าจากผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ในประเด็นความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญ

ตอองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยวิธีการประเมินใหนํ้าหนักตามเกณฑที่บริษัทกําหนด

 ภายในองคกร : ประชมุหนวยงานผูรบัผดิชอบ  คณะทาํงานดานการพฒันาอยางยัง่ยนื  คณะทาํงานดานการบรหิารความ

เสี่ยง คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย ประเด็นที่ไดจากการสํารวจความสุขของพนักงานที่มีตอองคกร โดย

การรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ ผลการประชุม ขอเสนอแนะพนักงาน นํามาวิเคราะหขอมูลความคาดหวังเพื่อกําหนดประเด็น

ที่มีนัยสําคัญ

 ภายนอกองคกร : ประชมุผูถอืหุน ประชมุคณะกรรมการบรษิทั การพบปะเยีย่มเยอืนลกูคา การประชุมกบัคูคา ขอรองเรยีน

ผลสํารวจความพึงพอใจลูกคา การประเมินผลกระทบชุมชนประจําป การจัดประชุมทางวิชาการระหวางคูคาหลักและลูกคา โดย

การเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น ความคาดหวังและขอเสนอแนะ ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ นํามาวิเคราะหเพื่อ

กําหนดประเด็นสําคัญ 

 ขัน้ที ่2 : การจัดลาํดับความสาํคัญ เมือ่ระบปุระเดน็ทีม่นียัสาํคญัตอองคกรและผูมสีวนไดสวนเสยีแลว นาํมาประเดน็เหลานัน้

มาใหนํ้าหนักคะแนน โดยใชเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อรวบรวมผลกระทบที่มีตอบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ฝาย โดยพิจารณาครอบคลมุถงึผลกระทบตอผูมสีวนไดสวนเสยีทกุฝาย สอดคลองกบับรบิทองคกร ซึง่ยงัไมไดองิตวัชีว้ดั ตามแนวทาง 

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

 การพิจารณาจดัลาํดับความสาํคญันาํไปสูการกาํหนดประเดน็ความยัง่ยนืทีส่าํคญั (Materiality Matrix) ซึง่ไดรบัการพจิารณา

ทบทวนจากคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกลุมยูเอซี ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ซึ่ง

เกี่ยวโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี  สําหรับรายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับ

แยกเลมครั้งที่ 3 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในรอบระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยไดพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังผูมีสวนไดสวนเสีย และอางอิงแนวทางในการ

รายงานใหมีความสอดคลองตามกรอบของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 

 หลักการคัดเลือกประเด็น
 ในการพจิารณาประเดน็ความยัง่ยนืทีส่าํคญัตอการประกอบธรุกจิของยเูอซ ีบรษัิทไดทาํการประเมนิ ทบทวนเพือ่ระบปุระเดน็

ความเสีย่ง  โดยแหลงทีม่าขอมลู มาจากความคดิเหน็ ความคาดหวงัหรอืขอเสนอแนะตางๆ ของผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมดของบริษทั 

ในป 2561  บริษัทไดดําเนินการคัดเลือกประเด็นโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้

 ขัน้ที ่1 : การระบปุระเดน็  พจิารณาขอมลูทีม่าเริม่ตนจากกรอบการบรหิารความยัง่ยนืขององคกร และขอมลูทีม่าจากผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ในประเด็นความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญ

ตอองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยวิธีการประเมินใหนํ้าหนักตามเกณฑที่บริษัทกําหนด

 ภายในองคกร : ประชมุหนวยงานผูรบัผดิชอบ  คณะทาํงานดานการพฒันาอยางยัง่ยนื  คณะทาํงานดานการบรหิารความ

เสี่ยง คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย ประเด็นที่ไดจากการสํารวจความสุขของพนักงานที่มีตอองคกร โดย

การรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ ผลการประชุม ขอเสนอแนะพนักงาน นํามาวิเคราะหขอมูลความคาดหวังเพื่อกําหนดประเด็น

ที่มีนัยสําคัญ

 ภายนอกองคกร : ประชุมผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการบรษิทั การพบปะเยีย่มเยอืนลกูคา การประชมุกบัคูคา ขอรองเรยีน

ผลสํารวจความพึงพอใจลูกคา การประเมินผลกระทบชุมชนประจําป การจัดประชุมทางวิชาการระหวางคูคาหลักและลูกคา โดย

การเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น ความคาดหวังและขอเสนอแนะ ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ นํามาวิเคราะหเพื่อ

กําหนดประเด็นสําคัญ 

 ขัน้ที ่2 : การจดัลาํดบัความสาํคญั เมือ่ระบปุระเดน็ทีม่นียัสาํคญัตอองคกรและผูมสีวนไดสวนเสยีแลว นํามาประเดน็เหลานัน้

มาใหนํ้าหนักคะแนน โดยใชเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อรวบรวมผลกระทบที่มีตอบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ฝาย โดยพจิารณาครอบคลมุถงึผลกระทบตอผูมสีวนไดสวนเสยีทกุฝาย สอดคลองกบับรบิทองคกร ซึง่ยงัไมไดองิตัวชีวั้ด ตามแนวทาง 

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

 การพจิารณาจดัลาํดบัความสาํคญันาํไปสูการกาํหนดประเดน็ความยัง่ยนืทีส่าํคญั (Materiality Matrix) ซึง่ไดรับการพิจารณา

ทบทวนจากคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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1. การเติบโตมูลคากิจการอยางตอเนื่อง  

2. คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่เปนธรรม

3. ความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ

4. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

5. การสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

6. ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

7. การดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและเปนธรรม

8. การดูแลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

9. การสรางบรรยากาศ Happy Workplace 

   เพิ่มมากขึ้น

10. การจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง

11. การสรางการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

สํา
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ

ดส
วน

เสีย

สําคัญตอยูเอซี

การกํากับดูแลกิจการ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม

110 11

16

2115

2 3 4

5

2012

6 7

19

181714

13

8

22

9

12. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีและคํานึงถึงประโยชน

     รวมกัน

13. การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรมและโปรงใส

14. การกํากับดูแลกิจการที่ดี

15. ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง

16. แผนธุรกิจที่ยั่งยืนและมีศักยภาพเติบโตอยางยั่งยืน

17. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา

18. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

19. การบริหารความเสี่ยง

20. การมีสวนรวมพัฒนาอาชีพและรายไดชุมชน

21. การมีสวนรวมบริหารกิจการ

22. ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

Materiality Matrix
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 การนําเสนอประเด็นสําคัญตอคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนป 2561 มีความแตกตางจากป 2560 ซึ่งในป 2561 มี

การแยกยอยรายละเอียดประเด็นเพิ่มมากขึ้นกวาป 2560 แตไมปรากฏเปนนัยสําคัญและไมไดสงผลกระทบตอประเด็นความยั่งยืน 

นอกจากนี้ไดมีการแยกประเด็นดานบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงออกจากดานเศรษฐกิจ เพื่อใหมีการรายงานที่ชัดเจนขึ้น 

  ความเชื่อมั่นตอรายงานความยั่งยืน 

 รายงานฉบับนี้มิไดมีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ แตได

รับการรับรองรายงานโดยคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารบริษัท และยูเอซียังไมมีแผนที่จะสงการ

ตรวจรับรองรายงานโดยหนวยงานภายนอก

การสอบถามขอมูล
หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณาติดตอแผนก CSR & PR บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

Email  :  benjamas@uac.co.th.

โทรศัพท   :  02-936-1701-6  

โทรสาร  :  02-936-1700 
 

โทรศัพท   :

การสอบถามขอมูล
หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณาติดตอแผนก CSR & PR บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
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ประเด็นที่สําคัญ เนื้อหาที่รายงาน UAC
SD Framework

SDGs หนา

ดานบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี - การกํากับดูแลกิจการที่ดี - Corporate Governance            30-35         

 การบริหารความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง - Corporate Governance           35-37     

 การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม  - จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  - Business code of conduct          33 

 และโปรงใส  - Anti-Corruption

 การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม - การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม - Business code of conduct          45

 และโปรงใส   และโปรงใส

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา - จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ - Business code of conduct          45

 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย - จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  - Business code of conduct          33-34

 ที่เกี่ยวของ 

ดานเศรษฐกิจ : ผลิตภัณฑและบริการ (Product) 
 การเติบโตของมูลคากิจการ/ธุรกิจ - ผลการดําเนินงานดานรายได - Economic Growth           40-42
     - การกระจายมูลคาสูผูมีสวนได

     สวนเสีย

 การจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง - การกระจายมูลคาสูผูมีสวนได - Economic Growth           42

     สวนเสีย

 การสรางการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน - ผลการดําเนินงานดานรายได - Economic Growth           40-42

 ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง - ผลการดําเนินงานดานรายได - Economic Growth           40-42

 แผนธุรกิจที่ยั่งยืนและมีศักยภาพ - ผลการดําเนินงานดานรายได - Economic Growth           40-42

 เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

 การมีสวนรวมบริหารกิจการ - ผลการดําเนินงานดานรายได - Economic Growth           40-42

ดานสังคม :  การดูแลพนักงาน (People) 

 คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ - ระบบโครงสรางคาตอบแทน - Happy Workplace           50

 เปนธรรม     อยางเปนธรรม

    - ระบบการประเมินผลงานดวย

      KPIs และ Competency

 ความมั่นคงและความกาวหนาใน - ระบบ Career Path - Happy Workplace           51

 อาชีพ  

 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน - การพัฒนาศักยภาพพนักงาน - Happy Workplace           52
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 การสงมอบสินคาและบริการที่มี - การสงมอบสินคาและบริการ - Economic Growth           44-45

 คุณภาพ   ที่มีคุณภาพ - Total Service

 ความรับผิดชอบตอสินคาและ - ความรับผิดชอบตอสินคา  - Total Service           45

 บริการ     และบริการ

 การสรางบรรยากาศ Happy  - Happy Workplace - Happy Workplace           65-72

 Workplace เพิ่มมากขึ้น

 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีและ - การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

 คํานึงถึงประโยชนรวมกัน - การบริหารจัดการการพัฒนาคูคา - Economic Growth           46-47

    - การพัฒนาความรูรวมกับคูคา

 การมีสวนรวมพัฒนาอาชีพ - การมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม - Social & Community           73-78

 และรายไดชุมชน        Development 

 การดูแลสิ่งแวดลอมและ - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร - Environmental &           80-81

 ความปลอดภัย - ดานสิ่งแวดลอม   Quality Management

         System    

    - ความปลอดภัยและสุขภาพ - Safety & Operation           62-64

      อาชีวอนามัยของพนักงาน   Excellence

 ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม - การใชทรัพยากร - Environmental &            82-86

 และสังคม - การกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช   Quality Management

        System 

ประเด็นที่สําคัญ เนื้อหาที่รายงาน UAC
SD Framework

SDGs หนา

ดานสังคม :  การดูแลพนักงาน (People) 

ดานสิ่งแวดลอม :  การจัดการที่เปนเลิศ (Process) 
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 การสงมอบสินคาและบริการที่มี - การสงมอบสินคาและบริการ - Economic Growth           44-45

 คุณภาพ   ที่มีคุณภาพ - Total Service

 ความรับผิดชอบตอสินคาและ - ความรับผิดชอบตอสินคา  - Total Service           45

 บริการ     และบริการ

 การสรางบรรยากาศ Happy  - Happy Workplace - Happy Workplace           65-72

 Workplace เพิ่มมากขึ้น

 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีและ - การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

 คํานึงถึงประโยชนรวมกัน - การบริหารจัดการการพัฒนาคูคา - Economic Growth           46-47

    - การพัฒนาความรูรวมกับคูคา

 การมีสวนรวมพัฒนาอาชีพ - การมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม - Social & Community           73-78

 และรายไดชุมชน        Development 

 การดูแลสิ่งแวดลอมและ - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร - Environmental &           80-81

 ความปลอดภัย - ดานสิ่งแวดลอม   Quality Management

         System    

    - ความปลอดภัยและสุขภาพ - Safety & Operation           62-64

      อาชีวอนามัยของพนักงาน   Excellence

 ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม - การใชทรัพยากร - Environmental &            82-86

 และสังคม - การกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช   Quality Management

        System 

ประเด็นที่สําคัญ เนื้อหาที่รายงาน UAC
SD Framework

SDGs หนา

ดานสังคม :  การดูแลพนักงาน (People) 

ดานสิ่งแวดลอม :  การจัดการที่เปนเลิศ (Process) 
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ผลการดําเนินงาน
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 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ซึ่งถือเปนรากฐานในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิด

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เกี่ยวของ และสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโต

อยางย่ังยนื ภายใตการดาํเนนิงานอยางมจีรรยาบรรณ บรษิทัจงึไดกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีกระจายการปฏบิตัไิปสู

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในทุกระดับช้ัน และคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ เพือ่ทาํหนาทีใ่นการพจิารณา ดแูลและตดิตาม รวมถงึการรายงานผลการดาํเนนิงานดานตางๆ 

ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลการที่ดี

 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ดานบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่
ดานการเงินและบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ
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  แนวทางในการดําเนินการ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งกําหนดใหเปนกรรมการอิสระอยางนอย 2 ทาน 

และผูบริหารอีก 1 ทาน โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีมาตรฐาน

และสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผล พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับ

ดแูลกจิการอยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนัและมคีวามครบถวนสมบรูณ  โดยเผยแพร “นโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ” บนเว็บไซตของบริษัท (http://www.uac.co.th/investor)

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย

ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการทุกทาน  โดยในป 2561 

ผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.68 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมี

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.68 และผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 99.01 ซึ่งอยูในเกณฑดี

มากทั้งสิ้น

 บรษิทัไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนรายยอยเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่รบัการคดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทั รวมถงึการเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 เปนการลวงหนา ตัง้แตวนัที ่30 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพือ่สงเสรมิการใช

สิทธิของผูถือหุนรายยอย โดยบริษัทไดเผยแพร Board Skills Matrix บนเว็บไซตของบริษัท (http://uac.listedcompany.com/

misc/bod_skills/20180517-uac-board-skills.pdf) เพื่อใหผูถือหุนรายยอยรับทราบถึงการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ตองการสรรหาหรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู เพื่อใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งไมจํากัด

ในเรื่องเพศ อายุ และประวัติการศึกษา  ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อหรือวาระมาเพื่อพิจารณาแตอยางใด   

 ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมเพื่อใหเปนไปตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและเพือ่ใหผูถอืหุนหรอืผูรบัมอบฉนัทะทีเ่ขารวมประชมุสามารถซกัถามในประเดน็ทีเ่ก่ียวของกับวาระ

ที่นําเสนอไดอยางอิสระ  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะ อยูที่รอยละ 86.30 ซึ่งสูงขึ้นกวาป 2560 

 สําหรับการเสริมสรางจริยธรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินธุรกิจใหกับพนักงาน บริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให

พนกังานไดตระหนกั เขาใจ และนาํแนวทางดงักลาวมาประยกุตใชในการดาํเนนิงาน เพือ่ใหสอดคลองกบัคานยิมหลกัองคกร (Core 

Value) และปลูกจิตสํานึกความเปน UAC ใหกับพนักงานทุกคนอยางตอเนื่อง
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  แนวทางในการดําเนินการ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งกําหนดใหเปนกรรมการอิสระอยางนอย 2 ทาน 

และผูบริหารอีก 1 ทาน โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีมาตรฐาน

และสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผล พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับ

ดูแลกจิการอยางสม่ําเสมอ เพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนัและมคีวามครบถวนสมบรูณ  โดยเผยแพร “นโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ” บนเว็บไซตของบริษัท (http://www.uac.co.th/investor)

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย

ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการทุกทาน  โดยในป 2561 

ผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.68 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมี

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.68 และผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 99.01 ซึ่งอยูในเกณฑดี

มากทั้งสิ้น

 บรษิทัไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนรายยอยเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่รบัการคดัเลอืกเปนกรรมการบรษิทั รวมถงึการเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 เปนการลวงหนา ตัง้แตวนัที ่30 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพือ่สงเสรมิการใช

สิทธิของผูถือหุนรายยอย โดยบริษัทไดเผยแพร Board Skills Matrix บนเว็บไซตของบริษัท (http://uac.listedcompany.com/

misc/bod_skills/20180517-uac-board-skills.pdf) เพื่อใหผูถือหุนรายยอยรับทราบถึงการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ตองการสรรหาหรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู เพื่อใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งไมจํากัด

ในเรื่องเพศ อายุ และประวัติการศึกษา  ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อหรือวาระมาเพื่อพิจารณาแตอยางใด   

 ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกํากบัดแูลกจิการทีดี่ และเพือ่ใหผูถอืหุนหรอืผูรบัมอบฉนัทะทีเ่ขารวมประชมุสามารถซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัวาระ

ที่นําเสนอไดอยางอิสระ  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะ อยูที่รอยละ 86.30 ซึ่งสูงขึ้นกวาป 2560 

 สําหรับการเสริมสรางจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจใหกับพนักงาน บริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือให

พนักงานไดตระหนกั เขาใจ และนาํแนวทางดงักลาวมาประยกุตใชในการดาํเนนิงาน เพือ่ใหสอดคลองกบัคานยิมหลกัองคกร (Core 

Value) และปลูกจิตสํานึกความเปน UAC ใหกับพนักงานทุกคนอยางตอเนื่อง
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 ผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ในป 2561 บริษัทไดรับผลการประเมินอยูในระดับรอยละ 93 หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่อยูในระดับ “ดีมาก” 

ตั้งแตปแรกที่เขารวมประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี (บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553) 

และอยูใน Top Quartile ในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพย 3,000-9,999 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่

จะพัฒนาผลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของกับบริษัทเปนสําคัญ

ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย SET และ IOD

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

84
%

100

80

60

40

20

0

84
% 87
%

82
% 86

%

88
%

89
% 93
%

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

78
.7

6%

100

80

60

40

20

0

93
.9

3%

94
.7

5% 10
0%

10
0%

94
% 98

% 10
0%

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
โดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
 บริษัทไดปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการประชุมผูถือหุนและอยูในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอยางตอเนื่อง
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 ผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ในป 2561 บริษัทไดรับผลการประเมินอยูในระดับรอยละ 93 หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่อยูในระดับ “ดีมาก” 

ตั้งแตปแรกที่เขารวมประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี (บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553) 

และอยูใน Top Quartile ในกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลคาหลักทรัพย 3,000-9,999 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่

จะพัฒนาผลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของกับบริษัทเปนสําคัญ

ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย SET และ IOD
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
โดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
 บริษัทไดปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการประชุมผูถือหุนและอยูในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอยางตอเนื่อง
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 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษทัไดเล็งเหน็ถงึหลกัสาํคญัในการปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ ซึง่ถอืไดวาเปนพืน้ฐานทีส่าํคญัในการเสรมิสรางและ

ยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเปนรากฐานสาํคญัของความมัน่คงและการเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื ตลอดจนเปนสิง่ทีจ่ะสนบัสนนุให

องคกรสามารถบรรลุความมุงหมายที่กําหนดไว โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ

 1. การพัฒนา และการสรางพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองคกร

 2. การพัฒนา และการสรางสภาพแวดลอมที่ดี คือการมีระบบงาน และการควบคุมดูแลที่ดี มีความโปรงใส สามารถชี้แจงได 

และกอใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ

 ดังนั้นบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดใหมีจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรมและการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ี

จรรยาบรรณนี้จะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบ

จรรยาบรรณที่กําหนดไวโดยไมมีขอยกเวนใดๆ

 การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
 บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดยกําหนดกระบวนการภายในเพื่อใหเกิดความ

โปรงใสในการปฏบัิติตอผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ภายในและภายนอก และสามารถตรวจสอบได และไดกาํหนดและประกาศใช “นโยบาย

ตอตานคอรรปัชนั” และ “นโยบายปองกนัการทจุรติ” ภายในองคกรและเผยแพรไปสูทุกระดบัช้ันในองคกร ตัง้แตกรรมการ  ผูบรหิาร

และพนักงาน เพ่ือใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได และปองกัน

คอรรัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ และใหทุกๆ หนวยงานไดถือปฏิบัติอยางเครงครัดทั่วกัน โดยได

จัดโครงสรางองคกรและกาํหนดอาํนาจอนมุตั ิเพือ่ใหเกดิความโปรงใสและปองกนัการเกดิการทจุรติ รวมถงึกาํหนดแนวทางปองกนั

และจัดการตอเหตุการณทุจริตและความขัดแยงทางผลประโยชน  
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 นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดสมคัรเขารวมเปนสมาชกิเครอืขายหุนสวนตอตานทจุรติเพือ่ประเทศไทย  PACT Network (Partnership 

Against Corruption for Thailand) เพือ่การตอตานทจุรติเพือ่ประเทศไทยรวมกนั จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และบริษัทไดมีการสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม “วัน

ตอตานคอรรัปชัน 2561” ภายใตแนวคิด “คนไทย ตื่นรูสูโกง” ที่องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือขายทั้งภาค

ประชาชนและภาครัฐไดรวมกันจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ หองภิรัช ฮอลล 1-3 ศูนยนิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา (BITEC)

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการทัง้สิน้ 3 ทาน ซึง่กาํหนดใหเปนกรรมการ

อิสระ 3 ทาน ทําหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

เพื่อใหมีกระบวนการและระบบควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยาง

เปนอิสระดวยความระมัดระวัง ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดวาจาง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอรรี่ จํากัด เพื่อ

ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจะทําการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานตรงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยในป 2561 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน ผลการติดตามและการประเมินผล ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

• การแจงนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวของสูคูคา 

 บริษัทไดจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดหาอยางยั่งยืน กลุมยูเอซี และไดระบุแนวปฏิบัติ เรื่องการตอตานคอรรัปชันและติดสินบน

ไวในแนวปฏิบัติอยางยั่งยืนของคูคา ดานจริยธรรมทางธุรกิจ โดยหนวยงานจัดซื้อเปนหนวยงานที่สื่อสารแจงไปยังคูคาที่เกี่ยวของ 

โดยใหลงนามในคํารับรองสัญญาคูคา นอกจากนี้ยังไดนําแนวปฏิบัติดังกลาวเผยแพรไวบนเว็บไซตอีกดวย

• การรองเรียนและการแจงเบาะแส
 บริษัทยังจัดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนหรือแจงเบาะแสหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทผานประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ (Whistle Blowing) เกีย่วกบัการทาํผดิกฎหมาย ความถูกตองของการรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน

หรอืการผดิจรรยาบรรณ จากผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ภายในและภายนอก โดยรายละเอยีดผูแจงขอรองเรยีนหรอืเบาะแสจะถูกเกบ็รกัษา

เปนความลับ เพือ่คุมครองสทิธขิองผูรองเรยีนหรอืแจงเบาะแส รวมทัง้ผูใหความรวมมอืในการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ โดยมมีาตรการ

คุมครอง เพือ่ใหผูรองเรยีนหรอืแจงเบาะแส รวมถงึผูใหความรวมมอืในการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ มคีวามมัน่ใจวาจะไมไดรบัผลกระทบ

จากการรองเรยีนหรอืแจงเบาะแสดงักลาว  โดยในป 2561 ทีผ่านมา บรษิทัไมไดรบัการแจงเบาะแส ขอรองเรยีนจากผูมสีวนไดสวน

เสียทั้งภายในและภายนอกแตอยางใด ซึ่งไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
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 ชองทางการรับขอรองเรียนหรือการแจงเบาะแสการดําเนินงาน มีดังนี้

    0-2936-1701

    www.uac.co.th

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

   เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    chairman_auditcom@uac.co.th

 สําหรับการนํานโยบายตอตานคอรรัปชันและนโยบายปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติภายในองคกรนั้น บริษัทไดเผยแพร

ประกาศนโยบายดังกลาวใหกบัพนกังานทกุคนทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (Email) ตดิประกาศไวภายในพืน้ทีข่องบรษิทัและโรงงาน 

รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการอบรมพนักงานในหลายชองทาง เชน การอบรมพนักงานใหม

กอนการเริม่ทาํงาน กจิกรรมผูบรหิารพบพนกังาน การประชมุผูบรหิาร เปนตน เพือ่ใหตระหนกั เขาใจ และถอืปฏบิตัไิดอยางถกูตอง

นโยบายตอตานคอรรัปชัน : www.uac.co.th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf

นโยบายปองกันการทุจริต : www.uac.co.th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf

 การบริหารความเสี่ยงองคกร 
 บริษัทใหความสําคัญของการบริหารความเส่ียงองคกรภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอก 

โดยไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดอยางยั่งยืน บรรลุตามเปาหมายองคกร ลดผลกระทบในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิผล

 บริษัทดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใชกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO มีการกําหนดใหเปน

นโยบายการบรหิารความเสีย่งองคกรทีผู่บรหิารและพนกังานทกุคนตองยดึถอืและปฏบิตั ิโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (Risk Working Committee) ทําหนาที่ในการติดตาม ทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงให

อยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงที่บริษัทกําหนดไว 

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) มาใช

ในการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการดําเนินธุรกิจจากภัยคุกคามตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
(Working Team)

ฝายจัดการ
(Management Team)

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ

 ผลการดําเนินงาน

 กลุมยูเอซีไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยในป 2561 

บริษัทไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญตางๆ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง การดําเนินงานในปจจุบัน แนวทางแกไข/แผนการดําเนินงาน

 - ทบทวนและปรับทิศทางกลยุทธ 

  การดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับการ

  เปลี่ยนแปลงภาพแวดลอมทางธุรกิจ

  ทั้งในและตางประเทศ

 - กําหนดนโยบายลดความเสี่ยงจากความ

  ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทํา

  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  (Currency Forward Contract) สําหรับ

  ธุรกรรมการคาใหเหมาะสมกับภาระหนี้

  โดยมีอายุสัญญาประมาณ 1-6 เดือน  

 - ติดตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่น

  อยางใกลชิด 

ขยายแผนการลงทุนทั้งในและตางประเทศความเสี่ยงการขยายโครงการลงทุน

การสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณโดยสวนใหญ

นําเขามาจากผูผลิตตางประเทศ และมีการ

ชาํระเงนิเปนเงนิสกลุดอลลารในขณะทีบ่รษิทั

มสีดัสวนการขายสนิคาในประเทศและมรีายได

สวนใหญเปนเงินบาท 

ความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกร
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คณะกรรมการบริษัท
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ความเสี่ยงดานสังคม

ประเด็นความเสี่ยง การดําเนินงานในปจจุบัน แนวทางแกไข/แผนการดําเนินงาน

 - ประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม และ

  ความปลอดภัย 

 - ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO

    14000:2015 และระบบความปลอดภยั

   OSHAS18001:2017

กระบวนการผลิตในโรงงาน อาจเสี่ยง

กระทบตอความปลอดภยั สิง่แวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู

ใกลเคียงบริเวณโรงงาน

 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 สิ่งแวดลอมและสังคม 

 การสรางวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง 

 เพ่ือใหบริษทัเติบโตไดอยางมัน่คงและยัง่ยนื บรษิทัไดมุงเนนในการเสรมิสรางวฒันธรรมการจดัการความเสีย่งใหเกดิขึน้ทัว่ทัง้

องคกรในทุกระดับ จึงไดจัดทําแนวทางการสรางวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงและยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ซึ่งแนวทางดังกลาว

ประกอบดวย

 1. การกํากับดูแลความเสี่ยง

 2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

 3. การจัดการความเสี่ยง

 4. การสื่อสารดานความเสี่ยง

 5. การเผยแพรความรูดานการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

ประเด็นความเสี่ยง การดําเนินงานในปจจุบัน แนวทางแกไข/แผนการดําเนินงาน

- ศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบประเภทอื่น

 ทดแทนปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบพืช

 พลังงาน 

โรงงานผลติตัง้อยูหลากหลายพืน้ที ่และสาขา 

เชน เชียงใหม สุโขทัย
 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงักอันเกิด 

 จากอุทกภัยหรือภัยคุกคามตางๆ 

โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืช

พลงังาน (แมแตง) จ.เชยีงใหม ใชวตัถดุบิหลัก

ในการผลิตคือ พืชพลังงาน  

ความเสี่ยงจากภัยแลง

 - กําหนดแผนฉุกเฉิน

 - กําหนดแผนรองรับความตอเนื่องทาง

  ธุรกิจ (BCP)

 - ทําประกันภัยทรัพยสินโรงงานประเภท

   All Risk 

  

การเผยแพรความรูดานการบริหารความเสี่ยงและการจัดฝกอบรมภายใน 
 บริษัทมคีวามมุงมัน่ในการสรางความรูความเขาใจและปลกูฝงการบรหิารจดัการความเสีย่งใหเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรม

และอยูในจติสํานักของพนกังานทกุคน ผานกจิกรรมการฝกอบรม หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งใหแกพนกังานทกุระดบั เชน ระดบั

ปฏิบัติการ ระดับหัวหนางาน และพนักงานที่เกี่ยวของ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบปจจัยเสี่ยงขององคกร 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  โดยในป 2561 บริษัทไดมีการจัดฝกอบรมภายในหลักสูตรดังกลาวขึ้น จํานวน 3 ครั้งใหกับพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ หัวหนางาน โดยสรุปดังนี้
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สรุปการจัดฝกอบรมภายใน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร จํานวน 3 ครั้งป 2561 ดังนี้

 1. สํานักงานใหญ        วันที่   3   มีนาคม  2561

 2. โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน (แมแตง) จ.เชียงใหม  วันที่   4  เมษายน  2561

 3. โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย    วันที่  18  เมษายน 2561

จากผลการฝกอบรมภายในหลักสูตรดังกลาวทั้ง 3 ครั้ง สรุปผลการประเมินการฝกอบรมดังนี้ 

สํานักงานใหญ
(กรุงเทพฯ)

โรงงานแมแตง
(จ.เชียงใหม)

โรงงาน พีพีพี 
(จ.สุโขทัย)

วันอบรม 3 มีนาคม 2561 4 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561

จํานวนผูเขาอบรม 44 8 11

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ดานเนื้อหาหลักสูตร 78.79% 83.33% 86.06%

ดานวิทยากร 79.85% 88.75% 87.27%

ดานการประสานงานของเจาหนาที ่กอนการอบรม 78.03% 81.67% 83.03%

ดานอาหารและสถานที่ 78.18% 86.25% 86.36%

ความพึงพอใจในภาพรวม 81.36% 87.50% 87.27%

ความรูกอนเขาอบรม 45.00% 47.50% 40.00%

ความรูหลังเขาอบรม 74.09% 85.00% 85.45%

คิดเปน % เพิ่มขึ้น/ลดลง +29.09% +37.50% +45.45%

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
 (Business Continuity Management: BCM) 

 บริษทัมกีารดาํเนนิธรุกจิทีม่คีวามหลากหลายในแตละหนวยธรุกจิและมโีรงงานผลติหลายพืน้ท่ีภายในประเทศ มโีอกาสเผชญิ

กับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถคาดการณได เชน ปจจัย

เส่ียงจากภยัคกุคามธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมทีเ่ปลีย่นไป การกอการราย การวนิาศกรรม เปนตน อาจกอใหเกดิความเสยีหายอยาง

มีนัยสําคัญตอบริษัทได

 บริษัทจึงไดจัดทําคูมือ แผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเปนเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการ

รองรับเหตุการณวิกฤตตางๆ ที่อาจกระทบตอบริษัท โดยบริษัทไดมีการดําเนินงานอยางเปนระบบซ่ึงในป 2561 บริษัทไดมีการ

ประกาศใชคูมือแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ไปเรียบรอยแลว และในป 2562 บริษัทมีแผนจะดําเนินการจัด

ฝกอบรมภายในองคกร ระดบัผูจดัการ หวัหนางานและพนกังานระดบัปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ ใหมคีวามรู ความเขาใจในคูมอืดงักลาว 

จากนั้นก็มีการรวมกันดําเนินการซอมแผนฉุกเฉินและแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใหตระหนักถึงการมีสวนรวมใน

การดําเนินการในเรื่องดังกลาวรวมกัน และเพื่อซอมวางแผนรับมือกับเหตุการณหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได 

38 รายงานความยั่งยืน 2561

SDUAC2018_1_180362.indd   38 3/18/2562 BE   1:32 PM



สรุปการจัดฝกอบรมภายใน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร จํานวน 3 ครั้งป 2561 ดังนี้

 1. สํานักงานใหญ        วันที่   3   มีนาคม  2561

 2. โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน (แมแตง) จ.เชียงใหม  วันที่   4  เมษายน  2561

 3. โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย    วันที่  18  เมษายน 2561

จากผลการฝกอบรมภายในหลักสูตรดังกลาวทั้ง 3 ครั้ง สรุปผลการประเมินการฝกอบรมดังนี้ 

สํานักงานใหญ
(กรุงเทพฯ)

โรงงานแมแตง
(จ.เชียงใหม)

โรงงาน พีพีพี 
(จ.สุโขทัย)

วันอบรม 3 มีนาคม 2561 4 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561

จํานวนผูเขาอบรม 44 8 11

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ดานเนื้อหาหลักสูตร 78.79% 83.33% 86.06%

ดานวิทยากร 79.85% 88.75% 87.27%

ดานการประสานงานของเจาหนาที ่กอนการอบรม 78.03% 81.67% 83.03%

ดานอาหารและสถานที่ 78.18% 86.25% 86.36%

ความพึงพอใจในภาพรวม 81.36% 87.50% 87.27%

ความรูกอนเขาอบรม 45.00% 47.50% 40.00%

ความรูหลังเขาอบรม 74.09% 85.00% 85.45%

คิดเปน % เพิ่มขึ้น/ลดลง +29.09% +37.50% +45.45%

 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
 (Business Continuity Management: BCM) 

 บรษิทัมกีารดาํเนนิธรุกจิท่ีมคีวามหลากหลายในแตละหนวยธรุกจิและมโีรงงานผลติหลายพืน้ทีภ่ายในประเทศ มโีอกาสเผชญิ

กับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถคาดการณได เชน ปจจัย

เส่ียงจากภยัคกุคามธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมทีเ่ปลีย่นไป การกอการราย การวนิาศกรรม เปนตน อาจกอใหเกดิความเสียหายอยาง

มีนัยสําคัญตอบริษัทได

 บริษัทจึงไดจัดทําคูมือ แผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเปนเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการ

รองรับเหตุการณวิกฤตตางๆ ท่ีอาจกระทบตอบริษัท โดยบริษัทไดมีการดําเนินงานอยางเปนระบบซึ่งในป 2561 บริษัทไดมีการ

ประกาศใชคูมือแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ไปเรียบรอยแลว และในป 2562 บริษัทมีแผนจะดําเนินการจัด

ฝกอบรมภายในองคกร ระดบัผูจดัการ หวัหนางานและพนกังานระดบัปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ ใหมคีวามรู ความเขาใจในคูมอืดงักลาว 

จากนั้นก็มีการรวมกันดําเนินการซอมแผนฉุกเฉินและแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใหตระหนักถึงการมีสวนรวมใน

การดําเนินการในเรื่องดังกลาวรวมกัน และเพื่อซอมวางแผนรับมือกับเหตุการณหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได 
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ดานเศรษฐกิจ :
การเติบโตของมูลคากิจการ 

(Product)
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ผลการดําเนินงาน
 ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและบริการ 2552.89 และมีกําไรสุทธิ 136.51 ลานบาท

ซึ่งเปนรายไดที่มีผลกําไรสูงที่สุดในรอบ 23 ป 

ตารางเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง (ลานบาท)

 ในป 2561 ที่ผานมา ถึงแมวาสภาวะโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอันเปนความทาทายของการดําเนินธุรกิจของ

กลุมยูเอซี แตกลุมยูเอซีสามารถเติบโตไดและมีผลประกอบการดีที่สุดในรอบ 23 ป  สะทอนใหเห็นถึงการวางแผนและการดําเนิน

งานตามกลยุทธที่สามารถรองรับความผันผวนไดดี  และในขณะเดียวกันบริษัทจะไมหยุดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน

และภายนอก เพื่อเปนการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่มีในปจจุบัน นําไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ดานเศรษฐกิจ/การเติบโตมูลคากิจการ

การกระจายมูลคาสูผูมีสวนไดสวนเสีย

รายไดกิจการ

คาใชจายเพื่อกระจายไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย

 หนวย  2558 2559 2560 2561

 หนวย 2559 2560 2561

 รายไดรวมจากการขายและบริการ ลานบาท 1,446.38 1,324.55 1626.87 2562.89

 กําไรสุทธิ ลานบาท 94 24.40 95.40 136.51

 คาใชจายในการดําเนินการ ลานบาท 257.38 200.40 222.35

 ดอกเบี้ยจายสถาบันการเงิน ลานบาท 71 66.17 83.41

 ภาษีที่จายใหภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น ลานบาท 22.24 12.75 10.813

 คาใชจายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม ลานบาท 0.005 0.41 0.29

 บริจาคใหโรงเรียน-สังคม ลานบาท 0.002 0.08 0.035

 ทุนการศึกษา ลานบาท - 0.05 0.05

 เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน ลานบาท - 33.38 106.82

 คาจางและสวัสดิการพนักงาน ลานบาท 102.63 113.27 116.63

 หมายเหตุ : หมายรวมถึงเงินเดือน  คาจาง  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร

การกระจายมูลคาสูผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
 บริษัทมีความมุงมั่นในการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันพัฒนานวัตกรรมภายใน

องคกรที่สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองเปาหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคาและคูคา เพื่อเพิ่มคุณคา

และเติบโตควบคูกันไปกับองคกรของเราตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมยูเอซี

  ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัท ในป 2561 ยังคงมีโครงการที่ศึกษาตอเนื่องจากปกอน และโครงการ

ใหมอีกหลายโครงการ เพือ่สรางมลูคาเพิม่ในธรุกจิเดิมและสรางโอกาสการลงทุนในธรุกจิใหมๆ  โดยมุงเนนใหเกดิประโยชนครอบคลมุ

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

 • บรษิทัไดผลกัดนัการขายในรปูแบบการมสีวนรวมในการศกึษาและการพฒันารวมกบัลกูคามากขึน้ในหลายโครงการ เพือ่

สามารถใหคาํแนะนาํ และนาํเสนอสนิคาและบรกิารทีส่ามารถสรางมลูคาเพิม่และตอบโจทยความตองการของลกูคาอยางสรางสรรค  

เชน  การศกึษาและพฒันารวมกบัลกูคาโรงกลัน่น้ํามนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการกลัน่นํา้มนั  ผลการใชผลติภณัฑและบรกิารของบรษิทั 

ทําใหประสิทธิภาพในการกลั่นดีขึ้น สามารถลดคาใชจายในการทําความสามารถอุปกรณและเครื่องจักร  และเพิ่ม Reliability ของ

กระบวนการผลิตอีกดวย  

 •  บริษทัไดพฒันาโครงการปรบัปรงุคณุสมบตักิากหญาหมกัซึง่เปนผลพลอยไดในกระบวนการผลติกาซชวีภาพ ของโรงไฟฟา

กาซชีวภาพจากพืชพลังงานของบริษัท ที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความชื้นสูงและคุณสมบัติยังไมตรงกับความตองการ

ของตลาด ใหเปนผลิตภัณฑวัสดุปรับปรุงดิน (SIS) เพื่อจําหนายไดสําเร็จ โดยเปดตัวครั้งแรกที่งานวันเกษตรแมโจ 85 ป ประจําป 

2561 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอแมโจ จังหวัดเชียงใหม
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  การสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 
 บรษิทัยงัคงใหความสาํคัญตอการจัดหา คิดคนและพฒันาผลติภณัฑและบรกิารท่ีมคีณุภาพอยางตอเนือ่งเพือ่การขยายขอบเขต

ของสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีครอบคลุมมากข้ึน และมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการ

สงมอบสินคาใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา ประหยัดคาใชจาย และสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยคํานึงถึงการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จและสราง

ความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา และมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนรวมกัน 

  การพัฒนานวัตกรรม 
 ในป 2561 บริษัทยังคงสงเสริมการสรางนวัตกรรมภายในองคกร ทั้งในระดับกระบวนการโดยทีมงานวิจัยและพัฒนา หรือ

หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาและคูคา และสามารถพัฒนาใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชยได และในระดับบุคลากรโดยพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อเสริมสรางใหเกิดความคิดสรางสรรค ผานทาง

กิจกรรมสงเสริม Kaizen ซึ่งทําตอเนื่องมาแลวเปนปที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวมมือกับลูกคาและคูคา ในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑรวมกันในดานตางๆ โดยมุงเนนการเพิ่มคุณคาและไดประโยชนรวมกัน 

 • บริษัท แอ็ดวานซ โพลิเมอร แอนด เคมิคัลส จํากัด ไดลงนามในบันทึกความรวมมือกับบริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด            

ซึ่งเปนลูกคาของเรา ในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมรวมกัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อเปนการแกปญหา

และตอบสนองตอความตองการของลูกคา ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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 ดงันัน้เพือ่ใหทกุๆ การสงมอบสนิคาและบรกิารใหกบัลกูคาเปนไปอยางเรยีบรอย  ถกูตอง  และสามารถตรวจสอบได  บรษิทั

ไดนาํมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ  ISO9001:2015 มากาํกบัดแูลขัน้ตอนและวธิกีารตัง้แตขัน้ตอนการจดัหา  การสัง่ซือ้  การ

ตรวจรับ  และการขนสง  นอกจากมาตรฐานดังกลาว  บริษัทยังมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญดังนี้

1. ความถูกตอง บริษัทมีการตรวจสอบความถูกตองของสินคา ขอกําหนดสินคา และการสงมอบใหเปนไปตาม

กําหนดเงื่อนไขการสงมอบ รวมถึงเอกสารการสงมอบตางๆ ตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทจะมีกระบวนการ

ทํางานและการตรวจสอบความถูกตองของสินคา (Checklist) กอนนําสินคาสงไปยังสถานที่ที่ลูกคากําหนดทุกครั้ง 

2. เวลา บรษิทัใหความสาํคญักบัการสงมอบทีต่รงเวลา ตามขอกาํหนดและความตองการของลกูคา เพือ่มใิหเกดิผลก

ระทบตอลูกคาจากการนําสินคาไปใชงานไมไดตามกําหนด หากจะเกิดการสงมอบสินคาลาชา บริษัทจะมีการสื่อสาร

และพูดคุยกับลูกคาทุกครั้งเพื่อการวางแผนลดผลกระทบที่ตามมา

3. ความรวดเรว็ บรษิทัใหความสาํคญักบัความรวดเรว็ในการสงมอบและใหบรกิารเพือ่ตอบสนองลกูคาในบางกรณี

ทีต่องการใชสนิคาเรงดวน บรษิทัมขีัน้ตอนการจดัการความสาํคญัและใหบรกิารกบัลกูคา เพือ่ตอบสนองความตองการ

เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอลูกคา

4. สรางใหเกิดมาตรฐานในการสงมอบสินคาและบริการ เพ่ือใหเกิดการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน บริษัทไดรักษาระดับมาตรฐานตลอดเวลา ในการสงมอบสินคาและบริการ และใหมาตรฐานที่คงที่ 

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหลูกคาไดรับการสงมอบและบริการตามมาตรฐานทุกคร้ัง และยินดีรับฟงขอเสนอแนะเพื่อยกระดับ

มาตรฐานใหสูงขึ้น สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขง

 ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

 บริษัทใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสุดความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบตอทุกขั้นตอน

ทั้งกอนและหลังการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งสงผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาโดยไดรับคําสั่งซื้ออยางตอเน่ือง

บริษัทจัดใหมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนในกรณีที่พบปญหาจากการที่ลูกคาใชงานสินคาและบริการของบริษัท ตาม

ขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยหากมีขอรองเรียนจากลูกคาเกิดขึ้น ลูกคาสามารถแจงขอรองเรียน

ตางๆ ผานชองทางตัวแทนฝายขายหรือทีมบริการหลังจากนั้นบริษัทก็จะนําประเด็นดังกลาวเขาสูกระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญ                   

ผูเกีย่วของทกุฝายเขารวมประชมุเพือ่หารอืรวมกนัถงึวธิกีารแกไขปญหาและกระบวนการปองกนัไมใหปญหาเกดิซํา้ จากนัน้จะตอบ

กลับขอรองเรียนไปยังลูกคาใหรับทราบถึงแนวทางการจัดการและปองกันปญหา นอกจากนี้บริษัทยังทําการสํารวจความพึงพอใจ

ลูกคาเปนประจาํทกุปโดยฝายขาย เพ่ือนาํประเดน็หรือขอเสนอแนะจากลูกคามาปรับปรุงและพัฒนาสนิคาและบรกิารอยางตอเนือ่ง 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 นอกจากความรับผิดชอบในเรื่องการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ บริษัทยังมุงเนนการใหความสําคัญในการคัดสรรสินคา 

วัตถุดิบ และบริการจากแหลงผลิตหรือผูใหบริการที่มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปน

ความรบัผดิชอบสวนแรกทีม่คีวามสาํคญัอยางมาก ในการสรางการยอมรบัจากลกูคาเพือ่ใหเกดิการใชงานผลติภณัฑและบรกิารดวย

ความมั่นใจในป 2561 บริษัทไมมีการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา

ไมมีการรับเรื่อง
รองเรียนจากลูกคาบริษัท
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  การสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 
 บรษิทัยงัคงใหความสาํคญัตอการจดัหา คดิคนและพฒันาผลติภณัฑและบริการทีม่คุีณภาพอยางตอเน่ืองเพ่ือการขยายขอบเขต

ของสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีครอบคลุมมากข้ึน และมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการ

สงมอบสินคาใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา ประหยัดคาใชจาย และสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยคํานึงถึงการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จและสราง

ความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา และมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนรวมกัน 

  การพัฒนานวัตกรรม 
 ในป 2561 บริษัทยังคงสงเสริมการสรางนวัตกรรมภายในองคกร ทั้งในระดับกระบวนการโดยทีมงานวิจัยและพัฒนา หรือ

หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาและคูคา และสามารถพัฒนาใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชยได และในระดับบุคลากรโดยพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อเสริมสรางใหเกิดความคิดสรางสรรค ผานทาง

กิจกรรมสงเสริม Kaizen ซึ่งทําตอเนื่องมาแลวเปนปที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวมมือกับลูกคาและคูคา ในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑรวมกันในดานตางๆ โดยมุงเนนการเพิ่มคุณคาและไดประโยชนรวมกัน 

 • บริษัท แอ็ดวานซ โพลิเมอร แอนด เคมิคัลส จํากัด ไดลงนามในบันทึกความรวมมือกับบริษัท รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด            

ซึ่งเปนลูกคาของเรา ในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมรวมกัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อเปนการแกปญหา

และตอบสนองตอความตองการของลูกคา ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

44 รายงานความยั่งยืน 2561
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 ดงันัน้เพือ่ใหทกุๆ การสงมอบสนิคาและบรกิารใหกบัลกูคาเปนไปอยางเรยีบรอย  ถกูตอง  และสามารถตรวจสอบได  บรษิทั

ไดนาํมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ  ISO9001:2015 มากาํกบัดแูลขัน้ตอนและวธิกีารตัง้แตขัน้ตอนการจดัหา  การสัง่ซือ้  การ

ตรวจรับ  และการขนสง  นอกจากมาตรฐานดังกลาว  บริษัทยังมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญดังนี้

1. ความถูกตอง บริษัทมีการตรวจสอบความถูกตองของสินคา ขอกําหนดสินคา และการสงมอบใหเปนไปตาม

กําหนดเงื่อนไขการสงมอบ รวมถึงเอกสารการสงมอบตางๆ ตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทจะมีกระบวนการ

ทํางานและการตรวจสอบความถูกตองของสินคา (Checklist) กอนนําสินคาสงไปยังสถานที่ที่ลูกคากําหนดทุกครั้ง 

2. เวลา บรษิทัใหความสาํคญักบัการสงมอบทีต่รงเวลา ตามขอกาํหนดและความตองการของลกูคา เพือ่มใิหเกดิผลก

ระทบตอลูกคาจากการนําสินคาไปใชงานไมไดตามกําหนด หากจะเกิดการสงมอบสินคาลาชา บริษัทจะมีการสื่อสาร

และพูดคุยกับลูกคาทุกครั้งเพื่อการวางแผนลดผลกระทบที่ตามมา

3. ความรวดเรว็ บรษัิทใหความสาํคญักบัความรวดเรว็ในการสงมอบและใหบรกิารเพือ่ตอบสนองลกูคาในบางกรณี

ทีต่องการใชสนิคาเรงดวน บรษัิทมขีัน้ตอนการจดัการความสาํคญัและใหบรกิารกบัลกูคา เพือ่ตอบสนองความตองการ

เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอลูกคา

4. สรางใหเกิดมาตรฐานในการสงมอบสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน บริษัทไดรักษาระดับมาตรฐานตลอดเวลา ในการสงมอบสินคาและบริการ และใหมาตรฐานท่ีคงท่ี 

สมํ่าเสมอ เพื่อใหลูกคาไดรับการสงมอบและบริการตามมาตรฐานทุกครั้ง และยินดีรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานใหสูงขึ้น สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขง

 ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

 บริษัทใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสุดความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบตอทุกขั้นตอน

ทั้งกอนและหลังการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงสงผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาโดยไดรับคําสั่งซ้ืออยางตอเนื่อง

บริษัทจัดใหมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนในกรณีที่พบปญหาจากการที่ลูกคาใชงานสินคาและบริการของบริษัท ตาม

ขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยหากมีขอรองเรียนจากลูกคาเกิดขึ้น ลูกคาสามารถแจงขอรองเรียน

ตางๆ ผานชองทางตัวแทนฝายขายหรือทีมบริการหลังจากนั้นบริษัทก็จะนําประเด็นดังกลาวเขาสูกระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญ                   

ผูเกีย่วของทกุฝายเขารวมประชมุเพือ่หารอืรวมกนัถงึวธิกีารแกไขปญหาและกระบวนการปองกนัไมใหปญหาเกดิซํา้ จากนัน้จะตอบ

กลับขอรองเรียนไปยังลูกคาใหรับทราบถึงแนวทางการจัดการและปองกันปญหา นอกจากนี้บริษัทยังทําการสํารวจความพึงพอใจ

ลูกคาเปนประจาํทกุปโดยฝายขาย เพือ่นาํประเดน็หรอืขอเสนอแนะจากลกูคามาปรบัปรงุและพฒันาสนิคาและบรกิารอยางตอเนือ่ง 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 นอกจากความรับผิดชอบในเรื่องการสงมอบผลิตภัณฑและบริการ บริษัทยังมุงเนนการใหความสําคัญในการคัดสรรสินคา 

วัตถุดิบ และบริการจากแหลงผลิตหรือผูใหบริการที่มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปน

ความรบัผิดชอบสวนแรกทีม่คีวามสาํคญัอยางมาก ในการสรางการยอมรบัจากลกูคาเพือ่ใหเกดิการใชงานผลติภณัฑและบรกิารดวย

ความมั่นใจในป 2561 บริษัทไมมีการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา

ไมมีการรับเรื่อง
รองเรียนจากลูกคาบริษัท
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 บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในภาวะที่

ตลาดมกีารเปลีย่นแปลงและการแขงขนัสงูอยูตลอดเวลา ดงันัน้ผูบรหิารจงึไดเนนยํา้กบัฝายขายอยูเสมอถงึการทีบ่คุลากรของบริษทั

จะตองสามารถเขาถงึความตองการของลกูคาอยางแทจรงิและทนัตอเหตกุารณ โดยจดัใหมกีารประชมุกบักลุมลกูคาอยางสมํา่เสมอ

และตอเนื่อง รวมถึงการจัดประชุมหรือสัมมนา 3 ฝายรวมกันกับลูกคา คูคา และบริษัท อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทไดจัดงานสัมมนา

ทางวิชาการ “UAC Technical Symposium” ขึ้นเปนครั้งแรก โดยรวมกับ Principle ซึ่งเปนผูนําดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชั้น

นาํของโลกในกลุมธรุกจินํา้มนัและการกลัน่, ปโตรเคม,ี โรงไฟฟาและสาธารณปูโภค เพือ่เพิม่ชองทางถายทอดและแลกเปลีย่นขอมลู

ระหวางกนัเพือ่สรางความเขาใจในตวัผลติภณัฑและการบรกิาร และใหลกูคาสามารถใชงานสนิคาและบรกิารใหเกดิประโยชนสงูสดุ 

โดยงานนี้ไดรับความสนใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก และไดรับเสียงตอบรับที่ดีใหมีการจัดสัมมนาอยางตอเนื่องในปตอไป

 นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีชองทางการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในรูปแบบของการประเมินผลความพึงพอใจของ

ลูกคา 

 จากผลการประเมินจะพบวา ในป 2561 ผลการประเมินสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวเล็กนอย ซึ่งทางฝายขายจะดําเนินการ

ประเมินความพึงพอใจของลูกคาอีกครั้ง ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ป 2562 โดยกําหนดเปาหมายทําการสํารวจเฉพาะ

ลกูคาทีใ่หคะแนนตํา่กวาเกณฑทีก่าํหนด เพือ่นาํขอมลูมาปรบัปรงุและพฒันาการใหบรกิารตอไป โดยบรษิทัมคีวามมุงมัน่และมคีวาม

ต้ังใจที่จะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคา มาปรับปรุงและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและบริการ เพื่อการรักษาฐานลูกคาได

อยางมั่นคงและยาวนาน

2559

88.07% 89.56% 87.82%

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

เปาหมาย

>86%
เปาหมาย

>86%
เปาหมาย

>86%

2560 2561

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา (เปรียบเทียบ 3 ป)
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 บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในภาวะที่

ตลาดมกีารเปลีย่นแปลงและการแขงขนัสงูอยูตลอดเวลา ดงันัน้ผูบรหิารจงึไดเนนยํา้กบัฝายขายอยูเสมอถงึการทีบ่คุลากรของบรษิทั

จะตองสามารถเขาถงึความตองการของลกูคาอยางแทจรงิและทนัตอเหตกุารณ โดยจดัใหมกีารประชมุกบักลุมลกูคาอยางสมํา่เสมอ

และตอเนื่อง รวมถึงการจัดประชุมหรือสัมมนา 3 ฝายรวมกันกับลูกคา คูคา และบริษัท อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทไดจัดงานสัมมนา

ทางวิชาการ “UAC Technical Symposium” ขึ้นเปนครั้งแรก โดยรวมกับ Principle ซึ่งเปนผูนําดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชั้น

นาํของโลกในกลุมธรุกจินํา้มนัและการกลัน่, ปโตรเคม,ี โรงไฟฟาและสาธารณปูโภค เพือ่เพิม่ชองทางถายทอดและแลกเปล่ียนขอมลู

ระหวางกนัเพือ่สรางความเขาใจในตวัผลติภณัฑและการบรกิาร และใหลกูคาสามารถใชงานสนิคาและบรกิารใหเกดิประโยชนสงูสดุ 

โดยงานนี้ไดรับความสนใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก และไดรับเสียงตอบรับที่ดีใหมีการจัดสัมมนาอยางตอเนื่องในปตอไป

 นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีชองทางการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในรูปแบบของการประเมินผลความพึงพอใจของ

ลูกคา 

 จากผลการประเมินจะพบวา ในป 2561 ผลการประเมินสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวเล็กนอย ซึ่งทางฝายขายจะดําเนินการ

ประเมินความพึงพอใจของลูกคาอีกครั้ง ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ป 2562 โดยกําหนดเปาหมายทําการสํารวจเฉพาะ

ลกูคาทีใ่หคะแนนตํา่กวาเกณฑทีก่าํหนด เพือ่นาํขอมลูมาปรบัปรงุและพฒันาการใหบรกิารตอไป โดยบรษัิทมคีวามมุงมัน่และมคีวาม

ตั้งใจที่จะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคา มาปรับปรุงและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและบริการ เพื่อการรักษาฐานลูกคาได

อยางมั่นคงและยาวนาน

2559

88.07% 89.56% 87.82%

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

เปาหมาย

>86%
เปาหมาย

>86%
เปาหมาย

>86%

2560 2561

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา (เปรียบเทียบ 3 ป)
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 การบริหารจัดการและการพัฒนาคูคา 

 บรษิทัมุงมัน่ในการดําเนินการจัดซือ้จัดหาอยางมปีระสทิธภิาพ โดยปฏบิตัติอคูคาอยางเปนธรรมและโปรงใส  ตลอดจนบริหาร

จดัการความเสีย่งและรวมพฒันาศกัยภาพคูคาใหเกดิประโยชนรวมกนัในระยะยาว  เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดแีละผลกัดนัใหเตบิโต

รวมกันอยางยั่งยืน

 บริษัทมีนโยบาย/จรรยาบรรณคูคา (UAC Supplier Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นดานจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทําการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดังกลาวไปยังคูคา 

โดยไดใหคูคาลงนามในคํารับรองคูสัญญาคูคา เพื่อใหรับทราบแนวปฏิบัติ นโยบายและจรรยาบรรณคูคาดวย  

 นอกจากน้ียงัมกีารเปดเผยนโยบายดงักลาวและจรรยาบรรณคูคาทางเวบ็ไซตบรษิทัเพือ่ใหรบัทราบนโยบายดงักลาว เพือ่ให

คูคาทีจ่ะดาํเนินธรุกจิรวมกบับรษัิทไดมัน่ใจและไวใจทีจ่ะเขามารวมดาํเนนิธรุกจิกบับรษิทั สงผลใหบรษิทัสามารถจดัหาไดในราคาที่

เหมาะสมและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย

 บริษัทยังใหความสําคัญในการฝกอบรมพนักงานจัดซ้ือจัดหาอยางตอเนื่อง โดยมีการสงพนักงานไปฝกอบรมพัฒนาหัวขอ

ที่ใชในการนํามาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อใหนําความรูมาใชในงานจัดซ้ือจัดหาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีการปรับปรุง

กระบวนการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง อาทิ  

 1. หลักสูตรผูตรวจติดตามภายใน  ISO9001:2015  

 2. หลักสูตรวัตถุเคมีอันตราย   

 3. หลักสูตรพระราชบัญญัติกรมศุลกากร

 การรวมพัฒนาความรูรวมกับคูคา 

 ในป 2561 บริษัทไดจัดกิจกรรมเพิ่มความรูใหกับพนักงานภายในองคกรทั้งที่สํานักงานใหญและสาขา โดยเชิญคูคาหลัก

มาเปนวิทยากรใหความรูในหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้

  1.  หลักสูตรการประกันภัยทรัพยสินโรงงาน โดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
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 การบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทาน 

 บรษิทัมกีระบวนการคัดเลอืกคูคาควบคูไปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งคูคา ครอบคลมุปจจยัดานคณุภาพสนิคาและบรกิาร 

ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ โดยคูคาใหมตองผานการขึ้นทะเบียน และคัดเลือกตามเกณฑที่บริษัท 

กําหนดไวกอน จึงจะสามารถเขารวมดําเนินธุรกิจกับกลุมบริษัทได

 เพือ่ปองกนัและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการจัดซ้ือจดัหา และเพือ่ผลกัดนัใหเกิดการจดัซ้ือจดัหาท่ียัง่ยนื บรษิทัไดประเมนิผล

คูคาทัง้รายใหมและรายเดิมเปนประจําทกุปตามเกณฑการเขาขายประเมนิผลคูคาของบรษิทั โดยพจิารณาครอบคลมุถึงดาน คณุภาพ

สินคาและบริการ  การสงมอบ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในป 2561 ไดทําการประเมินผล

คูคาที่เขาขายเกณฑการประเมินผล จํานวนทั้งสิ้น 37 ราย ผานการประเมินจํานวน 37 ราย

 การจัดซื้อจัดหาในทองถิ่น
  บรษิทัใหความสาํคญักบัการจดัซือ้จดัหาจากผูผลติในทองถิน่ ดวยเชือ่วาการจดัซือ้จดัหาในทองถิน่นอกจากจะชวยประหยดั

คาใชจายในการขนสง ยังเปนการสงเสรมิเศรษฐกจิในทองถิน่ใหสามารถเตบิโตไดอยางยัง่ยนือกีดวย ในป 2560 การจดัซือ้จดัหาจาก

ผูผลิตทองถิ่น รวมทั้งผูสงมอบวัตถุดิบ คิดเปนมูลคาประมาณ  20  ลานบาท อาทิ การวาจางคนทองถิ่นในการซอมบํารุงรักษา  งาน

ดูแลทําความสะอาด ดูแลสวน การเชารถรับ สงพนักงาน เปนตน  ซึ่งสามารถสรางเศรษฐกิจที่ดีกับจังหวัดตางๆ ที่โรงงานตั้งอยู

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดหาทองถิ่น

สถานที่

 โรงงานผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย  

 - วัสดุและบริการทองถิ่น  2,018,278.12 23%

 - วัตถุดิบ 77,128,498.51 100%

 โรงงานผลิตกาซชีวภาพ แมแตง จ.เชียงใหม 

 - วัสดุและบริการทองถิ่น 1,686,227.06 35% 

 - วัตถุดิบพืชพลังงาน 18,402,748.45 24%

 บริษัท แอดวานซ โพลิเมอร แอนด เคมิคัลส จํากัด 

 (UAPC) 

 - วัสดุและบริการทองถิ่น  5,002,804.43 2.48%

 - วัตถุดิบภายในประเทศ 196,546,779.13 97.49%

 - วัตถุดิบตางประเทศ 63,494.40 0.03%

 คิดเปนมูลคา (บาท) รอยละ (%) งบประมาณจัดซื้อทั้งหมด

 2.  หลักสูตร “DC Classification, Scope of HS Act for Regulatory” ความรูพื้นฐาน สินคาอันตราย

   โดย บจก.ฮาซเคม โลจิสติกส แมเนจเมนท

 3.  หลักสูตรกระบวนการนําเขา-สงออกและตรวจสอบพิกัดภาษีศุลกากร โดย บจก.วี.ซีชิปปง แอนดเซอรวิส
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ดานสังคม : 
การดูแลพนักงานและสังคม 

(People) 
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 บรษิทัตระหนกัและใหความสาํคัญกบัสงัคมทัง้สงัคมภายในและสงัคมภายนอก เริม่ตัง้แตสงัคมภายใน คอื กลุมพนกังาน ซึง่เปน

หัวใจสําคัญในการชวยเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยการใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชน

ท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู ความสามารถทั้งดานการบริหารงานควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม

ในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนและรวมกันดูแลชุมชนและสังคมในวงกวาง ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม

และสังคมอยางตอเนื่อง โดยสรุปดังนี้

 คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่เปนธรรม
 บริษัทดําเนินนโยบายการบริหารคาจางและผลตอบแทนดวยหลักความเปนธรรม เหมาะสมกับบทบาทภาระหนาที่ความ        

รับผิดชอบสอดคลองกับความสามารถของพนักงาน มีระบบการประเมินผลท่ีวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศักยภาพของ

พนักงานอยางชัดเจน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสม ใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งมีการปรับปรุงอัตรา

คาตอบแทนของบริษทัใหสามารถแขงขนัทัง้ในกลุมอตุสาหกรรมเดยีวกนัและกลุมอตุสาหกรรมอืน่ๆ  เพือ่รกัษาและจงูใจใหพนักงาน

ปจจุบันพัฒนาผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปนเหตุสําคัญที่ทําใหอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอยางตอเนื่อง อยูในเกณฑ

ตํา่กวาคาเฉล่ียในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและคาเฉลีย่ของตลาดแรงงานทัว่ไป รวมถงึยงัสามารถดงึดดูผูทีม่คีวามรูความสามารถใหมๆ  

ใหเขามารวมงานกับบริษัท

 แนวทางในการดําเนินการ

 บริษทัทาํการประเมนิคางานทกุตําแหนงงาน เพือ่ปรบัปรงุโครงสรางคาจางใหเหมาะสมกบัคางานของแตละตาํแหนง โดยการ

จางบริษทัทีป่รึกษาเขามาดําเนนิการให เพือ่ความเปนกลางในการประเมนิคางาน และในทกุปบรษิทัเขารวมการสาํรวจคาตอบแทน/

สวัสดิการ เพื่อนําผลการสํารวจมาเปนขอมูล Review คาตอบแทน/สวัสดิการของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาโครงสรางคาตอบแทน/

สวัสดิการสามารถแขงขันได

 บรษัิทมีระบบการวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน เพือ่ใหความเปนธรรมกบัผูปฏบิตังิาน ซึง่ประกอบดวย เครือ่งมอื 

กระบวนการและวิธีการ

 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 สวน สวนที่หนึ่งวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เทียบกับเปาหมาย

โดยไดดวย KPIs และสวนที่สองประเมินศักยภาพของพนักงานดวย Competency

 กระบวนการและวิธีการ คือ พนักงานแตละหนวยงานจะรวมกับผูบังคับบัญชาในการกําหนด Individual KPIs และรับทราบ 

Competency ประจําตําแหนงที่จะใชในการประเมินศักยภาพตั้งแตตนป บริษัทกําหนดใหมีการติดตาม KPIs ในทุกไตรมาสเพื่อให

พนกังานไดมโีอกาสปรบัปรงุผลงานใหเปนไปตามเปาหมาย และเพือ่ใหผลการประเมนิมคีวามเทีย่งธรรม ผลการประเมนิของพนกังาน

แตละคนจะไดรับการพิจารณาและกลั่นกรองจากผูบังคับบัญชา 2 ระดับชั้น

 บริษัทใชเครื่องมือในการบริหารคาตอบแทนพนักงานและสิทธิประโยชน ดังนี้

 - โครงสรางคาตอบแทน/สวัสดิการและสิทธิประโยชน ที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได

 - Job Grade/Job Level ที่ทําใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามคางาน

 - มีเครื่องมือวัด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทุกคนมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิก “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน” โดยเลือกสะสมเงิน

ในอัตรารอยละ 3, 4 หรือรอยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราเดียวกัน ตามเงื่อนไขของระเบียบบริษัทที่กําหนดไว
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 ความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

 บริษัทมีการดูแลและกําหนดหลักเกณฑเสนทางความกาวหนาของพนักงานในทุกระดับ โดยแบงออกเปนสายบริหาร

(Management) และสายปฏบิตักิาร (Specialist)  พนกังานทกุคนมโีอกาสกาวหนาในสายงานและวชิาชพีทีต่นเองถนดัและมคีวามสามารถ 

มีโอกาสโอนยายขามสายงาน หรือแตงตั้งมอบหมายใหไปรับผิดชอบงานดานอื่นๆ ที่บริษัทขยายงาน ตามความรู ความสามารถ

โดยเปดโอกาสใหพนักงานภายในกอนเมื่อมีตําแหนงงานวาง

 นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางราบรื่น บริษัทยังมีการจัดทําแผนผูสืบทอดตําแหนงสําคัญและมี

การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง (Successor Plan) อยางตอเนื่อง

 การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน   

• การจางงาน (Employment) 

 ในป 2561 บรษัิทยงัคงรบัพนกังานเพิม่ขึน้ เพือ่เปนการรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิ ตลอดจนเพือ่เปนการเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการทาํงานของหนวยงานซึง่ตาํแหนงทีร่บัเพิม่สวนใหญจะเปนพนกังานในสวนโรงงานและสวนปฏบิตักิาร อยางไรกต็าม บรษิทัยงั

คงใหความสําคญักบัการรกัษามาตรฐานระบบการคดัเลอืกพนกังาน โดยมกีารทดสอบขอเขียน ความสามารถดานภาษาองักฤษ และ

การสอบสัมภาษณ รวมไปถงึการตรวจความพรอมดานสขุภาพอนามยับรษิทัเช่ือมัน่วาการคดัเลอืกพนกังานตามความรูความสามารถ 

ของแตละบคุคล และความเหมาะสมกบัตาํแหนงงาน รวมทัง้ใหความเสมอภาคทางโอกาสแกผูสมคัรงานโดยไมมกีารกดีกนัทางเพศ 

เปนจุดเริ่มตนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการนําพาบริษัทใหมีความเจริญเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป 
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2559

1.46%

0.93% 0.89%

2560 2561

ป

3

2

1

0

เปอรเซ็นต

  ผลการดําเนินงาน
 จากตารางเปรียบเทียบอัตราการลาออก 3 ป จะเห็นไดวา ในป 2561 อัตราการลาออกลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปที่ผานมา

 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แนวทางการดําเนินงานตางๆ ดานสวัสดิการ การจางแรงงาน นั้นไดผล ซึ่งบริษัทก็ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ

การจางงานใหสามารถแขงขันได และทําใหพนักงานในองคกรทํางานอยางมีความสุขพรอมกับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

  ตารางแสดงอัตราการลาออก (เปรียบเทียบ 3 ป)
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 บริษัทถือนโยบายในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชนเดียวกันในดานแรงงาน บริษัทไดกําหนดใหพนักงาน

และผูรับเหมาของบริษัท ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป และไมมีการกีดกันทางเพศ ไมวาพนักงานจะเปนพนักงานหญิงหรือชาย ก็มี

สทิธิตามระเบยีบบรษิทัอยางเทาเทยีมกนั พนกังานไดรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ในสวนผูรบัเหมานัน้ บรษิทัไดกาํหนดไวในสญัญา

ใหผูรับจางตองปฏิบัติตอผูทํางานซึ่งเปนลูกจางใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ

เงินทดแทน ประกาศกระทรวง ระเบียบของทางราชการ และอื่นๆ เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน 

• แนวทางในการดําเนินงาน
 - กําหนดนโยบายปฏิบัติดานแรงงาน โดยกําหนดใหพนักงานและผูรับเหมาของบริษัทตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป

 - ไมมีการกีดกันทางเพศ สิทธิเทาเทียมกัน

 - บริษัทจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นมา โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ ทั้งหมดมา

จากการเลือกตั้ง โดยมีบทบาทในการเปนตัวแทนลูกจางในการนําขอเสนอของพนักงานเจรจาตอรองกับนายจางดานการบริหาร

สวัสดิการ และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังเปดชองทางใหพนักงานมีการสื่อสารกับทาง

คณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยติดตอทางอีเมล คือ employee_committee@uac.co.th

• ผลการดําเนินงาน

ตารางเปรยีบเทยีบ อตัราการจางงาน ป 2559-2561

ป (พ.ศ.) จํานวนพนักงานจางใหม

 2559 23

 2560 16

 2561 17 (ชาย 9 คน, หญิง 8 คน)

 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
 บริษทัมเีจตนารมณแนวแนทีจ่ะสนบัสนนุความกาวหนาในการพฒันาบุคลากรตามแนวของฝายบรหิารโดยมเีปาหมายพฒันา

พนักงานใหเปนทรัพยากรที่มีความรู ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแขงขันไดทางธุรกิจในระดับสากล และที่สําคัญเปน

คนที่มีคุณคาตอสังคมดวยเนื่องจากพนักงานคือผูที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในการเติบโตขององคกร บริษัทจึงมุงมั่นในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเพื่อใหพนักงานและองคกรสามารถเติบโตควบคูไปพรอมกับความยั่งยืน 
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 ผลการดําเนินงาน 

 บริษทัไดจัดหลกัสตูรจัดฝกอบรมทัง้ประเภทภายใน (In House Training) และสงพนกังานไปอบรมภายนอก (Public Training) 

โดยกําหนดแบงประเภทหลักสูตรหลักๆ ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

 1. หลักสูตรประเภท Corporate Training & In House training

 2. หลักสูตรประเภท Functional Training 

 3. หลักสูตรประเภท Talent Program   

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 1. หลักสูตรประเภท Corporate Training & In House Training

 บริษัทมีการวางแผน Training Year Plan ใหเชื่อมโยงกับ Core Competency ขององคกร และ Training Matrix ประจํา

ตาํแหนง เพ่ือใหมัน่ใจวาผูปฏบิติังานในตําแหนงงานนัน้ มศีกัยภาพเพยีงพอสาํหรบัการปฏบัิตงิาน ซึง่หลกัสตูรในการพฒันาพนกังาน

ประเภท Corporate Training & In House Training มีดังนี้

 1.1 จัดอบรม Orientation สําหรับพนักงานใหมทุกระดับ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับ Vision, Mission, Core value, จรรยาบรรณธุรกิจ, ระบบคุณภาพ และกระบวนการการทํางานของหนวยงานตางๆ 

อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสในการทําความรูจักกับเพื่อนพนักงานในบริษัทที่เขาทํางานในเวลาใกลเคียงกัน เพื่อสรางเครือขาย

ความสัมพันธที่เขมแข็งในองคกร

 1.2 หลักสูตร WE R UAC เปนหลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พนักงาน

ไดทํากิจกรรมรวมกัน เขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตองาน โดยสอดคลองกับ Core Value 

  ป 2561 ไดจัดอบรมใหกับพนักงานใหมทั้งหมดจํานวน 1 รุน ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 ผูเขาอบรม 24 ทาน
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ความรูกอนเขาอบรม

คิดเปนเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้น

ความรูหลังเขาอบรม

จํานวนผูเขาอบรม 24 ทาน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 24 ทาน

53.33%

92.50%

39.17%

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม หลักสูตร WE R UAC # 5 

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 ณ บานครูปอ จ.ราชบุรี

ความพึงพอใจ ดานเนื้อหา
หลักสูตร วาเหมาะกับวัตถุประสงค

ในการอบรมและสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานได

ความพึงพอใจ
ในภาพรวม
การจัดอบรมครั้งนี้

ความพึงพอใจ
ในดานอาหารและสถานที่

ความพึงพอใจ
ในดานการประสาน
งานของเจาหนาที่
 กอนการอบรม

ความพึงพอใจ ดานวิชาการ
วามีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา มีการ
ยกตัวอยางประกอบ การตอบคําถาม
ชัดเจน และการเปดโอกาสใหแสดง

 ความคิดเห็น

92.22%

96.67% 92.50% 85.56%

92.22%

 1.3  หลักสูตร Business English Communication Course Part 2 เปนการพัฒนาศักยภาพพนักงานดานภาษาอังกฤษ

ตอเนือ่งจากปที่ผานมา  เพือ่ใหพนกังานมทีกัษะความรูดานภาษาองักฤษและสามารถสือ่สารภาษาองักฤษเบือ้งตนในการทาํงานได 

โดยมีเปาหมายในการพัฒนาใหพนักงานทุกทานมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับ 4 ขึ้นไป  

 ในป 2561 บริษัทไดจัดการเรียน Business English Communication Course Part 2 จํานวน 40 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 

3 เดือน (เริ่มเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน 2561) โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Worldwide Education Services Co., Ltd. 

เปนหลักสูตรตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกพนักงานกลุมเดิม ซึ่งพนักงานมีทักษะความรูดานภาษา

อังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 70%
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 จากผลการดําเนินงานจะเห็นไดวา พนักงานมีการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นถึง 70%

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบกอน-หลัง การเรียนภาษาอังกฤษ 

 1.4 หลักสูตร “Job Evaluation Manual Review” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สําหรับผูบริหาร, ผูจัดการฝาย, ผูจัดการ

แผนก และหัวหนางาน เพื่อใหฝายจัดการทราบถึงความเกี่ยวของของ Job Grade, Salary Structure และ Career Path และให

ฝายจัดการมีสวนรวมในการเสนอแนะรายละเอียด เพื่อปรับปรุงคูมือการประเมินคางานใหเหมาะกับบริษัท

Th
an

ap
on

 No
itre

em
oo

n

Rit
tic

ha
i S

ae
tha

ng

Pim
na

ra 
Mhu

en
srip

lee

Pa
nn

ika
 Su

kkr
ac

ho
n

As
sar

ee
ya

 W
on

gru
ea

ng

Th
ira

ph
on

g J
itk

ua
ko

ol

Ke
tsa

rin
 So

mmut

Sa
wika

 Ch
ue

an
ak

Th
an

an
nu

t K
eit

kra
iva

lsir
i

Ac
hir

ay
a P

ue
ng

kra
jan

g

Pe
era

de
t M

ee
ch

ue

Kh
wan

da
o S

ae
jun

g

Pa
kch

an
ya

 Ne
tw

on
g

Ha
rue

tha
i E

aks
au

lba
nd

it

Sa
sith

on
 Ye

en
an

g

Th
ana

wan 
Vo

ngp
iph

op
mon

gko
l

Attendance

Participant Test Comparison Graph
UAC Global Public Co., Ltd.

Part - 2

Pre-test

Post-test

Gain

100

80

60

40

20

0

-20

Attendance

Part - 2

Pre-test

Post-test

Gain

ºÃÔÉÑ· ÂÙàÍ«Õ â¡ÅºÍÅ ¨ํÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)   55

SDUAC2018_2_180362.indd   55 3/18/2562 BE   12:33 PM



 1.5 หลักสตูร “การพฒันาทกัษะของหวัหนางาน (Supervisory Skills)” วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 โดยวทิยากรจากสมาคม

การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) คุณวีระชัย โมกขเวช ใหกับพนักงานระดับหัวหนางาน และพนักงานที่มีแผนพัฒนาใหเปน

หัวหนางานในอนาคต เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนางาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ตนเองสูการเปนหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพ คือ “เกงคน เกงงาน” ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานของบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิต และ

สนับสนุนหนวยงานใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว

 2. หลักสูตรประเภท Functional Training

 หลักสูตรประเภท Functional Training เปนหลักสูตรท่ีเนนพัฒนา Functional Competency ตามความจําเปนของ

พนกังานแตละตาํแหนง เพือ่ใหพนักงานมคีวามรูความเขาใจ และทกัษะในงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่บรษิทัมแีผนในการพฒันา Functional 

Competency ของพนักงาน โดยการสงไปอบรมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียง อาทิ 

• หลักสูตรประเภท Functional Training สําหรับพนักงานบัญชี

  - หลักสูตร Update ภาษีอาการ และบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

  - หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

  - ราง TFRS 15 รายไดจากสัญญาที่กํากับลูกคา โดยบริษัท 75 ซี พี อี จํากัด

• หลักสูตรประเภท Functional Training สําหรับพนักงานจัดซื้อ

  - ติดปกเพิ่มประสิทธิภาพใหงานจัดซื้อขององคกรดวยแนวความคิดแบบลีน (Lean Concept) 

      โดยบริษัท พีเพิลซินเนอจี จํากัด

  - เทคนิคการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ โดยบริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด

  - การบริหารความเสี่ยงในฝายจัดซื้อ (Risk Management in Procurement)

    โดยบริษัท อัลฟา แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด

56 รายงานความยั่งยืน 2561

SDUAC2018_2_180362.indd   56 3/18/2562 BE   12:33 PM

 ภาพถายพธิเีปดและปฐมนเิทศ หลักสูตร

พลังงานสําหรับผูบริหาร (Executive Energy 

Program) ประจําป 2018 รุนที่ 4 วันที่ 6-7 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน 

ชะอํา บีช รีสอรท แอนด สปา จ.เพชรบุรี

 ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

ภาพถายการรับประกาศนียบัตร 
หลักสูตร Executive 
Management Development Program 
(EMDP) #28
และ Manager A(x)celeration Program 
(TMA-MAX)

 3. หลักสูตรประเภท Talent Program

 Talent Program สําหรับพัฒนาผูบริหารและพนักงานที่มีศักยภาพโดดเดนที่จะเติบโตไปเปน Successor ในอนาคต ไดแก 

• Executive Energy Program (EEP) รุนที่ 4

• Strategic CFO in capital market รุนที่ 6-7

• Executive Management Development Program (EMDP) รุนที่ 28

• Manager A(x)celeration Program (TMA-MAX), Mini Master of Management Program (MMM) รุนที่ 69 

• วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 2

• CMT (Charted Market Technical) Level 1
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 1.5 หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะของหวัหนางาน (Supervisory Skills)” วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 โดยวิทยากรจากสมาคม

การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) คุณวีระชัย โมกขเวช ใหกับพนักงานระดับหัวหนางาน และพนักงานที่มีแผนพัฒนาใหเปน

หัวหนางานในอนาคต เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนางาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ตนเองสูการเปนหัวหนางานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ “เกงคน เกงงาน” ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานของบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิต และ

สนับสนุนหนวยงานใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว

 2. หลักสูตรประเภท Functional Training

 หลักสูตรประเภท Functional Training เปนหลักสูตรท่ีเนนพัฒนา Functional Competency ตามความจําเปนของ

พนกังานแตละตาํแหนง เพือ่ใหพนกังานมคีวามรูความเขาใจ และทกัษะในงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่บรษัิทมแีผนในการพฒันา Functional 

Competency ของพนักงาน โดยการสงไปอบรมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียง อาทิ 

• หลักสูตรประเภท Functional Training สําหรับพนักงานบัญชี

  - หลักสูตร Update ภาษีอาการ และบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

  - หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

  - ราง TFRS 15 รายไดจากสัญญาที่กํากับลูกคา โดยบริษัท 75 ซี พี อี จํากัด

• หลักสูตรประเภท Functional Training สําหรับพนักงานจัดซื้อ

  - ติดปกเพิ่มประสิทธิภาพใหงานจัดซื้อขององคกรดวยแนวความคิดแบบลีน (Lean Concept) 

      โดยบริษัท พีเพิลซินเนอจี จํากัด

  - เทคนิคการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ โดยบริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด

  - การบริหารความเสี่ยงในฝายจัดซื้อ (Risk Management in Procurement)

    โดยบริษัท อัลฟา แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
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 ภาพถายพธิเีปดและปฐมนิเทศ หลกัสตูร

พลังงานสําหรับผูบริหาร (Executive Energy 

Program) ประจําป 2018 รุนที่ 4 วันที่ 6-7 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน 

ชะอํา บีช รีสอรท แอนด สปา จ.เพชรบุรี

 ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

ภาพถายการรับประกาศนียบัตร 
หลักสูตร Executive 
Management Development Program 
(EMDP) #28
และ Manager A(x)celeration Program 
(TMA-MAX)

 3. หลักสูตรประเภท Talent Program

 Talent Program สําหรับพัฒนาผูบริหารและพนักงานที่มีศักยภาพโดดเดนที่จะเติบโตไปเปน Successor ในอนาคต ไดแก 

• Executive Energy Program (EEP) รุนที่ 4

• Strategic CFO in capital market รุนที่ 6-7

• Executive Management Development Program (EMDP) รุนที่ 28

• Manager A(x)celeration Program (TMA-MAX), Mini Master of Management Program (MMM) รุนที่ 69 

• วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 2

• CMT (Charted Market Technical) Level 1
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สรุปผลการฝกอบรมจํานวนหลักสูตรในป 2561 ดังนี้ 

หลักสูตร จํานวนหลักสูตร
ทั้งสิ้น

หลักสูตร Corporate Training & 

In House Training

หลักสูตรฝกอบรมภายนอก

 - Functional Training
 - Talent Program 

40

91

85

6

 จากแผนการพฒันาศักยภาพพนักงานอยางตอเน่ืองทัง้หลกัสตูรทีท่างบรษิทัจดัฝกอบรมและ Workshop สงพนกังานไปอบรม

ภายนอกและการจัดฝกอบรมภายในโดยระดับหัวหนางานในหลักสูตรทั้งที่เปนความรูดานเทคนิค ดานการบริหาร ดานการพัฒนา

จิตใจและพฤติกรรม ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยสรุปผลการดําเนินงานการจัดฝกอบรมดังนี้

จํานวนชั่วโมงการฝก
อบรมของพนักงาน

โดยเฉลี่ยป 2561ชั่วโมงตอคนตอป

การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน

ของพนักงานที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผน

คาใชจายในการฝก
อบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ยป 2561 บาทตอคนตอป

50.08

97%

20,000

 นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดใหมีการดูงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณอันเปน

ประโยชนในการทํางานและพัฒนาพนักงานเปนประจําทุกป อีกทั้งมีคาใชจายในการอบรมตอหัวเฉลี่ย 20,000 บาท/ป ซึ่งอยูใน

เกณฑสูงกวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันและคาเฉลี่ยของตลาดแรงงานทั่วไป

 ตารางแสดงคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ป 2559-2561
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หลักสูตร จํานวนหลักสูตร
ทั้งสิ้น

หลักสูตร Corporate Training & 

In House Training

หลักสูตรฝกอบรมภายนอก
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 จากแผนการพฒันาศกัยภาพพนกังานอยางตอเนือ่งทัง้หลกัสตูรทีท่างบรษัิทจัดฝกอบรมและ Workshop สงพนกังานไปอบรม

ภายนอกและการจัดฝกอบรมภายในโดยระดับหัวหนางานในหลักสูตรทั้งที่เปนความรูดานเทคนิค ดานการบริหาร ดานการพัฒนา

จิตใจและพฤติกรรม ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยสรุปผลการดําเนินงานการจัดฝกอบรมดังนี้

จํานวนชั่วโมงการฝก
อบรมของพนักงาน

โดยเฉลี่ยป 2561ชั่วโมงตอคนตอป

การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน

ของพนักงานที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแผน

คาใชจายในการฝก
อบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ยป 2561 บาทตอคนตอป

50.08

97%

20,000

 นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดใหมีการดูงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณอันเปน

ประโยชนในการทํางานและพัฒนาพนักงานเปนประจําทุกป อีกทั้งมีคาใชจายในการอบรมตอหัวเฉลี่ย 20,000 บาท/ป ซึ่งอยูใน

เกณฑสูงกวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันและคาเฉลี่ยของตลาดแรงงานทั่วไป

 ตารางแสดงคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ป 2559-2561
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  ความปลอดภัยและสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน 
 ดานความปลอดภัย 

 จากความมุงมั่นของบริษัทในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน และความเปนเลิศ

และยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ (Safety & Operation Excellent) และนําไปสูการกําหนดคานิยมความปลอดภัย ไดแก “E2E”

(Education, Enforcement, Emergency Plan Response) เพือ่ใหเปนองคกรทีม่อีบุตัเิหตจุากการทาํงานเปนศนูย (Zero Accident) 

โดยในป 2561 ไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานของระบบท่ีไดรับรองเมื่อป 2560 ซ่ึงผลความสําเร็จของการดําเนินการในป 

2561 ที่เดนชัด ไดแก 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ผานการตรวจประจําป 2561 

ในการรับรองการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป 2561 ระดับจังหวัด

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 จากความสําเร็จที่ไดดําเนินการในปที่ผานมา ของโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum Production Plant) หรือ

พีพีพี จ.สุโขทัย บริษัทไดนําองคความรูที่ไดจาก โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum Production Plant) หรือพีพีพี 

จ.สุโขทัย มาประยุกตใชใหครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและตางประเทศในป 2561 รวมถึงการดําเนินงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ใหครบทั้ง 14 องคประกอบ 

โดยในป 2561 บริษัทไดดําเนินการไปแลว 5 หัวขอ โดยปฏิบัติตอเนื่องจากป 2560 ไดแก 

• การจัดการความปลอดภัยผูรับเหมา (CSM)

• การอนุญาตทํางานที่อาจทําใหเกิดความรอนและประกายไฟ (Hot Work Permits) 

  และการอนุญาตทํางานที่ไมใชงานประจํา (non-routine Permits)

• การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)

• การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)

• การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Participation) สวนอีก 9 องคประกอบที่ยังไมไดดําเนินการ 

  ทางบริษัทไดกําหนดแผนงานและเปาหมายใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2563
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 บรษิทัไดนาํมาตรฐานสากลเขามารบัรองระบบการทาํงานในองคกร โดยพจิารณาจากความตองการของลกูคาทัง้ในและตาง

ประเทศ  เพือ่ยกระดบับคุลากร สรางความเชือ่มัน่ใหกบัลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสยี และเพิม่โอกาสในการเขาแขงขนั มาตรฐานนาํ

ประยกุตใชมทีัง้แบบขอการรบัรองจากหนวยงานทีไ่ดรบัความไววางใจในระดบัประเทศและระดบัโลก โดยมรีายงานมาตรฐานตางๆ 

ดังนี้ 

ลําดับ มาตรฐานรับรอง โรงงาน ความถี่การ
ตรวจประเมิน/

ป

หนวยงาน
ใหการรับรอง

เลขที่การรับรอง

1 ISO 14001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI-NAC EMS 17020/457

2 OHSAS 18001:2007 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI OHSAS17012/276

3 ISO 9001:2015 สํานักงานใหญ 1 ครั้ง/ป SGS-UKAS TH09/3331

4 ISO 9001:2015 โรงงานผลิตไฟฟ าจากก  าซ

ชวีภาพจากพชืพลงังาน (แมแตง) 

จ.เชียงใหม

1 ครั้ง/ป SGS-UKS TH13/7479

5 ISO 9001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI-NAC QMS15011/1566
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 การถายทอดสูการปฏิบัติ 
 การถายทอดความรูและพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภยัในการทํางาน บริษัทใชชองทางในการดาํเนินการ

หลากหลายรูปแบบ เชน 

-  ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 และความรับผิดชอบตอสังคม (QSHE)

-  การกําหนดเปาหมายความปลอดภัย Zero accident เปน Corporate KPIs รวมกัน 

-  การใหพนักงาน sharing เรื่องความปลอดภัยในการประชุม Monthly meeting ทุกครั้ง 

-  การอบรมความปลอดภัยกอนเขาพื้นที่ 

-  มี Safety News ออกทุกเดือน

-  ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุพนักงาน

-  การตรวจสุขภาพกอนเขางาน/ประจําป โดยพิจารณาใหสอดคลองกับอัตราเสี่ยงและกฎหมายดานความปลอดภัย

 และอาชีวอนามัยในการทํางานดวย ซึ่งปนี้บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 กิจกรรมการสรางการมีสวนรวม 
 1. การอบรมความปลอดภัยในการทํางานกอนเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน
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 บรษิทัไดนาํมาตรฐานสากลเขามารบัรองระบบการทาํงานในองคกร โดยพจิารณาจากความตองการของลกูคาทัง้ในและตาง

ประเทศ  เพือ่ยกระดบับคุลากร สรางความเชือ่มัน่ใหกบัลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสยี และเพิม่โอกาสในการเขาแขงขนั มาตรฐานนาํ

ประยกุตใชมทีัง้แบบขอการรบัรองจากหนวยงานทีไ่ดรบัความไววางใจในระดบัประเทศและระดบัโลก โดยมรีายงานมาตรฐานตางๆ 

ดังนี้ 

ลําดับ มาตรฐานรับรอง โรงงาน ความถี่การ
ตรวจประเมิน/

ป

หนวยงาน
ใหการรับรอง

เลขที่การรับรอง

1 ISO 14001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI-NAC EMS 17020/457

2 OHSAS 18001:2007 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI OHSAS17012/276

3 ISO 9001:2015 สํานักงานใหญ 1 ครั้ง/ป SGS-UKAS TH09/3331

4 ISO 9001:2015 โรงงานผลิตไฟฟ าจากก  าซ

ชีวภาพจากพชืพลงังาน (แมแตง) 

จ.เชียงใหม

1 ครั้ง/ป SGS-UKS TH13/7479

5 ISO 9001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ป MASCI-NAC QMS15011/1566
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 การถายทอดสูการปฏิบัติ 
 การถายทอดความรูและพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภยัในการทํางาน บริษัทใชชองทางในการดาํเนินการ

หลากหลายรูปแบบ เชน 

-  ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 และความรับผิดชอบตอสังคม (QSHE)

-  การกําหนดเปาหมายความปลอดภัย Zero accident เปน Corporate KPIs รวมกัน 

-  การใหพนักงาน sharing เรื่องความปลอดภัยในการประชุม Monthly meeting ทุกครั้ง 

-  การอบรมความปลอดภัยกอนเขาพื้นที่ 

-  มี Safety News ออกทุกเดือน

-  ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุพนักงาน

-  การตรวจสุขภาพกอนเขางาน/ประจําป โดยพิจารณาใหสอดคลองกับอัตราเสี่ยงและกฎหมายดานความปลอดภัย

 และอาชีวอนามัยในการทํางานดวย ซึ่งปนี้บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 กิจกรรมการสรางการมีสวนรวม 
 1. การอบรมความปลอดภัยในการทํางานกอนเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน
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  ดานสุขภาพและอาชีวอนามัย 

 บริษัทใหความสําคัญดานสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานโดยมุงหวังใหพนักงานมาทํางานและกลับบานพรอมอวัยวะ

ครบทุกสวน เพื่อใหบรรลุเปาหมายบริษัทไดดําเนินการ ดังนี้

 -  จดัทาํมาตรฐานอปุกรณปองกนัภยัสวนบคุคล (Personal protective equipment, PPE) เพือ่ลดผลกระทบจากอบุตัเิหตุ

 - ประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (Environment Aspect) และกําหนดแผนการควบคุมของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม (Petroleum Production Plant) หรือพีพีพี  จังหวัดสุโขทัย

 2. การซอมระงับเหตุฉุกเฉิน

 บริษัทตระหนักดีวา การผลิตที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวน

เสียตอกระบวนการการผลิตของบริษัท บริษัทจึงบริหารจัดการความปลอดภัยอยางเครงครัดท้ังพนักงาน ผูรับเหมา และชุมชน

รอบโรงงาน โดยมีแนวทางปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุขั้นรุนแรงที่เกิดจากการผลิต เชน การจัดใหมีการซอมความพรอม

การระงับเหตุฉุกเฉินโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum Production Plant) หรือพีพีพี จังหวัดสุโขทัย และโรงงาน 

ผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ณ จุดเกิดเหตุและศูนยชวยเหลือ EMC/HO ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายของกรมสวัสดกิารคุมครองแรงงาน โดยการจําลองเหตกุารณสภาวะเหตฉุกุเฉนิ โดยการฝกซอมเปนไปตามขัน้ตอนและคูมอื

แผนตอบโตเหตุฉุกเฉินและแผนปองกันระงับอัคคีภัย 
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  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity 

Rate: ISR)

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(Injury Frequency Rate: IFR)

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ
(Injury Severity Rate: ISR) 

0 0

 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป
 บริษทัจดัใหมกีารตรวจสขุภาพประจาํปพนกังานทัว่ทกุสาขา โดยมุงเนนใหพนกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่แีละเปนการประเมนิ

ความเสี่ยงตางๆ ดานสุขภาพอนามัยใหกับพนักงานอีกดวย
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สํานักงานใหญและคลังสินคา ดําเนินการ

ตรวจสขุภาพประจําป เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 

2561 พบวา พนกังานมสีขุภาพแขง็แรงไมมี

ปญหาดานสขุภาพหรอืปจจยัเสีย่งใดๆ ทีจ่ะ

ทําใหเจ็บปวยจากการทํางาน

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum

Production Plant) หรือพีพีพี จ.สุโขทัย  

ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป เมื่อวันที่ 1-30 

กันยายน 2561 พบวา พนักงานของโรงงานมี

สขุภาพแขง็แรงไมมปีญหาดานสขุภาพหรอืปจจยั

เสี่ยงใดๆ ที่จะทําใหเจ็บปวย

โรงงานผลติไฟฟาจากกาซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

(แมแตง) จ.เชยีงใหม ดําเนนิการตรวจสขุภาพประจาํป

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 พบวา พนักงาน

ของโรงงาน มีสุขภาพแข็งแรงไมมีปญหาดาน

สุขภาพหรือปจจัยเสี่ยงใดๆ ที่จะทําใหเจ็บปวย

จากการทํางาน

100%
สุขภาพแข็งแรง 

 ผลการดําเนินงาน 
 จากการตรวจสุขภาพประจําปมีทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจตามปจจัยเสี่ยงดานอาชีวอนามัยโดยแพทย

อาชีวเวชศาสตร สรุปดังนี้ 

 สุขภาวะองคกร : Happy Workplace

 บริษทัมุงเนนใหเกดิสขุภาวะองคกรทีดี่ (Happy Workplace) โดยนาํหลกัสขุภาวะองคกรของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สรางเสริมสขุภาพ (สสส.) มาปรบัใชเพือ่ใหมบีรรยากาศในการปฏบิตังิานทีด่ ีสงเสรมิความสมัพนัธอนัดรีะหวางผูบรหิารกบัพนกังาน 

พนกังานกบัพนักงาน มาอยางตอเนือ่งเพือ่ใหเกดิความสขุในการทาํงาน และเกดิพลงัแหงความรวมมอืรวมใจกนัทัว่ทัง้องคกร โดยจดั

ใหมีกิจกรรมตางๆ หลายรูปแบบที่แฝงไวดวยการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอเพื่อนรวมงาน องคกรและสังคมโดยรวม ในป

นี้บริษัทยังไดดํารงคงไวซึ่งกิจกรรมพนักงานที่จะสงเสริมใหเกิด Happy Workplace
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Happy-Body
- ตรวจสุขภาพประจําป

- ประกันสุขภาพ

- สงเสริมการออกกําลังกาย

Happy-Heart
- กระเชาเยีย่มไขพนกังาน

- ชวยเหลืออัคคีภัย

Happy-Society
- ความรบัผดิชอบตอสงัคม CSR

- โครงการกิจกรรมจิตอาสา

Happy-Family
- เงินชวยเหลือมงคลสมรส,

  งานบวช, คลอดบุตร, 

 ฌาปนกิจ

- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

Happy-Money
- โบนัสประจําป

- รางวัลอายุงาน

- สินเชื่ออัตรา

 ดอกเบี้ยพิเศษ

Happy-Relax
- วันหยุดพักผอนสูงสุด 10 วัน

- ทองเที่ยวประจําป

- งานเลี้ยงปใหม

- กิจกรรมสัมพันธ

Happy-Brain
- สนบัสนนุดานการพฒันา

 พนักงานอยางตอเนื่อง

- อบรม WE R UAC

Happy-Soul
- ทําบุญบริษัทประจําป

- อบรมจริยธรรม/

 สรางกําลังใจ

แนวทางการดําเนินงาน

W O R K P L A C E
H A P P I N E S S
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Happy-Body
- ตรวจสุขภาพประจําป

- ประกันสุขภาพ

- สงเสริมการออกกําลังกาย

Happy-Heart
- กระเชาเยีย่มไขพนักงาน

- ชวยเหลืออัคคีภัย

Happy-Society
- ความรบัผิดชอบตอสังคม CSR

- โครงการกิจกรรมจิตอาสา

Happy-Family
- เงินชวยเหลือมงคลสมรส,

  งานบวช, คลอดบุตร, 

 ฌาปนกิจ

- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

Happy-Money
- โบนัสประจําป

- รางวัลอายุงาน

- สินเชื่ออัตรา

 ดอกเบี้ยพิเศษ

Happy-Relax
- วันหยุดพักผอนสูงสุด 10 วัน

- ทองเที่ยวประจําป

- งานเลี้ยงปใหม

- กิจกรรมสัมพันธ

Happy-Brain
- สนบัสนนุดานการพฒันา

 พนักงานอยางตอเนื่อง

- อบรม WE R UAC

Happy-Soul
- ทําบุญบริษัทประจําป

- อบรมจริยธรรม/

 สรางกําลังใจ

แนวทางการดําเนินงาน

W O R K P L A C E
H A P P I N E S S
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 ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (Happy Body)

 บริษัทใหความสําคัญและสงเสริมการมีสุขภาพดีของพนักงาน จึงไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายสรุปดังนี้

• กิจกรรมลดนํ้าหนัก “ลดปบ รับปุบ Season 2” 

 มีพนักงานเขารวมโครงการทั้งหมด 38 ทาน ผลจากการเขาโครงการ พนักงานสวนใหญมีนํ้าหนักลดลงอยางตอเนื่องและมี

สุขภาพดี และสําหรับพนักงานที่มี % ลดลงของ MBI มากที่สุด จํานวน 11 ทาน จะไดรับรางวัลจากผูบริหาร

• กิจกรรม “กีฬาโยคะเพื่อสุขภาพ” 

 บริษัทไดจัดใหสําหรับพนักงานที่ไมสามารถเลนกีฬาหนักได เพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี

• กิจกรรม “Daily Exercise ขยับกายสไตลเรา”

 เปนการออกกําลังกายทุกวันในชวงเวลา 15.00 น.

• กิจกรรม “กีฬาแบดมินตัน”

 บริษัทจัดใหมีการจัดตั้งกลุมแบดมินตัน ใหกับพนักงานผูสนใจในการออกกําลังกาย ซึ่งเปนการเสริมสรางใหสุขภาพรางกาย

แข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธอันดีในกลุมดวยแข็งแรงและเพิ่มความสัมพันธอันดีในกลุมดวย
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• กิจกรรม “กีฬาสี”

  เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดออกกําลังกาย และเพื่อกระชับความสัมพันธที่ดี ความสามัคคีใหกับพนักงานทุกทาน

 กิจกรรม Team Building 

 กิจกรรม Team Building เปนกิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพระหวางพนักงานและหนวยงานใหมีความสัมพันธท่ีดี เกิด

บรรยากาศของความรวมมอืเปน Unity และเสรมิสรางบรรยากาศในการทํางานอยางมคีวามสขุ (Workplace Happiness) สอดคลอง

กับ Core Value ของบริษัท

 ซึ่งกิจกรรมนี้ไดจัดใหกับพนักงานในบริษัท จํานวน 5 รุน รวมจํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรม 94 ทาน ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้
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กิจกรรมสงเสริมดานการเงิน (Happy-Money)

ตารางสรุปคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจในกิจกรรม Team Building

กลุมพนักงานที่รวมกิจกรรม

หนวยงานในสํานักงานใหญ 

กลุมที่ 1

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม 

(พีพีพี) จ.สุโขทัย

โรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพจากพืชพลังงาน (แมแตง)

หนวยงานในสํานักงานใหญ 

กลุมที่ 2

หนวยงานคลังสินคา

 โรงแรม ESCAPE หัวหิน

 โรงแรมภูแกวรีสอรท

 แอนดแวนเจอรปารค 

 เขาคอ  จ.เพชรบูรณ

 อินสดารีสอรท อ.หางดง

  จ.เชียงใหม

 นานนํ้า คันทรีโฮม รีสอรท

  อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

 รานอาหารระเบียงทะเล

 คะแนนเฉลี่ย

1

2

3

4

5

86.1

83.9

90.6

82.1

85.0

85.5

85.6

82.2

91.6

77.1

85.0

84.3

สถานที่ ผลที่ไดรับจากการรวม
กิจกรรม

ความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรม

รุน

คะแนนประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในกิจกรรม Team Building

 บริษัทไดดําเนินการทํา MOU กับสถาบันการเงิน เพื่อสินเชื่อผอนบานอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, เงินกูฉุกเฉิน และการแกปญหา

หนี้นอกระบบ โดยทํา MOU รวมกับธนาคารและสถาบันการเงิน 3 แหงไดแก
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•  รางวัลอายุพนักงาน ที่มีอายุงานครบ 15 ป

 งานเลี้ยงปใหมบริษัท บริษัทไดจัดงานฉลองวันปใหมข้ึนเปนประจําทุกป ท้ังในสวนโรงงานและสํานักงานใหญ โดยในปนี้

ผูบริหารไดรวมรับประทานอาหารกับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อสรางความความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและกลุมพนักงาน

ดวยกัน

กิจกรรมสงเสริมดานการผอนคลาย (Happy-Relax)
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 กิจกรรมวันสงกรานต “สรงนํ้าพระพุทธรูปและรดนํ้าขอพรผูบริหาร” เพื่อรวมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และสรางความ

สัมพันธอันดีระหวางพนักงานและผูบริหาร

 เพ่ือใหพนักงานไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองไปใชในการทํางานและชีวิต

ประจําวัน จึงจัดกิจกรรมฟงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ความสุขในการทํางาน” โดยพระมหาเดนศักดิ์  รักภักดี (สุขุมาโล) วัดเทพลีลา 

กิจกรรมสงเสริมดานจริยธรรม (Happy-Soul)
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 เพื่อแสดงถึงความหวงใยแกพนักงาน ทางบริษัทมีการมอบกระเชาเยี่ยมไขใหพนักงานที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • เงินชวยเหลือมงคลสมรส  

    เพื่อเปนการแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสมงคลสมรส บริษัทจึงจัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือดังกลาว

กิจกรรมสงเสริมความมีนํ้าใจเอื้ออาทรตอกันและกัน (Happy-Heart)

  กิจกรรมสงเสริมดานครอบครัว (Happy-Family)
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ของความพึงพอใจ
ในการทํางานของ
พนักงาน 8 ดาน83%

ความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีตอองคกร

 •  ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 

  เพื่อเปนการแบงเบาภาระของพนักงาน เปนการ

  สนับสนุนและชวยเหลือใหบุตร-ธิดา ของพนักงานได

  มกีารศกึษาทีดี่ยิง่ขึน้ บรษัิทโดยคณะกรรมการบรหิาร

   จะพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษาเปนปๆ ไป 

  ตามความเหมาะสม

 •  เงินชวยเหลือฌาปนกิจศพ

  เพ่ือเปนการแสดงความเสียใจกับผูที่จากไป กรณี

  บิดา มารดา คูสมรส บุตรตามกฎหมายของพนักงาน

   และรวมถงึพนกังานเสยีชวีติ บรษิทัจดัใหมสีวสัดกิาร

  ชวยเหลือดังกลาว

 จากการดาํเนินงานกจิกรรมทัง้หมด บรษัิทไดทาํการสาํรวจความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตีอองคกร เปนประจาํทกุป โดยใน

ป 2561  จากผลการสํารวจสรุปไดดังนี้

 •  เงินชวยเหลือพนักงานอุปสมบท

  เมื่อพนักงานชายขอใชสิทธิลาอุปสมบทตามระเบียบ

  ขอบังคบัเกีย่วกบัการทํางานของบรษิทัพนกังานจะได

  รับสวัสดิการเงินชวยเหลือจากทางบริษัท
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การพัฒนา
และการมีสวนรวมกับชุมชน

และสังคม 
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การพัฒนา
และการมีสวนรวมกับชุมชน

และสังคม 
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 บรษิทัตระหนักและใหความสาํคญัในการมุงเนนการพฒันาสงัคมและชมุชนตามแนวทางการพฒันาอยางยัง่ยนื และทาํความ

เขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของชุมชนรอบพื้นท่ีปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและการยอมรับ

จากชุมชนที่อยูรอบขาง โดยกิจกรรมที่สําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป ปละ 1 ครั้ง ไดแก กิจกรรมประเมินผลกระทบ

ชุมชน และเขาพบผูนําชุมชน ชาวบานในพื้นที่ เพื่อรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และผลการดําเนินงานจากประเด็นที่ได

รับขอเสนอแนะจากชมุชนในปกอน พรอมทัง้รบัฟงขอเสนอแนะใหม ของชมุชนในประเดน็ทีบ่รษิทัสามารถสนบัสนนุได สงผลใหการ

ดําเนินธุรกิจของกลุมยูเอซี ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องไมกอใหเกิดการหยุดชะงัก

 แนวทางในการดําเนินงาน 

 บรษิทัดาํเนินการประเมนิผลกระทบชมุชนเปนประจาํทกุป เพือ่รบัทราบขอมลู ขอรองเรยีนและขอเสนอแนะจากชมุชน เพือ่

รวมกันพัฒนาชุมชน 

 ในป 2561 บรษิทัไดดาํเนนิกจิกรรมประเมนิผลกระทบชมุชน ในสวนโรงงานผลติผลติภณัฑปโตรเลยีม (พพีพี)ี จ.สโุขทยั และ

โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชวีภาพจากพชืพลงังาน (แมแตง)  จ.เชยีงใหม โดยการเขาพบผูนาํชมุชน ตวัแทนชมุชน เพือ่รบัฟงขอเสนอ

แนะและความคาดหวังจากชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูลมาจัดทําแผนการดําเนินการดานการพัฒนาชุมชนดวย โดยสรุปดังนี้  

สถานที่ จํานวนขอรองเรียน
จากชุมชน

ขอเสนอแนะ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) 

จ.สุโขทัย

ไมมี เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการใชทองถนนเพื่อการ

จราจรรวมกับชุมชน ทางโรงงานจึงไดช้ีแจงมาตรการ

ดานความปลอดภัย และระเบียบการปฏิบัติงานของ 

UAC ที่ไดมีการอบรม แจง และตักเตือนพนักงานขับรถ

เปนประจํา  

โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืช

พลังงาน (แมแตง) จ.เชียงใหม 

ไมมี ตองการใหโรงงานชวยสนับสนุนดานเกษตรกรรม เพ่ือ

เพิ่มรายไดใหแกชุมชนโดยการใหความรูแกเกษตรกร 
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 บรษิทัสนบัสนนุวนัเดก็แหงชาตใินทกุปและสาํหรบัป 2561 บรษิทัไดมอบจกัรยานสนบัสนนุวนัเดก็ ใหแก ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียน, อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก, อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และรวมสนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติใหแก โรงเรียนวัดแมกะ และศูนยศึกษานอกโรงเรียน ต.แมแตง จ.เชียงใหม ใชงบประมาณในการสนับสนุนวันเด็ก จํานวน 

22,800 บาท

ดานคุณภาพชีวิต

สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (SIS) ใหชุมชน
 บริษทัสนบัสนนุวัสดปุรับปรุงดนิ (SIS) ทีไ่ดจากกระบวนการหมกัในการผลิตกาซชวีภาพ ทีม่หีญาเนเปยรและตนขาวโพดเปน

วัตถุดิบหลักแจกจายใหกับชาวนา  ชาวไร ชาวสวน  ที่ทําการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน รอบโรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแส

ไฟฟา (แมแตง)  นําไปทดลองใช มากกวา 20 ตัน

ดานการศึกษา
 บรษิทัไดรวมสนบัสนนุดานการศกึษา เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาในระดบัพืน้ฐานใหแกเดก็ โดยการรวมสนบัสนนุกจิกรรม

ตางๆ ของชุมชน และสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนและเยาวชนในทองถิ่นที่มีความมุงมั่นตั้งใจศึกษา มีผลการเรียนดี ดังนี้

ผลการดําเนินงาน 

โครงการมอบทุนการศึกษาตอเนื่องระดับประถมศึกษา
 บริษัทยังคงเล็งเห็นความสําคัญขั้นพื้นฐานที่เปนรากฐานของการศึกษา จึงไดรวมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา โรงเรียนในเครือขายอรุโณทัย เขตพ้ืนท่ี ต.ไกรใน จ.สุโขทัย จํานวน 61 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท

เพื่อรวมสรางคุณภาพทางการศึกษาใหมั่นคงสูการสรางคุณภาพที่ดีแกสังคม  

มอบทุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กพื้นที่รอบโรงงาน
 บริษัทมอบทุนอาหารกลางวันแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 16,000 บาทในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน ใหแกเด็กเล็ก ไดมีอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโต 

โครงการสนับสนุนวันเด็กแหงชาติ
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 บริษทัสนับสนนุวนัเด็กแหงชาติในทกุปและสาํหรบัป 2561 บรษิทัไดมอบจกัรยานสนบัสนนุวนัเดก็ ใหแก ศนูยการศกึษานอก

โรงเรียน, อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก, อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และรวมสนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติใหแก โรงเรียนวัดแมกะ และศูนยศึกษานอกโรงเรียน ต.แมแตง จ.เชียงใหม ใชงบประมาณในการสนับสนุนวันเด็ก จํานวน 

22,800 บาท

ดานคุณภาพชีวิต

สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (SIS) ใหชุมชน
 บรษิทัสนับสนนุวสัดปุรบัปรงุดนิ (SIS) ทีไ่ดจากกระบวนการหมกัในการผลติกาซชวีภาพ ทีม่หีญาเนเปยรและตนขาวโพดเปน

วัตถุดิบหลักแจกจายใหกับชาวนา  ชาวไร ชาวสวน  ที่ทําการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน รอบโรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแส

ไฟฟา (แมแตง)  นําไปทดลองใช มากกวา 20 ตัน

ดานการศึกษา
 บรษิทัไดรวมสนบัสนนุดานการศกึษา เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาในระดบัพืน้ฐานใหแกเดก็ โดยการรวมสนบัสนนุกจิกรรม

ตางๆ ของชุมชน และสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนและเยาวชนในทองถิ่นที่มีความมุงมั่นตั้งใจศึกษา มีผลการเรียนดี ดังนี้

ผลการดําเนินงาน 

โครงการมอบทุนการศึกษาตอเนื่องระดับประถมศึกษา
 บริษัทยังคงเล็งเห็นความสําคัญขั้นพื้นฐานที่เปนรากฐานของการศึกษา จึงไดรวมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา โรงเรียนในเครือขายอรุโณทัย เขตพื้นที่ ต.ไกรใน จ.สุโขทัย จํานวน 61 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท

เพื่อรวมสรางคุณภาพทางการศึกษาใหมั่นคงสูการสรางคุณภาพที่ดีแกสังคม  

มอบทุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กพื้นที่รอบโรงงาน
 บริษัทมอบทุนอาหารกลางวันแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 16,000 บาทในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อเปนการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน ใหแกเด็กเล็ก ไดมีอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโต 

โครงการสนับสนุนวันเด็กแหงชาติ
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สงเสริมการใชนํ้าหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร   
 กิจกรรมสงเสริมการใชนํ้าหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกร โดยนํานํ้าหมักชีวภาพที่ไดมาจากกระบวนการผลิตไบโอกาซจากตน

ขาวโพดและหญาเนเปยร ของโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติจากพืชพลังงาน  (แมแตง)  ต.แมแตง อ.แมแตง จังหวัด

เชียงใหม น้ําหมกัปุยชวีภาพ ไดผานการวเิคราะหตวัอยางจากกองวจิยัพฒันาปจจยัการผลติทางการเกษตร วามรีายละเอยีดของสาร

แรธาตุเหมาะแกการนําไปใชบํารุงพืชไร และผักสวนครัว และไมมีสารเคมี บริษัทจึงเริ่มแจกจายใหแกเกษตรกรพื้นที่ใกลเคียง โดย

ใหลงทะเบียนเขาโครงการเพื่อรับนํ้าหมักดังกลาว โดยมีกลุมเกษตรกรที่เคยทดลองใชและไดผลดีลงทะเบียนไวทั้งสิ้น 112 คน ซึ่ง

เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว บริษัทจะชวยขนสงนํ้าหมักใหแกเกษตรกร จํานวน 40 คิวตอวัน กิจกรรมสงเสริมการใชนํ้าหมักชีวภาพ

สามารถชวยลดศตัรพูชื เพิม่แรธาตใุนดนิ และยงัไมมสีารตกคางในดนิอกีดวย ซึง่บรษิทัหวงัวานํา้หมกัชวีภาพจะชวยทาํใหเกษตรกร

ลดรายจายคายาศัตรูพืช และคาปุยเคมี โดยใชงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 120,000 บาท 

โครงการ UAC ใสใจอาชีวอนามัยผูสูงวัย มอบแวนสายตาผูสูงอาย ุ
 จากเมื่อป 2560 บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคมผูสูงอายุท่ีมีมากข้ึนทุกป จึงมีการขยายผลทําโครงการมอบแวนตา 

Phase 2  โดยปนี้มอบใหแกชุมชน หมู 1, 7, 11 และหมู 12 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย) บริษัทจึงจัดกิจกรรมวัดสายตา

และมอบแวนสายตาใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตาจํานวน 150 รายเขาวัดสายตาและรับมอบแวนตา เพื่อทําใหการดําเนิน

กิจกรรมสะดวก กิจกรรมมอบแวนตาใชงบประมาณทั้งสิ้น 74,046 บาท

ผูสูงอายุ อายุ 60 ปขึ้นไป  

150 อันจํานวน150 ราย 

จํานวนแวนสายตา
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ดานการขยายเครือขายอาสาสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

โครงการแตมขันปนนอง
 บริษัทรวมกิจกรรมจิตอาสา “แตมขันปนนอง ครั้งที่ 17” ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดโดยสื่อมวลชนสายพลังงาน และจัดขึ้นเปน

ประจําทุกป  โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดรวมสนับสนุนงบประมาณและมอบอุปกรณการเรียนใหแกโรงเรียนบานยางเตี้ยโคกรัง 

จังหวัดชัยภูมิ พรอมรวมดําเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและกิจกรรมนันทนาการแกเด็กๆ

โครงการพลังอาสา UAC ปที่ 1
 บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย จึงไดจัดตั้งกลุมจิตอาสา “พลังอาสา” ปที่ 1 ขึ้น เริ่มเมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวมขับเคลื่อนทํากิจกรรมทําดีเพื่อสังคม โดยมีพนักงานเขารวมกิจกรรมดังกลาวจํานวน 10 ทาน  ซึ่งมาจาก

หลากหลายหนวยงาน โดยมกีารกาํหนดเปาหมายชัว่โมงจติอาสาคนละ 50 ชัว่โมงตอป  และกจิกรรมทีด่าํเนนิการแรกคอื  พลงัอาสา 

อาสาอานหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด 

 โดยทีมพลังอาสาเขารวมโครงการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตคนตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพมพ โดยไดเขารับฟงวิธีการ

อานและบันทึกเสียง ณ หองสมุดคนตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพแหงชาติ มูลนิธิคนตาบอด และนํามาดําเนินการฝกหัดอาน

หนังสือ และทยอยสงมอบใหแกมูลนิธิตอไป 
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ดานการขยายเครือขายอาสาสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

โครงการแตมขันปนนอง
 บริษัทรวมกิจกรรมจิตอาสา “แตมขันปนนอง ครั้งที่ 17” ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดโดยสื่อมวลชนสายพลังงาน และจัดขึ้นเปน

ประจําทุกป  โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดรวมสนับสนุนงบประมาณและมอบอุปกรณการเรียนใหแกโรงเรียนบานยางเตี้ยโคกรัง 

จังหวัดชัยภูมิ พรอมรวมดําเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและกิจกรรมนันทนาการแกเด็กๆ

โครงการพลังอาสา UAC ปที่ 1
 บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย จึงไดจัดตั้งกลุมจิตอาสา “พลังอาสา” ปที่ 1 ขึ้น เริ่มเมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวมขับเคลื่อนทํากิจกรรมทําดีเพื่อสังคม โดยมีพนักงานเขารวมกิจกรรมดังกลาวจํานวน 10 ทาน  ซึ่งมาจาก

หลากหลายหนวยงาน โดยมกีารกาํหนดเปาหมายชัว่โมงจติอาสาคนละ 50 ชัว่โมงตอป  และกจิกรรมทีด่าํเนนิการแรกคอื  พลังอาสา 

อาสาอานหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด 

 โดยทีมพลังอาสาเขารวมโครงการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตคนตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพมพ โดยไดเขารับฟงวิธีการ

อานและบันทึกเสียง ณ หองสมุดคนตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพแหงชาติ มูลนิธิคนตาบอด และนํามาดําเนินการฝกหัดอาน

หนังสือ และทยอยสงมอบใหแกมูลนิธิตอไป 
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 ดานการสนับสนุนสงเสริมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม
 ในป 2561 บริษัทไดรวมดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ดวยมุงหวังที่จะมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งในการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนไดอยางมีความสุข โดยมีสวนรวมทุกภาคสวน ดังนี้

 บรษิทัรวมสนับสนนุกจิกรรมทองถิน่เพือ่เปนการสรางความสมัพนัธอนัดแีละเพือ่สรางความไววางใจใหแกผูมสีวนไดสวนเสยี 

โดยมีกิจกรรมที่บริษัทเขารวมดังนี้

รวมพิธีขุนนํ้า ชาวบานชุมชนหวยเหี้ยะ อ.แมแตง โดยรวม

สนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสักการะพระแมยาและ

งานกาชาด จ.สุโขทัย

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
(แมแตง) จ.เชียงใหม

สนับสนุนทุนเพื่อบูรณะอุโบสถและจัดงานประจําป 2561 

วัดปรักรัก

สนับสนุนจิตอาสาซอมถนนหนาวัดปรักรัก

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจําป 2561 

วัดสิงหทอง

กิจกรรมสงเสริมกีฬาพนักงาน แขงขันฟุตบอลระหวาง UAC 

Cooperate PTTEP (S1) Operation Team Football 

Match

สนับสนุนของขวัญปใหมใหกับนักเรียนผูสูงอายุ 

นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียน อบต.ไกรนอก

กิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา 

(เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรนักเรียน)

สนับสนุนมอบยาฆาหญาใหกับกลุมชาวบานในชุมชนหวย

เหี้ยะ

กิจกรรมบุญทํา ถวายเทียนพรรษาใหกับวัดตางๆ ในพื้นที่

วัดหมูบานหวยเหี้ยะ วัดพระธาตุศรีวิชัย วัดเมืองนิพพาน 

ต.แมแตง จ.เชียงใหม

กิจกรรรมรวมสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรวมกับ

ชุมชนหมูบานสันปูเลย ต.แมแตง จ.เชียงใหม
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 ดานการสนับสนุนสงเสริมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม
 ในป 2561 บริษัทไดรวมดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ดวยมุงหวังที่จะมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งในการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนไดอยางมีความสุข โดยมีสวนรวมทุกภาคสวน ดังนี้

 บรษิทัรวมสนบัสนนุกจิกรรมทองถิน่เพือ่เปนการสรางความสมัพนัธอนัดแีละเพือ่สรางความไววางใจใหแกผูมสีวนไดสวนเสยี 

โดยมีกิจกรรมที่บริษัทเขารวมดังนี้

รวมพิธีขุนนํ้า ชาวบานชุมชนหวยเหี้ยะ อ.แมแตง โดยรวม

สนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสักการะพระแมยาและ

งานกาชาด จ.สุโขทัย

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
(แมแตง) จ.เชียงใหม

สนับสนุนทุนเพื่อบูรณะอุโบสถและจัดงานประจําป 2561 

วัดปรักรัก

สนับสนุนจิตอาสาซอมถนนหนาวัดปรักรัก

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจําป 2561 

วัดสิงหทอง

กิจกรรมสงเสริมกีฬาพนักงาน แขงขันฟุตบอลระหวาง UAC 

Cooperate PTTEP (S1) Operation Team Football 

Match

สนับสนุนของขวัญปใหมใหกับนักเรียนผูสูงอายุ 

นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียน อบต.ไกรนอก

กิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา 

(เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรนักเรียน)

สนับสนุนมอบยาฆาหญาใหกับกลุมชาวบานในชุมชนหวย

เหี้ยะ

กิจกรรมบุญทํา ถวายเทียนพรรษาใหกับวัดตางๆ ในพื้นที่

วัดหมูบานหวยเหี้ยะ วัดพระธาตุศรีวิชัย วัดเมืองนิพพาน 

ต.แมแตง จ.เชียงใหม

กิจกรรรมรวมสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรวมกับ

ชุมชนหมูบานสันปูเลย ต.แมแตง จ.เชียงใหม

78 รายงานความยั่งยืน 2561
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 ดานสิ่งแวดลอม : 
การจัดการที่เปนเลิศ

(Process)
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80 รายงานความยั่งยืน 2561

 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management: TQM) 

 บรษิทัสงเสรมิ สนบัสนนุดานการเพิม่ผลติภาพ (Productivity) ใหกบัพนกังาน ไดแก กจิกรรม 5ส และขอเสนอแนะปรบัปรงุ

งาน (Kaizen Suggestion) อยางจรงิจงัและตอเนือ่ง เพือ่มุงพฒันาลดตนทนุและความสญูเปลาในกระบวนการทาํงาน เพือ่สูองคกร

แหงการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคกร (Total Quality Management: TQM)  เปนทีน่าภาคภมูใิจทีพ่นกังานเขารวมกจิกรรมเหลานี้

อยางจริงจัง สนุกสนาน สงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด (KPI) ที่บริษัทไดกําหนดไว  

 บริษัทยังตระหนักในการสรางความพึงพอใจตามที่ลูกคาตองการ โดยการนําระบบมาตรฐานตางๆ เขามาประยุกตใช โดยมี

เปาหมายเพื่อเปนการปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแตการรับวัตถุดิบจนกระทั่งสินคาหรือบริการถึงมือลูกคา และตองการใหพนักงานมี

สวนรวมพัฒนาในทุกกระบวนการ โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดนําระบบ Kaizen และ 5ส เขามาใช และในป 2562  ไดเริ่ม

ดําเนินการวางแผน และเรียนรูระบบ TQM โดยเริ่มจากการทํา Small Group Activities ตอยอด Kaizen, Process Innovation 

และ Digital Transformation (Real Time) ซึง่ในขณะนีบ้รษิทักาํลงัศกึษานาํระบบ ERP โดยบรษิทักาํหนด Road Map การดําเนนิ

การดังนี้

 Achieve Operational Excellence Productivity Improvement Road Map

Problem
Solving

TQM

TPM (8 Pillars)

QCC. Activity

Process Innovation

Digital Transformation (Realtime)

Small group improvement

Kaizen ----Focus group to supervisor level
Kaizen ----Suggestion Activity, (7 Wastes)

5s (Small Group Activity)
Flow Process (Continuos Flow Factory)

Benchmarketing
Standard Time (Costing, Planning)

TQA award/
Learn

Participation

Basic Tools

2010-2020

2010-2020

2010-2014

2011 0n
wards
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การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen) 

 บริษัทยังคงพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน Kaizen และยังใหความสําคัญระบุอยูใน KPI ของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน

ไดมีการรวมกันแสวงหาแนวทางใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง ในปนี้บริษัทไดกําหนดเปาหมาย

ทั่วทั้งองคกรที่ 320 เรื่อง และพนักงานดําเนินการทั้งหมด 365 เรื่อง จํานวน Kaizen ที่หัวหนางานอนุมัติ

ตัวอยางกิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen) ที่ไดรางวัล

กลองลังกระดาษพิชิต Office Syndrome 

 จากที่ไดเสนอหัวขอ Kaizen ประจําป 2561 หัวขอ “กลองลัง

กระดาษพชิติ Office Syndrome” ไดมกีารจดัทาํและทดลองใชงานจรงิ 

สามารถชวยใหนั่งทํางานไดถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น สามารถปองกัน

และลดอาการบาดเจ็บจากการนั่งทํางาน โดยคุณธนวัฒน สุรนนท

คะแนนตรวจพื้นที่ 5ส

เปาหมายป 2561

เปาหมายป 2561

หัวขอ หัวขอ

ผลลัพธป 2561

ผลลัพธป 2561

หมายเหตุ

หมายเหตุ

>85% =

=240 365

89.06% 4.06%

152%

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

  5ส 
 บริษัทตั้งเปาหมายการดําเนิน 5ส และกําหนดเปน KPI เพื่อใหพนักงานไดตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร

โดยปนี้เนนในเรื่อง ส.สะอาด และ ส.สุขลักษณะนิสัย โดยมีเปาหมายการดําเนินงานของทั้งองคกรมากกวา 85%

 ผลการดําเนินงาน
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การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen) 

 บริษัทยังคงพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน Kaizen และยังใหความสําคัญระบุอยูใน KPI ของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน

ไดมีการรวมกันแสวงหาแนวทางใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง ในปนี้บริษัทไดกําหนดเปาหมาย

ทั่วทั้งองคกรที่ 320 เรื่อง และพนักงานดําเนินการทั้งหมด 365 เรื่อง จํานวน Kaizen ที่หัวหนางานอนุมัติ

ตัวอยางกิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen) ที่ไดรางวัล

กลองลังกระดาษพิชิต Office Syndrome 

 จากที่ไดเสนอหัวขอ Kaizen ประจําป 2561 หัวขอ “กลองลัง

กระดาษพชิติ Office Syndrome” ไดมกีารจัดทาํและทดลองใชงานจรงิ 

สามารถชวยใหนั่งทํางานไดถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น สามารถปองกัน

และลดอาการบาดเจ็บจากการนั่งทํางาน โดยคุณธนวัฒน สุรนนท

คะแนนตรวจพื้นที่ 5ส

เปาหมายป 2561

เปาหมายป 2561

หัวขอ หัวขอ

ผลลัพธป 2561

ผลลัพธป 2561

หมายเหตุ

หมายเหตุ

>85% =

=240 365

89.06% 4.06%

152%

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

  5ส 
 บริษัทตั้งเปาหมายการดําเนิน 5ส และกําหนดเปน KPI เพื่อใหพนักงานไดตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร

โดยปนี้เนนในเรื่อง ส.สะอาด และ ส.สุขลักษณะนิสัย โดยมีเปาหมายการดําเนินงานของทั้งองคกรมากกวา 85%

 ผลการดําเนินงาน
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82 รายงานความยั่งยืน 2561

 ดานสิ่งแวดลอม 
 บริษัทยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบดาน

สิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั รวมถงึการปฏบิตัติามขอกาํหนดของระบบการจดัการสิง่แวดลอม (ISO 14001:2015) ในการ

อยูรวมกับชุมชนรอบโรงงานอยางเปนมิตรและพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน ผลสําเร็จของการดําเนินงานในป 2561 ไดแก

-  โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ผานการตรวจประเมินประจําป 2561 ในการดําเนินงาน

 ใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 (MASCI) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561

-  โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย วาจางบริษัท เอ็ม อี ที จํากัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางเดือน

 มกราคม-ธันวาคม 2561 รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด พบวามีการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ที่มา : รายงานของบริษัท

 เอ็ม อี ที จํากัด)

- โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมโครงการคัดเลือกและมอบรางวัล

 แกโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA Monitoring Awards ประจําป 2561 

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 คารบอนฟุตปริ้นตขององคกร 
ในป 2561 ปนี้เปนปแรกที่บริษัทไดดําเนินการเก็บขอมูลและคํานวณคาคารบอนฟุตปริ้นตขององคกร โดยเริ่มจากการใช

พลังงานไฟฟาและการใชกระดาษภายในองคกร ซึง่สตูรในการคาํนวณหาคาคารบอนฟตุปริน้ตนัน้ อางองิมาจากมหาวทิยาลยั

มหิดล โดยสรุปคาที่ไดดังนี้ 

ตารางแสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (การใชไฟฟา สํานักงานใหญ) ป 2561

ประเภท หนวย รวมปริมาณการใช 
(กิโลวัตต-ชม.)

CO2 emission 
(kg co2)

           ไฟฟา                   กิโลวัตต-ชม.               191,372                 111,244.54
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ตารางแสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (การใชกระดาษ สํานักงานใหญ) ป 2561 

ประเภท หนวย
รวมปริมาณการใช

 (รีม)
ปริมาณ CO2 

emission (kg co2)

อางอิง : สูตรในการคํานวณ / ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล

CO
2
 emission (kg co

2
) = รวมปริมาณการใช (กิโลวัตต-ชม.) X 0.5813 (คา EMISSION FACTOR)

การใชทรัพยากร

วัตถุดิบ 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย

 บริษัทไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและดูแลรักษาแนวทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงผลิตนํ้ามันของบริษัท ปตท. สผ. 

มาที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) เปนอยางดี มีผลทําใหปริมาณการใชวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 172.04% ชวยลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจากการเผาไหมกาซสูบรรยากาศได 

วัตถุดิบ  2559 2560 2561

   รีม                          710                      2,015.40กระดาษ

 Associated gas (MMSCF) 315.63 490.98               461.53

โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย หยุดซอมบํารุงประจําป  (Turnaround)  เมื่อวันที่ 5-18 มิถุนายน 2561

โรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา (แมแตง) จ.เชียงใหม

 บริษทัรับซ้ือวตัถดุบิประเภทพชืพลงังานและพชืผลทางการเกษตรจากเกษตรกร เชน หญาเนเปยรและขาวโพดอยางตอเนือ่ง

และไมจํากัดจํานวน เพื่อนํามาผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา แมแตง 2 เพื่อเปนรายไดที่ยั่งยืนใหแกเกษตรกร และชวยให

บริษัทมีวัตถุดิบปอนเขาสูกระบวนการและสามารถจายไฟใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดอยางตอเนื่อง โดยมีขอมูลการซื้อวัตถุดิบ

ดังนี้
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84 รายงานความยั่งยืน 2561

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทมุงมั่นในการรณรงคการประหยัดพลังงาน ลดการใชไฟฟาเทาที่จําเปน โดยไดมีการดําเนิน

มาตรการลดการใชพลังงานทั้งในสวนของสํานักงานใหญและโรงงานอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้

• โครงการอนุรักษพลังงาน

• ปดไฟฟาแสงสวางเวลากลางคืนในพื้นที่ไมไดใชงาน

• ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

• ตอทอระบายความรอนออกจากหองไฟฟา MCC เพื่อลดภาระการทํางานของ Air Condition 

• ลดแรงดันใชงานของ Instrument Air จาก 8 bar เหลือ 6 bar เพื่อลดภาระการทํางานของ Air Compressor 

• ลดความดันขาออก Feed Gas Compressor จาก 80 bar เหลือ 50-55 bar เพื่อลดภาระ Motor Compressor 

โดยไมกระทบกระบวนการผลิต

• เปลี่ยนวิธี Start จาก Star-Delta เปน Inverter เปนตน

• เนื่องจาก โรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา มีการหยุดซอมบํารุงเครื่องกําเนิดเปนระยะๆ

วัตถุดิบ Kgs. Kgs. Kgs.

2559                        2560                        2561

  พืชพลังงาน              14,617,562  5,039,965.00 14,521,923.00

พลังงานไฟฟา

 จากขอมูลจะเห็นไดวา ในป 2561 สํานักงานใหญมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 เนื่องจากบริษัทไดมีการประชุม

ภายในมากขึ้น สวนของโรงงาน พบวา การใชไฟฟามีอัตราลดลงอยางมาก เนื่องจากไดดําเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตน

อยางจริงจัง

สรุปตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟา (3 ป)  (หนวย : บาท) 
การใชพลังงานไฟฟา    2559    2560                2561        เปลี่ยนแปลง (%)

สํานักงานใหญ (H/O) 1,017,757 955,773 1,033.398 เพิ่มขึ้น 8.12%

โรงงานแมแตง 857,436 1,299,038 ลดลง 67.47%

โรงงาน PPP 19,319,756 27,016,594 14,106,686 ลดลง 47.78%

422,572
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1. นํ้าจากกระบวนการผลิต 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ไมมีการสงนํ้าจากกระบวนการผลิตออกสูภายนอกโรงงาน โรงงานไดติด

ตั้งระบบ Corrugated Plate Interceptor (CPI) สําหรับบําบัดนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งนํ้าที่เกิดจากกระบวนการคัดแยก

นํ้าที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบมีปริมาณนอยมาก จากนั้นจะถูกสงไปยัง Produced Water Separator และระบบ CPI เพื่อทําการ

แยกนํ้ามันออกจากนํ้า ซึ่งนํ้าที่ผานระบบ CPI จะถูกสงไปเก็บรวบรวมไวที่บอพักนํ้าเสีย (Waste Water Pond) ภายในพื้นที่ของ

โรงงานไมมีการปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูภายนอกโรงงาน ทั้งนี้กรณีที่นํ้าเสียมีปริมาณมาก ทางโรงงานจะดําเนินการ

ขออนุญาตสงกําจัดตามกฎหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และวาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานเพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่

ถูกตองตอไป และในปจจุบันโรงงาน PPP ไดรับการรับรองมาตรฐานระบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015)  จากสถาบัน 

MASCI เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และผานการตรวจรับรองระบบประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561

พลังงานความรอน

 ไดแก นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิน เพื่อใชในกิจการภายในบริษัทรถรับ-สงพนักงาน

 ในป 2561 ปรมิาณการใชนํา้มนัเพิม่ขึน้เนือ่งจากปรมิาณจาํนวนรถของโรงงานทีเ่พิม่ขึน้ และมกีารใชในกจิการภายในโรงงาน

เพิ่มขึ้นดวย

ตารางแสดงปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง 2560                   2561           ปริมาณเพิ่มขึ้น (%)

                   นํ้ามัน 13,307 28,743 73%

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
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1. นํ้าจากกระบวนการผลิต 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย ไมมีการสงนํ้าจากกระบวนการผลิตออกสูภายนอกโรงงาน โรงงานไดติด

ตั้งระบบ Corrugated Plate Interceptor (CPI) สําหรับบําบัดนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งนํ้าที่เกิดจากกระบวนการคัดแยก

นํ้าที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบมีปริมาณนอยมาก จากนั้นจะถูกสงไปยัง Produced Water Separator และระบบ CPI เพื่อทําการ

แยกนํ้ามันออกจากนํ้า ซึ่งนํ้าที่ผานระบบ CPI จะถูกสงไปเก็บรวบรวมไวที่บอพักนํ้าเสีย (Waste Water Pond) ภายในพื้นที่ของ

โรงงานไมมีการปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูภายนอกโรงงาน ทั้งนี้กรณีที่นํ้าเสียมีปริมาณมาก ทางโรงงานจะดําเนินการ

ขออนุญาตสงกําจัดตามกฎหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และวาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานเพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่

ถูกตองตอไป และในปจจุบันโรงงาน PPP ไดรับการรับรองมาตรฐานระบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015)  จากสถาบัน 

MASCI เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และผานการตรวจรับรองระบบประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561

พลังงานความรอน

 ไดแก นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิน เพื่อใชในกิจการภายในบริษัทรถรับ-สงพนักงาน

 ในป 2561 ปรมิาณการใชนํา้มนัเพิม่ขึน้เนือ่งจากปรมิาณจาํนวนรถของโรงงานทีเ่พิม่ข้ึน และมกีารใชในกจิการภายในโรงงาน

เพิ่มขึ้นดวย

ตารางแสดงปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง 2560                   2561           ปริมาณเพิ่มขึ้น (%)

                   นํ้ามัน 13,307 28,743 73%

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
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2. การคัดแยกขยะ 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย
 ปจจบุนัโรงงาน PPP  มรีะบบการคัดแยกขยะเปนไปตามขอกาํหนดของระบบ โดยแบงประเภทขยะออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1. ขยะเปยกทั่วไป 2. ขยะรีไซเคิล (ไมอันตราย) 3. ขยะอันตราย ซึ่งการกําจัดทางโรงงานไดดําเนินการ ดังนี้ 1. ขยะเปยกทั่วไปจะ

ถูกรวบรวมและสงไปกําจัดที่ อบต. ไกรนอก และ 2. ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย จะดําเนินการเก็บรวบรวม เพื่อขออนุญาตสง

กําจัดตามกฎหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และวาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่ถูกตองตอไป

 โรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟา (แมแตง) จ.เชียงใหม
 มีการจัดการคัดแยกขยะกอนสงไปกําจัดเปน 4 ประเภท ไดแก 1. ขยะเปยก 2. ขยะทั่วไป 3. ขยะรีไซเคิล และ 4. ขยะ

อันตรายและเปนมลพิษ โดยขยะเปยกและขยะทั่วไปจะนําไปที่บริเวณพื้นที่กําจัดขยะของเทศบาลแมแตง สําหรับขยะรีไซเคิลเก็บ

รวบรวมไวเพื่อขายใหผูที่รับซื้อของเกา และขยะอันตรายและเปนมลพิษจะเก็บรวบรวมแลววาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโร

งงานฯใหมาดําเนินการกําจัดตอไป

3. นํ้ามันเครื่องใชแลวและแบตเตอรี่ 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (พีพีพี) จ.สุโขทัย
 โรงงาน PPP ดําเนินการเก็บรวบรวมนํ้ามันเครื่องและแบตเตอรี่ เพื่อขออนุญาตสงกําจัดตามกฎหมาย สก.1 สก.2 และ

สก.3 และวาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานเพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่ถูกตองตอไป

 โรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน (แมแตง) จ.เชียงใหม
 ดําเนินการรวบรวมนํ้ามันเครื่องใชแลวและแบตเตอรี่ เพื่อจําหนายใหกับผูรับกําจัดที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
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ดานเศรษฐกิจ/การเติบโตมูลคากิจการ 

ดานสังคม : การดูแลพนักงานและสังคม (People)

การจางงาน (พนักงานประจํา) 2559 2560 2561
1. จําแนกตามเพศ คน คน คน

ชาย 70 73 119

หญิง 56 45 73

รวม 126 118 46
2. จําแนกตามระดับ

ผูจัดการขึ้นไป 5 5 5

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) 21 23 24

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 100 90 89

รายไดกิจการ หนวย 2558 2559 2560 2561
รายไดรวมจากการขายและบริการ ลานบาท 1,446.38 1,324.55 1,626.87 2,552.89

กําไรสุทธิ ลานบาท 94 24.40 95.40 136.59

คาใชจายเพื่อกระจายไปยัง
ผูมีสวนไดสวนเสีย

หนวย 2559 2560 2561

คาใชจายในการดําเนินการ ลานบาท 257.38 200.40 222.35

ดอกเบี้ยจายสถาบันการเงิน ลานบาท 71 66.17 83.41

ภาษีที่จายใหภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น ลานบาท 22.24 38.64 10.81

คาใชจายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม ลานบาท 0.005 0.41 0.29

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลานบาท 0.002 0.08 0.035

เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน ลานบาท - 33.38 106.82

คาจางและสวัสดิการพนักงาน ลานบาท 102.63 113.27 116.63

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน หนวย 2559 2560 2561
การจัดซื้อสินคาและบริการภายในทองถิ่น ลานบาท 19.74 10.33 8.70

การจัดซื้อวัตถุดิบพืชพลังงาน ลานบาท 18.46 13.49 18.4
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การจางงาน (พนักงานประจํา) 2559 2560 2561
3. จําแนกตามพื้นที่ 

สํานักงานใหญ 66 66 67

ภาคเหนือ 53 45 45

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0

ภาคกลาง 7 7 7
4. พนักงานที่ออกจากองคกรทั้งหมด (รอยละ)

อัตราการออกจากองคกร 1.46 0.57 0.89
5. พนักงานใหม

จํานวนพนักงานใหมทั้งหมด 23 16 17
การลาคลอดบุตร

หญิง 0 0 1

การพัฒนาพนักงาน 2559 2560 2561
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ยตอป 40.58 ชม. 42.88 ชม. 50.08 ชม.

พนักงานทั้งหมด 128 คน 123 คน 119 คน

ชาย 81 คน 79 คน 73 คน

หญิง 47 คน 44 คน 46 คน

จําแนกตามระดับ

ผูบริหารขึ้นไป 5 คน 5 คน 5 คน

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) - - -

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 123 123 114

ความผูกพันพนักงาน 2559 (%) 2560 (%) 2561 (%)
Employee Engagement/Satisfaction 73 81 83

ความรับผิดชอบตอลูกคา  หนวย (%) 2559 2560 2561
Customer Satisfaction รอยละ 88.07% 89.56% 87.82%

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6) หนวย 2559 2560 2561
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 1 แสนชั่วโมงทํางาน คน 0 0 1

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ คน 0 0 0
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ดานสิ่งแวดลอม : การจัดการที่เปนเลิศ (Process)

การใชวัตถุดิบ (โรงงาน)  หนวย 2559 2560 2561
วัตถุดิบพืชพลังงาน บาท 18,500,936 13,497,382 18.402

วัตถุดิบ (Associated Gas) บาท 47,548,144 62,185,152 461.53

การใชไฟฟา หนวย 2559 2560 2561
สํานักงานใหญ บาท 1,017,757 955,773 1,033,398

โรงงาน บาท 20,177,192 28,315,632 14,106,686

นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต แนวทางบริหารจัดการ

โรงงานพีพีพี ติดต้ังระบบ Corrugated Plate Interceptor (CPI) สําหรับบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต 

การคัดแยกขยะ แนวทางบริหารจัดการ

สํานักงานใหญ คัดแยกขยะทิ้งตามถังขยะที่บงชี้ และดําเนินการกําจัดโดยบริษัทผูใหเชาอาคาร

โรงงานพีพีพี คัดแยกตามขอกําหนดระบบขยะ และกําจัดโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น

โรงงานแมแตง คัดแยกตามขอกําหนดระบบขยะ และกําจัดโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น

นํ้ามันเครื่องใชแลวและแบตเตอรี่ แนวทางบริหารจัดการ

โรงงานพีพีพี  ดําเนินการโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่ถูกตอง 

โรงงานแมแตง   ดําเนินการโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีที่ถูกตอง

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม หนวย  2559 2560 

จํานวน/มูลคาการถูกปรับอยางมีนัยสําคัญกรณีละเมิดกฎหมาย

สิ่งแวดลอม

ครั้ง : บาท 0 0
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GRI Standard     Description Page/Link/
Comment

Organization Profile

102-1 Name of the organization 6

102-2 Activities, brands, products, and services 4, 5, 6

102-3 Location of headquarters 6, 7, 8

102-4 Location of operations 6

102-5 Ownership and legal form 6

102-6 Markets served                  -

102-7 Scale of the organization 6, 11, 40

102-8 Information on employees and other workers 6

102-9 Supply chain 17-18

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain                4-5

102-11 Precautionary Principle or approach 4-5

102-12 External initiatives                  -

102-13 Membership of associations                  -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 17-18, 36-37

Ethics ad Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 10,30

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 10, 15, 30-31, 33

Governance

102-18 Governance structure 4-5,15

102-19 Delegating authority                  -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 4-5, 13-14, 31

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 25, 27-28

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 11-12

102-23 Chair of the highest governance body -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body -

102-25 Conflicts of interest 33-34

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 31

102-27 Collective knowledge of highest governance body                  -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance                  -

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
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102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 36-37

102-30 Effectiveness of risk management processes               36-37

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 36-37

102-38 Annual total compensation ratio                  -

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 19-23

102-41 Collective bargaining agreements                  -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 17-18

102-43 Approach to stakeholder engagement 19-23,46

102-44 Key topics and concerns raised 19-23,46

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 6

102-46 Defining report content and topic Boundaries                  -

102-47 List of material topics 24-25

102-48 Restatements of information                  -

102-49 Changes in reporting                  -

102-50 Reporting period 24

102-51 Date of most recent report 24

102-52 Reporting cycle 24

102-53 Contact point for questions regarding the report 26

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 24

102-55 GRI content index                  -

102-56 External assurance 26

GRI 201 : Economic Performance

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40

103-2 The management approach and its components 40

103-3 Evaluation of the management approach 40

201-1 Direct economic value generated and distributed 40-41

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 

climate change

                 -

201-4 Financial assistance received from government -

GRI 203 : Indirect Economic

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

203-1 Infrastructure investments and services supported -
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203-2 Significant indirect economic impacts -

GRI 205 : Anti-Corporation
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 

procedures

33-35

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 33-35

GRI 302 : Energy

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84

103-2 The management approach and its components 84

103-3 Evaluation of the management approach 84

301-1 Materials used by weight or volume 84-85

301-2 Recycled input materials used -

302-3 Energy intensity -

302-4 Reduction of energy consumption 84

GRI 303 water

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach 85

303-1 Water withdrawal by source -

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water -

303-3 Water recycled and reused -

GRI 304 Biodiversity

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity -

GRI 305 Emissions

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82

103-2 The management approach and its components 82

103-3 Evaluation of the management approach -

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 82

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 82

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 82

305-4 GHG emissions intensity -

305-5 Reduction of GHG emissions 82

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -
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GRI 306 Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination -

306-2 Waste by type and disposal method 86

306-3 Significant spills -

306-4 Transport of hazardous waste 86

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff -

GRI 307 Environmental Compliance

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82

103-2 The management approach and its components 82

103-3 Evaluation of the management approach -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations -

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 44

103-2 The management approach and its components 45

103-3 Evaluation of the management approach 46

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 48

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken -

GRI 401 Employment

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 50

103-3 Evaluation of the management approach 50

401-1 New employee hires and employee turnover 51

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-

time employees

50

401-3 Parental leave -

GRI 402 Labor/Management Relations

402-1 Minimum notice periods  regarding operational changes -

GRI 403 Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and safety com-

mittees

59

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, 

and number of work-related fatalities

63

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation -

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 59-61

GRI 404 Training and Education

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 52

103-2 The management approach and its components 52

103-3 Evaluation of the management approach 54

404-1 Average hours of training per year per employee 58
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404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 38, 52

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development 

reviews

58

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 52

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men -

GRI 406 Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken -

GRI 407 Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective 

bargaining may be at risk

-

GRI 408 Child Labor

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor -

GRI 410 Security Practices

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures -

GRI 411 Rights of Indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples -

GRI 412 Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments -

GRI 413 Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development 

programs

74-78

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 74-78

GRI 414 Supplier Social Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 48

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken -

GRI 415 Public Policy

415-1 Political contributions -

GRI 416 Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 44

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products 

and services

46

GRI 417 Marketing and Labeling
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417-1 Requirements for product and service information and labeling -

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling -

GRI 418 Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of 

customer data

45
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