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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Rising Star Sustainability Awards 2562

Thailand Energy Awards 2562  

รางวัลดีเด่นประเภทโครงการ

เชือ่มโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า 

(On Grid) โรงงานแม่แตง  

จ.เชียงใหม่ 

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1

รางวัลหุ้นยั่งยืน ปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่ 4 ประจ�าปี 2562

โรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

(Petroleum Production Plant : 

PPP) จ.สโุขทยั หรอื โรงงาน PPP
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วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด

ปิโตรเคมีและสาธารณูปโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรักษาความเป็นผู้น�าในระดับประเทศและได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ
1. มุง่เน้นการประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณูปโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล โดยปฏิบติัต่อคูค้่าอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3. รบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง 
และส่งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุน้ทีม่เีสถียรภาพในระยะยาว

4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และส่งเสรมิความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

W E R U A C
WORKPLACE HAPPINESS ETHICS RESPONSIBILITY UNITY AUTHENTICITY COMPETENCY

บรรยากาศและสภาพแวดล�อม
ในการทำงาน มีความสุข 
ส�งเสร�มประสิทธิภาพงาน

ยึดมั่นในคุณธรรม และ
จร�ยธรรม มีความซื่อสัตย� 

ยึดถือประโยชน�องค�กร 
สังคมและประเทศชาติ

เป�นหลัก

ปฏิบัติงานด�วย
ความรับผิดชอบ

ต�อผู�ถือหุ�น สังคม 
สิ�งแวดล�อม และตนเอง 

สร�างสรรค�ผลงาน
ที่มีคุณค�าและเป�นประโยชน�

มีความรักใคร� 
สมัครสมานสามัคคี 
เติมเต็มซึ่งกันและกัน 

เพ�่อความเป�นหนึ่งเดียว
ของทีม

มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ มีศักยภาพเป�นมืออาชีพ
ในงานที่รับผิดชอบ 
เร�ยนรู� และพัฒนา

อย�างต�อเนื่อง 
เพ�่อขับเคลื่อนองค�กร

สู�เป�าหมาย

ค่านิยมองค์กร
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน   ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน  

ปี 2562 น้ี บริษัทก้าวเข้าสู่ปีท่ี 24 ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ี

ผ่านมา กลุม่ยูเอซมีุง่มัน่การสร้างความมัน่คงและย่ังยืนด้านพลงังาน

ทดแทน คนืก�าไรสูส่งัคมและชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ควบคูกั่บการดูแล

และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความส�าคัญกับผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การด�าเนินธุรกิจของ

บรษิทัโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการด้าน

พลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณูปโภคท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

แม้ว่าในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วทั้งในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวม

ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นความท้าทายของการ

ด�าเนินธุรกิจ แต่ก็ถือว่าเป็นปีท่ีดีของบริษัท ที่ยังคงสามารถรักษา

ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นที่น่าพอใจ  สะท้อนการ

วางแผนและด�าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีสามารถรองรบัความผนัผวนได้

ด ีมกีารก�ากับดแูลกิจการอย่างใกล้ชดิ  ขณะเดยีวกันบรษิทัก็ได้มกีาร

พัฒนาปรบัปรงุกระบวนการภายในควบคูไ่ปกับการพัฒนาศกัยภาพ

พนกังาน ให้เป็นมอือาชพี เพ่ือเพ่ิมพูนขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน น�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ผมขอสรุปเหตุการณ์ส�าคัญๆ ในรอบปี 2562 ดังนี้   

1.  บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 

2562 สะท้อนการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

2.  บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืนประจ�าปี 

2562 (Thailand Sustainability Investment, THSI) เป็น

ปีที่ 4 ติดต่อกัน 

3.  บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4  โรงงาน

ผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : 

PPP) หรอื โรงงาน PPP จ.สโุขทัย  โดยทกุคนในองค์กรให้ 

ความร่วมมอืร่วมใจด�าเนินงานอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของวัฒนธรรมองค์กร 

4.  บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน  Thailand 

Energy Awards 2562 ประเภทโครงการท่ีเชื่อมโยงกับ

ระบบสายส่งไฟฟ้า (On Grid) ของโรงงานผลติไฟฟ้าจาก

ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง หรือ โรงงานแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายกิตติ ชีวะเกตุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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10.  บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวด 5 ส 

และ Kaizen small group project ภายในองค์กร เพ่ือ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องดังกล่าว 

ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาและจะด�าเนนิการ

ส่งเสรมิในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเน่ือง  น�าไปสู่การเป็นองค์กร 

TQM  (Total Quality Management)    

ส�าหรับในปี 2563 นี้ กลุ่มยูเอซี ก็ได้วางแผนที่จะมีการเติบโต

ด้านรายได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการวางแผนการลงทุนเพ่ิมเติมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ เพ่ือท่ี

จะท�าให้ธุรกิจของกลุม่ยูเอซเีตบิโตอย่างย่ังยืน โรงงานต่างๆ จะมกีาร

เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและขยายก�าลัง

การผลิตเพิ่มขึ้นในส่วนที่ยังมีศักยภาพ  

ผมและฝ่ายบรหิาร ยังคงเน้นถึงการพัฒนาบคุลากร ให้มคีวามรู้

ความสามารถในการท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพ ส่งเสรมิสนับสนนุการ

ท�า 5 ส และ Kaizen Small Group Project , Workflow Improvement 

รวมทั้งด้านอื่น ๆ เพ่ือให้การด�าเนินงานของกลุ่มยูเอซี ได้บรรลุถึง

เป้าหมายสอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ทีว่างไว้  เพ่ือให้บรษิทัมกีาร

เตบิโตของยอดขาย ก�าไร เงนิปันผล และผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

สุดท้ายน้ีในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

ผมขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ทีไ่ด้ให้การ

สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท ด้วยดีเสมอมา 

             

     

	 นายกิตติ	ชีวะเกตุ

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.  ตัวแทนบริษัท เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปี 2562 

ภายใต้แนวคิด “ รวมพลัง อาสาสู้โกง ” จัดโดย องค์กร 

ต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงบรษิทั

ให้ความส�าคัญและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

6.  โรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลงังานแม่แตง 

หรอื โรงงานแม่แตง จ.เชยีงใหม่ เปิดโรงงานให้หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานกว่า 10 หน่วยงาน 

เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจาก

พืชพลังงาน 

7.  บริษัทจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2562 เพ่ือรายงาน 

ผลประกอบการ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้กับ 

ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก

ผู้ถือหุ้น เพ่ือน�าไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจต่างๆ 

ทั้งนี้บริษัทสามารถจ่ายปันผลจากผลประกอบการให้กับ

ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

8.  บรษิทัจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training)  หลกัสตูร 

“UAC Foresight Strategy Workshop” ให้กับผูบ้รหิารและ

ฝ่ายจัดการ  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ในด้านการวางแผนกลยุทธ์มาให้ความรู้กับผู้บริหารและ

ฝ่ายจัดการ เพ่ือน�าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด�าเนิน

ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.  บรษิทั จดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training)  หลกัสตูร 

“ตัวชี้วัดความเสี่ยง Key Risk Indicators” ให้กับคณะ

ท�างานบริหารความเสี่ยง พนักงานและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ

ให้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเส่ียงให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

4

We build our people...



รู้จัก “ ยูเอซี ”

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

ชื่อในตลาดหุ้น :  UAC 

ด�าเนนิธุรกิจด้านการลงทนุในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้

ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรม

โพลิเมอร์และพลาสติก อุตสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบ

สาธารณูปโภค และมีบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อีมัลชั่นโพลิเมอร์ (Emulsion Polymer) รวมถึง

บริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล และ

เป็นผู้ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โรงงาน Biogas, Biomass 

และ Solar Power เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ UAC

วันจดทะเบียน  11 ตุลาคม 2553 (จดทะเบียนหลักทรัพย์)

ทุนจดทะเบียน (Disclosure 102-7)  367,183,150.50 บาท

ทุนชำาระแล้ว 333,802,650.50 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม  Industrial

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ (Disclosure 102-3) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้บริหารสูงสุด  นายกิตติ ชีวะเกตุ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จำานวนพนักงาน  119 คน

ข้อมูลธุรกิจ (Disclosure 102-1)

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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จัดหาเทคโนโลยีการผลิต

กระบวนการ
แยกก�าซ

CNG
LPG
NGL

พลังงานไฟฟ�า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

การไฟฟ�านครหลวง

ผู�ค�าก�าซ
ภาคครัวเร�อน
ภาคการขนส�ง

โรงงานผลิตไฟฟ�า

พลังงานไฟฟ�า

ก�าซชีวภาพ

ก�าซชีวภาพ ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

พลังงานแสงอาทิตย�

ผลิตภัณฑ�

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

กลุ�มลูกค�า

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

จัดหาผลิตภัณฑ�
และบร�การ ผู�ผลิตและผู�ให�บร�การ ผลิตภัณฑ�และบร�การ โรงไฟฟ�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย� ผู�ลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

ผู�ลงทุน

กลุ่มธุรกิจ

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรอื บรษิทั เริม่ด�าเนนิกิจการในปี 2538 จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ mai เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม  

2553 ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลิต น�าเข้า และจ�าหน่ายสารเคมี 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงาน

อุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก อุตสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ ระบบสาธารณูปโภค ท่ีผ่านมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มบริษัท แบ่งประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 

 

ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก :  

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายพลงังานสะอาดให้กับลกูค้า โดยพลงังานไฟฟ้ากลุม่ลกูค้า

คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเป็นลูกค้าภายในประเทศ

ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี :  

น�าเข้าและขายสารเคมีที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า กลุ่มธุรกิจ 

สารเคมีเหลว โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี ร้อยละ 90 เป็นลูกค้าภายในประเทศ

จัดหาเทคโนโลยีการผลิต

กระบวนการ
แยกก�าซ

CNG
LPG
NGL

พลังงานไฟฟ�า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

การไฟฟ�านครหลวง

ผู�ค�าก�าซ
ภาคครัวเร�อน
ภาคการขนส�ง

โรงงานผลิตไฟฟ�า

พลังงานไฟฟ�า

ก�าซชีวภาพ

ก�าซชีวภาพ ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

พลังงานแสงอาทิตย�

ผลิตภัณฑ�

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

กลุ�มลูกค�า

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

จัดหาผลิตภัณฑ�
และบร�การ ผู�ผลิตและผู�ให�บร�การ ผลิตภัณฑ�และบร�การ โรงไฟฟ�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย� ผู�ลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

ผู�ลงทุน

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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จัดหาเทคโนโลยีการผลิต

กระบวนการ
แยกก�าซ

CNG
LPG
NGL

พลังงานไฟฟ�า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

การไฟฟ�านครหลวง

ผู�ค�าก�าซ
ภาคครัวเร�อน
ภาคการขนส�ง

โรงงานผลิตไฟฟ�า

พลังงานไฟฟ�า

ก�าซชีวภาพ

ก�าซชีวภาพ ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

พลังงานแสงอาทิตย�

ผลิตภัณฑ�

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

กลุ�มลูกค�า

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

จัดหาผลิตภัณฑ�
และบร�การ ผู�ผลิตและผู�ให�บร�การ ผลิตภัณฑ�และบร�การ โรงไฟฟ�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย� ผู�ลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

ผู�ลงทุน

จัดหาเทคโนโลยีการผลิต

กระบวนการ
แยกก�าซ

CNG
LPG
NGL

พลังงานไฟฟ�า

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

การไฟฟ�านครหลวง

ผู�ค�าก�าซ
ภาคครัวเร�อน
ภาคการขนส�ง

โรงงานผลิตไฟฟ�า

พลังงานไฟฟ�า

ก�าซชีวภาพ

ก�าซชีวภาพ ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

พลังงานแสงอาทิตย�

ผลิตภัณฑ�

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

กลุ�มลูกค�า

การขาย
และการตลาด จัดซื้อ ผู�ผลิต การส�งมอบ คลังสินค�า ลูกค�า

จัดหาผลิตภัณฑ�
และบร�การ ผู�ผลิตและผู�ให�บร�การ ผลิตภัณฑ�และบร�การ โรงไฟฟ�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย� ผู�ลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดลอง ส�งมอบ

ผู�ลงทุน

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ : 

ผลิตและจ�าหน่าย อีมัลชั่นโพลิเมอร์ (Emulsion Polymer) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรม

หมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ลูกค้าส่วนใหญ่

ร้อยละ 80 เป็นลูกค้าภายในประเทศ 

ธุรกิจการออกแบบรับเหมาก่อสร้าง : 

ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดินและบนหลังคา พร้อมท้ังการให้บริการเดิน

เครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในและต่างประเทศ

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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โครงสร้างการถือหุ้น

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วมทุน

ยูเอซี เอ็นเนอร�ยี่

100%

100%
100%

30%

49%

25%

50%

40%

10%

60%

100%

50.01%

100%

50.01%

99.99%

ยูเอซี แอนด� ทีพ�ที เอ็นเนอร�ยี่

ยูเอซี ทีพ�ที เพลเลทส�

จดทะเบียนเลิกกิจการ 24 กันยายน 2562 รวมสัดส�วนการถือหุ�นของผู�บร�หาร

ยูเอซี แอ็ดวานซ� โพลิเมอร� แอนด� เคมิคัลส�

ยูเอซี ยูทิลิตีส�

ยูเอซี ท็อป เอ็นเนอร�ยี่

บางจาก ไบโอฟ�เอล

เซบิก�าซ ยูเอซี

พ�พ�ดับบลิวอี

โอดิน เมียนมาร�

โอดิน พาวเวอร�

เอ็นเนอร�เรย� ยูเอซี
(ประเทศไทย)

Vientiane Waste Management

โซล�า เอ็นเนอร�จ� รูฟ พาวเวอร�

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บร�ษัท

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่
ด�านการเง�นและบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและการตลาด

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายปฏิบัติการ

เลขานุการบร�ษัท

โครงสร้างองค์กร

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ประธาน
คณะทำงาน
การพัฒนา
อย�างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บร�หาร

เลขานุการ
คณะทำงาน

ด�านกำกับดูแล
กิจการที่ดี

ด�าน
สิ�งแวดล�อมและ
ความปลอดภัย

ด�านสิทธิ
มนุษยชน
และแรงงาน

ด�านการมี
ส�วนร�วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ด�านการพัฒนา
นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ด�านผู�บร�โภค
และลูกค�า

ยูเอซีกับความยั่งยืน 

บรษิทัมุง่เน้นและให้ความส�าคญัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาโดยตลอด  มกีารตัง้คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นทีมงาน 

ส�าคัญขับเคลื่อน  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายและแผนกจากสายงานต่าง ๆ โดยก�าหนดหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงาน 

ตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Product

P
eople Pro

ce
ss

Corporate Governance

Stakeholder Engagement

STRATEGIST
Technology/
Reference Innovation Pioneer Total Service Product Diversity

จัดหาแสวงหาและศึกษา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ�่อ
ตอบสนองต�อเป�าหมาย
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของลูกค�าและคู�ค�า
พร�อมสร�างมูลค�าที่ยั่งยืน

ควบคู�กันไป
ตลอดจนได�รับการรับรอง

หร�อยอมรับ
ในระดับสากล

ส�งเสร�มพัฒนานวัตกรรม
ใหม�ๆ อันจะส�งเสร�มให�

ธุรกิจของลูกค�าและคู�ค�า
บรรลุเป�าหมายเพ�่อ

เพ��มคุณค�าและเติบโต
ควบคู�กันไปกับองค�กร
ทั้งทางด�านผลิตภัณฑ� 
ด�านกระบวนการและ

ด�านบุคลากร

มองเห็นทิศทางแนวทาง
หร�อโอกาสธุรกิจทั้งใน
ด�านผลิตภัณฑ�สินค�า 
และบร�การ พร�อมทั้ง

สามารถบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงและโอกาสเพ�่อ
สร�างประโยชน�ให�เกิดข�้น

ทั้งองค�กร ลูกค�า 
และคู�ค�าตลอดจน
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ทุกฝ�าย

การให�บร�การที่เป�นเลิศ
และครบวงจร

ส�งมอบผลิตภัณฑ�และ
บร�การที่ตอบสนองต�อ

ทิศทางการเติบโต 
และการพัฒนาทางธุรกิจ

ขององค�กร
ลูกค�าและคู�ค�า

PARTNER FOR CHANGE

Economic
Growth

Happy
Workplace

Safety &
Operation
Excellence

Eco-Friendly

Social &
Community
Development

Environmental Management
System & Quality
Management

• Economic Growth
• Eco-Friendly

• Happy Workplace
• Social & Community    
 Development

• Safety & Operation
 Excellence
• Environmental Management
 System & Quality
 Management  

PARTNER FOR CHANGE
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายหลักให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) เพ่ือสร้างสรรค์การเจริญเติบโต

ของธุรกิจ และยังสามารถเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลไปพร้อมๆกัน โดยมีกรอบการบริหาร

จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

นโยบายย่อย แนวปฏิบัติ/เครื่องมือ/มาตรฐาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

• นโยบายการบริหารความเสี่ยง

• นโยบายภาษี

• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

• นโยบายป้องกันการทุจริต

• แนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต

• COSO ERM

• จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 (Suppliers Code of Conduct)

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

 

• คู่มือการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

• จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 (Suppliers Code of Conduct) 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย • นโยบายความมั่นคง ปลอดภัย  

 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)

• นโยบายความปลอดภัยสูงสุดในการ 

 ปฏบิตังิาน มุง่สูค่วามเป็นเลศิและย่ังยืน  

 Safety Operation Excellence

• นโยบายคุณภาพ

• นโยบายด�าเนินการจัดการพลังงาน

• ISO 14001:2015 / • OHSAS 18001:2007 

• มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยใน 

 กระบวนการผลิต (PCM)  

• ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ

• การตรวจประเมินและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด  

 (Compliance Audit) 

• การเตรยีมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ  

 (Emergency Planning and Response) 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า	 • นโยบายความมั่นคง ปลอดภัย  

 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)

• นโยบายคุณภาพ

• ISO 9001: 2015 ระบบบริหารคุณภาพ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี • กิจกรรม Kaizen Small Project

• 5ส, Work flow Improvement

การมีส่วนร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม	 • นโยบาย/แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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จากกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน บรษิทัได้มกีารก�าหนดแนวทางหรอืกลยุทธ์ในการพัฒนาความย่ังยืนหลกั ใหญ่ ๆ 3 ด้านอย่างต่อเนือ่ง 

มุ่งสู่การเป็น “ Partner for Change” ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์หลัก	3	ด้าน ความมุ่งมั่นของยูเอซี

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ( Product)

- Economic Growth

- Eco-friendly 

• มุง่มัน่จดัหา สรรหาเทคโนโลยี (Technology) ทีท่นัสมยั เพือ่ตอบสนองต่อเป้า

หมายการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า

• มุง่มัน่ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ อนัจะส่งเสรมิให้ธุรกิจ

ลูกค้าและคู่ค้าเติบโตควบคู่กันไป

• แสวงหา (Pioneer) แนวทางหรือโอกาสทางธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้า

• มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่หลากหลาย (Product Diversity) เพ่ือตอบ

สนองความต้องการลูกค้า

• มุง่เน้นการให้บรกิาร การส่งมอบทีเ่ป็นเลศิและครบวงจรต่อลกูค้า (Total Service) 

ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)

- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน  

- Happy workplace 

- Social & Community Development

• มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ท�างานเป็นมืออาชีพและมีแนวคิดการเป็น

นักคิดเชิงกลยุทธ์และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับความเส่ียงหรือการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Strategist)

• มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) 

• มุ่งเน้นการด�าเนินกิจการภายใต้การดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการจัดการที่เป็นเลิศ (Process) 

- Safety & Operation excellence

- Environmental Management System & Quality  

  Management

• มุ่งเน้นการจัดการด้านกระบวนการท่ีเป็นเลิศน�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

บริหารจัดการด้านคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) TQM

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

• มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้ด�าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่อปุทานปีละ 1 ครัง้เพ่ือชีบ่้งผูม้ส่ีวน

ได้เสียและประเด็นผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ โดยผ่านการประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งอันตราย

จากการท�างาน เป็นการประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในทุกหน่วยงาน

 นอกจากน้ียงัมกีารประเมนิจากชมุชนภายนอก โดยการเข้าร่วมประชมุกับชมุชนประจ�าเดอืน เพ่ือรบัฟังข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ

จากชุมชน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และช่องทางอื่น ๆ เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การรับเรื่องร้อง

เรยีนและข้อเสนอแนะจากเวปไซต์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการบ่งชีป้ระเดน็ด้านความย่ังยืนและก�าหนดผูม้ส่ีวนได้เสยีกับองค์กร โดยใช้

เกณฑ์พิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย

• ลูกค้า 

• Principle 

• คู่แข่งทางการค้า

• ผู้ผลิตวัตถุดิบ

• ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ

• เกษตรกร

• คู่แข่ง 

• คณะกรรมการบรษิทั

• พนักงาน

• คู่ค้า ผู้รับเหมา

• ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

• สถาบันการเงิน

• คู่แข่งทางการค้า

• ชุมชน สังคม

• กลต. ตลท.

• ภาครัฐ

• ผู้รับจ้างขนส่ง

• บริษัทขนส่ง 

• ลูกค้า • ผู้รับก�าจัด

• ผู้ใช้สินค้า

• หน่วยงานราชการ 

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การบร�หารและผลิต การส�งมอบ การใช�สินค�า การจัดการของเสีย
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ผู�ถือหุ�น
1.  การจัดประชุมสามัญประจำป

2.  การหารือ พูดคุย สอบถาม ตอบคำถามรับฟง

 ขอเสนอแนะผานประชุม โทรศัพท Email and website

3.  กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 

4.  การเปดเผยผลการดำเนินงานรายไตรมาส

5.  การจัดใหมีชองทางรองเรียนบน เว็บไซต

พนักงาน
1.  กิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน 

2.  การประชุมฝายจัดการประจำเดือน  

3.  การสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำป  

4.  การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกสภายในองคกร

5.  คณะกรรมการลูกจางและสวัสดิการ

6.  กิจกรรม Team building

7.  กิจกรรมขอเสนอแนะ 

 Kaizen Small Group Project/ 5 ส.

ลูกค�า
1.  การประชุมรวมกับลูกคา

2.  การสำรวจความพึงพอใจลูกคาประจำป

3.  การรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะ

พันธมิตรทางธุรกิจ
1.  การประชุมอยางเปนทางการ

 และไมเปนทางการ

2.  การเยี่ยมชมโรงงาน

3.  การแลกเปลี่ยนขอมูลและ

 ถายทอดประสบการณ

คู�ค�า
1.  การประชุมคูคาและ

 ผูรับเหมาประจำป

2.  การรับขอรองเรียน

 ผานเว็บไซต

3.  การประเมินคูคาประจำป

ชุมชนและสังคม
1.  การประเมินผลกระทบชุมชนประจำป

2.  การรวมประชุมประจำเดือนกับชุมชน

3.  การจัดทำรายงานดานสิ่งแวดลอม (EIA, COP)

4.  การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน

 ดานสุขภาพและพัฒนาอาชีพ

เจ�าหนี้/สถาบันการเง�น
1.  รายงานประจำป

2.  การแถลงผลการดำเนินงาน

3.  การประชุมนักวิเคราะหการเงิน

หน�วยงานภาครัฐ
1.  รายงานขอมูลตามชองทางกำหนด 

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
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ผลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย  

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ การตอบสนองของบริษัทปี	2562

ผู้ถือหุ้น 1. การเตบิโตของมลูค่ากิจการอย่าง
ต่อเนื่อง

2. การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ือง 

1.1  ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจท้ังระยะสัน้และระยะยาว มุง่เน้นธุรกิจ
ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1.2  บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรอบคอบ รวมถึงระบบการ
ตรวจสอบภายในที่ดี

1.3  การจดัท�ารายงานประจ�าปี /รายงานความย่ังยืนและ Company Snapshot 
รายไตรมาสเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผูถื้อหุน้และนักลงทุนทราบถึงธุรกิจและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัท

1.4  การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมการเข้าพบผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น

2.1  จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบริษัท

พนักงาน 1. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม

2.  ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในอาชีพ

3. การพัฒนาศกัยภาพของพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริม Happy workplace 

1.1  ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามการประเมินค่างาน
1.2  ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการทุก ๆ ปี
1.3  ก�าหนดระบบการประเมินผลงานด้วย KPIs และ competency ที่ชัดเจน
2.1  ก�าหนดระบบ Career Path ที่ชัดเจน
2.2  ระบบ Talent Program พัฒนาพนักงานท่ีมศีกัยภาพโดดเด่น เพ่ือเติบโต

เป็น Successor ในอนาคต
3.1  มรีะบบ Training Year Plan ท่ีเชือ่มโยงกับระบบ Training Matrix แต่ละ

ต�าแหน่ง
4.1  มีการจัดกิจกรรม Happy workplace เน้นการมีส่วนร่วมจากพนักงาน
4.2  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม /ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม Team 

building
4.3  การประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม 

เป้าหมายปี	2562 ผลลัพท์ปี	2562 แผนงานในอนาคต

1.  Employee 
Satisfaction 
Survey >85% 

2.  Health & Mind
3.  Kaizen 

Small Group 
Activities

87.04%

83.52%

87.11%

1. น�าผลการส�ารวจมาท�าแผนส�าหรับพนักงานต่อไป 
2.  ส่งเสรมิกิจกรรมการออกก�าลงักายต่อเนือ่ง โดยน�าเป้าหมายมาก�าหนดเป็น 

Corporate KPIs & Department KPIs
3. ก�าหนดกิจกรรม Workflow Improvement ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กร
4.  น�าเครื่องมือ OKR มาประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกถึง

ความรู้ความสามารถ

ลูกค้า 1.  การส่งมอบสินค้าและบริการท่ี
มีคุณภาพ

2.  ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ
บริการ

1.1  ทบทวนและยืนยันข้อมูลและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ตามข้อปฏิบัติใน
คู่มือการขายทุกครั้ง

1.2  การปฏิบัติตามคู่มือการตรวจรับสินค้าและการส่งมอบอย่างเคร่งครัด
1.3  คัดสรรสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
2.1  เข้าถึงและด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อทราบว่าลูกค้าพบ

ปัญหาการใช้งานจากสินค้าและบริการ 

(Disclosure 102-44) (Disclosure 102-44)
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เป้าหมายปี	2562
Customer 

Satisfaction	>86%

ผลลัพท์ปี	2562
89.65%

แผนงานในอนาคต
1.น�าผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาท�าแผนพัฒนา 
			การให้บริการต่อไป	

พันธมิตรทางธุรกิจ 1. การด�าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส

 

1.1  ปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

1.2  การรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันและค�านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน 

1.3  การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม

1.4  การพัฒนาธุรกิจเดมิ สร้างโอกาสและหาแนวทางเพ่ือพัฒนาธุรกิจเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า 1. การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นธรรมและ
โปร่งใส

2. การสร้างการเตบิโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

1.1  ปฏิบัติตามนโยบาย/คู่มือการจัดซื้อ จัดหาอย่างยั่งยืน 
1.2  มีนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง

เป็นธรรม 
1.3  การพัฒนาคู่ค้าด้วยการแนะน�าให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านความย่ังยืน 

เพื่อการพัฒนาร่วมกันด้านความยั่งยืน 
1.4  ประเมินความพึงพอใจคู่ค้า 
2.1  เปิดรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแสดงข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ปรบัปรงุระบบหรอืกระบวนการเพือ่ท�าให้การท�างานร่วมกันอย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ 

ชุมชนและสังคม 1.  การดูแลสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

2.  การมส่ีวนร่วมพัฒนาอาชพี ชมุชน

1.1  รับฟังความคิดเห็นปัญหาเรื่องร้องเรียน

1.2  ร่วมกับชมุชนด�าเนนิกิจกรรม/โครงการด้านอาชพี สขุภาพ การศกึษา และ
การอนรุกัษ์วัฒนธรรมและประเพณ ีควบคูไ่ปกับกิจกรรมการร่วมพัฒนา
สถานที่ชุมชนให้น่าอยู่

เป้าหมายปี	2562 									ผลลัพท์ปี	2562 แผนงานในอนาคต

Zero Accident Zero Accident 1. ก�าหนดเป้าหมาย Zero Accident เป็นเป้าหมายองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2.  ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยสู่ทุกโรงงาน เช่น 
อตัราความถ่ีของการบาดเจบ็, อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ เป็นต้น

3.  ส่งเสรมิให้พนกังาน Sharing เรือ่งความปลอดภยัในท่ีประชมุทกุครัง้ เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

เจ้าหนี้/สถาบัน
การเงิน	

1. มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา 

1.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด 

1.2  ตอบข้อซกัถามและให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ี วิเคราะห์สินเชือ่ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

1.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน 

หน่วยงานภาครัฐ 1. ปฏิบตัติาม ระเบยีบ ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

1.1  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายก�าหนดทุกด้าน

เป้าหมายปี	2562 									ผลลัพท์ปี	2562 แผนงานในอนาคต

100%	Compliance	
to laws & 

Regulations

100%	Compliance	to	laws	&	
Regulations

1.	ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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ยูเอซี กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(UAC’s Responses to the SDGs)

ประเด็นที่ส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน
UAC

SD Framework
SDGs หน้า

ด้านบรรษัทภิบาล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

การจัดการความเสี่ยง 
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • Compliance to laws & 

 Regulation
21-27

การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

และโปร่งใส
• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ • Business code of  conduct 

• Anti-corruption 
23-24

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา • จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ • Business code of  conduct 23-24

ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง
• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ • Business code of  conduct 

23-24

ด้านเศรษฐกิจ	:		ผลิตภัณฑ์และบริการ	(Product)	

การเติบโตของมูลค่ากิจการ/ธุรกิจ  • ผลการด�าเนินงานด้านรายได้
• การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

• Economic Growth 1, 7

29-30

การจ่ายเงินปันผล • การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย • Economic Growth 30

ด้านสังคม	:		การดูแลพนักงาน	(People)

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม

• ระบบโครงสร้างค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม

• ระบบการประเมินผลงานด้วย KPIs 
 และ competency

• Happy Workplace

37

ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
อาชีพ

• ระบบ Career Path
• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

• Happy Workplace 
38

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน • การพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง

• Happy Workplace
39-42

ส่งเสริม Happy workplace • ส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศ Happy 
Workplace

• Happy Workplace
43-46

การส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ

การส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ 

• Economic Growth 
• Total Service  

31

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ 
บริการ

ความรับผิดชอบต่อสินค้า และบริการ • Total service 
32

การมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพและ
รายได้ชุมชน

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
/การเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม

• Social & Community 
Development

50-54

ด้านสิ่งแวดล้อม	:		การจัดการที่เป็นเลิศ	(Process)	

การดูแลสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

ด้านสิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัย

และสขุภาพอาชวีอนามยัของพนกังาน

• Safety & Operation 
Excellence

• Environment 
Management System & 
Quality Management     

56-62
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้น เพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานของกลุ่ม 

ยูเอซี ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน ซึ่งเก่ียวโยง

กับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานในรอบระหว่างวันท่ี 1 

มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 

ในการพิจารณาประเด็นความย่ังยืนท่ีส�าคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ท�าการประเมิน ทบทวนเพ่ือระบุประเด็น

ความเสี่ยง  โดยแหล่งท่ีมาข้อมูล มาจากความคิดเห็น ความคาด

หวังหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท 

ในปี 2562  บริษัทได้ด�าเนินการคัดเลือกประเด็นโดยมีข้ันตอนใน

การด�าเนินการดังนี้

ขั้นท่ี	1	:	 การระบุประเด็นส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	

(Identification) พิจารณาข้อมูลที่มาเริ่มต้นจากกรอบการบริหาร 

ความย่ังยืนขององค์กร และข้อมูลท่ีมาจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายใน

และภายนอกองค์กร ในประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีหรอืเป็นความคาดหวัง 

เพ่ือน�ามาระบปุระเดน็ทีม่นัียส�าคญัต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีโดย

วิธีการประเมินให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

ภายในองค์กร		: ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  คณะท�างาน

ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน  คณะท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการสวัสดกิาร  คณะกรรมการความปลอดภยั ประเดน็ทีไ่ด้

จากการส�ารวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กร  โดยการรวบรวม

ข้อมูลจากแบบส�ารวจ  ผลการประชุม ข้อเสนอแนะพนักงาน น�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังเพื่อก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ภายนอกองค์กร	: ประชมุผู้ถือหุ้น การพบปะเย่ียมเยือนลกูค้า 

การประชุมกับคู่ค้า ข้อร้องเรียน  ผลส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า  

การประเมินผลกระทบชุมชนประจ�าปี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความคดิเห็น  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ ท้ังแบบท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ น�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดประเด็นส�าคัญ 

ขัน้ท่ี	2	: การจัดล�าดบัความส�าคญั	(Prioritization)	:  ปีน้ีพบ

เรื่องที่มีผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังทั้งหมด 24 ประเด็น แต่เมื่อน�ามาจัด

กลุม่ได้ 14 ประเดน็ จากนัน้ให้ค่าคะแนนพิจารณาล�าดบัความส�าคญั

แล้วก�าหนดประเด็นลงตาราง Materiality Matrix  โดยใช้เกณฑ์การ

บรหิารความเส่ียงของบรษิทั เพ่ือรวบรวมผลกระทบท่ีมต่ีอบรษิทั และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทองค์กร ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัด 

ตามแนวทาง GRI 4 

แกนนอน	:	 ประเดน็ส�าคญัต่อบรษิทั พิจารณาผลกระทบ/ โอกาส

ความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

แกนตัง้	:	 ประเด็นส�าคัญต่อผู้มส่ีวนได้เสียในการตัดสนิใจใด ๆ 

ต่อองค์กร โดยพิจารณาจากระดบัผลกระทบและความส�าคัญท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากองค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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Materiality Matrix

1 3 3

1 4 7 2 2

1

2 4 5 6 1

สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

สำคัญต�อบร�ษัท 

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 14 ประเด็น (Disclosure 102-47)

ด้านบรรษัทภิบาล
(4 ประเด็น)

1.  การก�ากับดแูลกิจการทีดี่และ
การจัดการความเสี่ยง

2. การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม

3. ป ฏิบัติตามระ เบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏบิตัติามเง่ือนไขและสญัญา

ด้านเศรษฐกิจ 
(2 ประเด็น)

1.  การเติบโตมูลค่ากิจการ
2. การจ่ายเงินปันผล

ด้านสังคม
(7 ประเด็น) 

1. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่เป็นธรรม

2. ความมั่นคงและก้าวหน้าใน
อาชีพ

3. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4. ส่งเสริม Happy Workplace
5. การส่งมอบสนิค้าและบรกิาร

ที่มีคุณภาพ
6. ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและ

บริการ 
7. การมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพ

และรายได้ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(1 ประเด็น) 

1. การดูแลสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย 

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน 

รายงานฉบับนี้มิได้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ แต่ได้รับ

การรับรองรายงานโดยคณะกรรมการบริหาร คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและบริษัทยังไม่มีแผนท่ีจะส่งการตรวจรับรอง

รายงานโดยหน่วยงานภายนอก

การสอบถามข้อมูล  

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

 Email:  nirada@uac.co.th  โทรศัพท์  :  02-936-1701-6  โทรสาร :  02-936-1700
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การด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

แนวทางการด�าเนินงาน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งก�าหนดให้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้บริหาร 

อกี 1 ท่าน  โดยคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการมหีน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มมีาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงก�าหนดให้มกีารจดัประชมุอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผล พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนัและมคีวามครบถ้วนสมบรูณ์  โดยเผยแพร่ “นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบรษิทั (http://www.uac.co.th/investor)

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อยท้ังแบบรายคณะ 
และรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบิติังานของกรรมการทุกท่าน  โดยในปี 2561 ผลประเมนิของคณะกรรมการ
บริษัทแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.98 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.47 และผลการ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.98  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งสิ้น

บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายชือ่บคุคลเพ่ือรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั รวมถึงการเสนอวาระการประชมุสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 17 กันยายน 2561 ถึง วันที ่31 ธันวาคม 2561 เพ่ือส่งเสรมิการใช้สทิธิของผูถื้อหุน้รายย่อย 
โดยบริษัทได้เผยแพร่ Board Skills Matrix บนเว็บไซด์บริษัท (http://uac.listedcompany.com/misc/bod_skills/20180517-uac-board-

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาตลอด ซึ่งถือเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 
ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กระจายการปฏิบัติไปสู่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทในทุกระดับชั้น และคณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ 
เพ่ือท�าหน้าท่ีในการพิจารณา ดูแลและตดิตาม รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ของบริษัท เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลการที่ดี 

skills.pdf) เพ่ือให้ผูถื้อหุน้รายย่อยรบัทราบถึงการก�าหนดคณุสมบตัิ
ของกรรมการท่ีต้องการสรรหาหรือคุณสมบัติของกรรมการท่ียังขาด
อยู่ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่ง
ไม่จ�ากัดในเรือ่งเพศ อายุ และประวตักิารศกึษา  ซึง่ไม่มผีูถื้อหุ้นราย
ใดเสนอรายชื่อหรือวาระมาเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด   

ในวันประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่9 เมษายน 
2562 กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีและเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วม
ประชุมสามารถซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระท่ีน�าเสนอได้
อย่างอสิระ  โดยมผีลการประเมนิความพึงพอใจในการจดัการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อยู่ที่
ร้อยละ 84.60 

 ส�าหรับการเสริมสร้างจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีใน
การด�าเนินธุรกิจให้กับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานได้ตระหนัก เข้าใจ และน�าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในการด�าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร (Core 
Value) และปลกูจติส�านกึความเป็น ยูเอซ ีให้กับพนักงานทกุคนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ดีเยี่ยม

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย SET และ IOD 

ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ร้อยละ 94 หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับ ร้อยละ 93 ซึ่งบริษัท ได้

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือคงผลการประเมินให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ บริษัทได้อยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท แสดงให้

เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นส�าคัญ

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทั ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชนั โดยก�าหนดกระบวนการภายในเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน

การปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและภายนอก และสามารถตรวจ

สอบได้ และได้ก�าหนดและประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” 

และ “นโยบายป้องกันการทจุรติ” ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสูทุ่ก

ระดับชั้นในองค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อให้

ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ และป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทาง

ธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัในเครอื และให้ทกุๆ หน่วยงานได้ถือปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดัทัว่กนั  โดยได้จดัโครงสร้างองค์กรและก�าหนดอ�านาจ

อนมุตั ิเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการเกิดการทุจรติ รวมถึง

ก�าหนดแนวทางป้องกันและจดัการต่อเหตกุารณ์ทจุรติและความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์  

นอกจากนี ้บรษิทั ยังได้สมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วน

ต่อต้านทจุรติเพ่ือประเทศไทย  PACT Network (Partnership Against 

Corruption for Thailand) เพ่ือการต่อต้านทจุรติเพ่ือประเทศไทยร่วม

กัน จดัโดยสถาบนัไทยพัฒน์ ซึง่ได้รบัการสนับสนนุจากส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และบรษิทั 

ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562”  

ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงั..อาสาสูโ้กง” เมือ่วันศกุร์ท่ี 6 กันยายน 2562 

ณ ห้องภิรชั ฮอลล์ 1-3 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

(BITEC) ทีอ่งค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) และภาคเีครอืข่าย

ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้น

บรษิทัได้เลง็เห็นถึงหลกัส�าคญัในการปฏิบตัเิก่ียวกับจรยิธรรมทางธุรกิจ ซึง่ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัในการเสรมิสร้างและยกระดับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานส�าคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กร สามารถ

บรรลุความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ส�าคัญ 2 ประการคือ

•		 การพัฒนาและการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กร

•		 การพฒันาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีด	ีคือการมรีะบบงาน	และการควบคุมดแูลท่ีด	ีมีความโปร่งใส	สามารถชีแ้จง

ได้	และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดังน้ันบริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานเป็นแนวทางการปฏบิตั ิเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ี

ส่วนได้เสยี ค�านงึถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่าง ๆ โดยทีจ่รรยาบรรณนี ้จะสะท้อน

ให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตัขิองพนกังานทกุคนพึงปฏิบตัตินและปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้โดยไม่มข้ีอยกเว้นใดๆ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งก�าหนดให้เป็นกรรมการอิสระ 3 

ท่าน ท�าหน้าทีส่อบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือให้มกีระบวนการ

และระบบควบคมุท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธิภาพ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระด้วยความระมดัระวงั 

ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้าง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท โดยจะท�าการตรวจสอบไตรมาสละ 1 คร้ัง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ผลการติดตามและการประเมินผล ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

บรษิทัยังจดัให้มช่ีองทางการรบัข้อร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัผ่านประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ (Whistle Blowing) เก่ียวกับการท�าผดิกฎหมาย  ความถูกต้องของการรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในหรอืการผดิจรรยาบรรณ 

จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก โดยรายละเอยีดผู้แจ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั เพ่ือคุ้มครองสทิธิของ

ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมทัง้ผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ โดยมมีาตรการคุม้ครอง เพ่ือให้ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส 

รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ มคีวามมัน่ใจว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสดงักล่าว  โดยใน

ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งได้รายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการด�าเนินงาน มีดังนี้

 โทรศัพท์:	 0-2936-1701

	 เว็บไซด์:	 www.uac.co.th

	 จดหมาย:		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขที่	1	อาคารทีพีแอนด์ที	ชั้น	19	ซอยวิภาวดีรังสิต	19

	 	 ถนนวภิาวดรีงัสติ	แขวงจตจัุกร	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900

	 อีเมล์:	 chairman_auditcom@uac.co.th

ส�าหรับการน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กรน้ัน บริษัทได้เผยแพร่ประกาศ

นโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานทุกคนทางจดหมายอิเลคโทรนิค (Email) ติดประกาศไว้ภายในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ และโรงงาน รวมถึงเผย

แพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท  นอกจากนี ้บริษทัยงัจดัให้มกีารอบรมพนกังานในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนกังานใหมก่่อนการเริ่มท�างาน 

กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน การประชุมผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ตระหนัก เข้าใจ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน : http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf

นโยบายป้องกันการทุจริต : http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf
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การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัให้ความส�าคัญของการบรหิารความเสีย่งองค์กรภายใต้การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอก ซึง่ครอบคลมุ

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ลดผลกระทบใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล  โดยแบ่งประเภทความเส่ียงออกเป็น 5 ด้าน คือ ความเส่ียงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยง 

การปฏิบัติการ (Operation Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk) และความ

เสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) 

ในปี 2562 บรษิทัด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งโดยมคีณะท�างานบรหิารความเส่ียง (Risk Working Committee) ท�าหน้าท่ีติดตาม ทบทวน

แผนการจัดการความเส่ียงทุกหน่วยงานทั้งหมดบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีการประชุมติดตามการจัดการความ

เสี่ยงหน่วยงานทุกไตรมาส จากนั้นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท

ก�าหนดไว้  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการน�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) มาใช้ใน 

การป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจจากภัยคุยคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบร�ษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
(Risk Committee)

คณะกรรมการบร�หาร
(Executive Committee)

เลขานุการคณะกรรมการ
ความเสี่ยง

คณะทำงานบร�หารความเสี่ยง
(Working Team)

ฝ�ายจัดการ
(Management Team)
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การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงภายใน
เพ่ือให้บริษัทเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน บริษัทมุ่งเน้นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงให้เกิดข้ึนท่ัวทั้งองค์กรใน

ทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ จึงได้จัดท�าแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงและยึดถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ซึ่งแนวทางดังกล่าว

ประกอบด้วย

1.  การก�ากับดูแลความเสี่ยง

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

3.  การจัดการความเสี่ยง

4.  การสื่อสารด้านความเสี่ยง

5.  การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง  ในปี 2562 บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายใน เรื่องการน�าตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key 

Risk Indicator) มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมลดความเส่ียง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการด�าเนินงาน

ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหม่	(Emerging	Risk)		

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ
ผลกระทบ	: การลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

• ศึกษากฎระเบียบ วิธีการและข้อจ�ากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนต่าง
ประเทศเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ

• จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความช�านาญมาช่วยประเมินโครงการ

ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
ผลกระทบ : การลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

• ติดตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 
• ศกึษาช่องทางการลงทุนใหม่อย่างต่อเนือ่งพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง

ความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
ผลกระทบ : ต้นทุนสินค้า/ก�าไรลดลง 

• ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward 
Contract) 

• ติดตามความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของมนุษย์และโครงสร้าง
ประชากร
ผลกระทบ	:  ช่องว่างการท�างานระหว่าง Generation และ Turnover 
rate สูง /การพัฒนาพนักงานไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ สอดรับกับการท�างานยุคใหม่ 
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ความเสี่ยงด้านสังคม	

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม
และสังคม	
ผลกระทบ	: เกิดอุบัติเหตุ/ข้อร้องเรียนจากชุมชน

• ระบบความปลอดภัยอาชวีอนามยั OHSAS 18001:2007 และ ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม    ISO 14001:2015  

•  นโยบาย Safety & Operation Excellence และจดัท�าแผนด�าเนนิงาน 
สนับสนุน

•  คู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
•  ฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) และหลักสูตร

คู่มอือบรม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน 

•  การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
•  การสอบสวนอุบัติการณ์
•  การตรวจประเมินและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
• จดัการฝึกซ้อมการจดัท�าแผนฉกุเฉนิ การทดสอบแผนงาน เครือ่งมอื 

ระบบเตือนภัยและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
•  การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (CSM) 
•  การจัดการการเปลี่ยนแปลง
•  การอนุญาตท�างานท่ีอาจท�าให้เกิดความร้อนและประกายไฟและการ

อนุญาตท�างานที่ไม่ใช่งานประจ�า
•  การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
•  คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) และให้พนักงานปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด
•  คู่มือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัย เช่น เรื่องระบบ

อนุญาตท�างาน (Work Permit) เรือ่งการชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิ
ความเสี่ยง (Risk Identification and Risk Assessment) เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	เช่น	พายุ	น�้าท่วม	เพลิงไหม้	
แผ่นดินไหว	
ผลกระทบ : ธุรกิจหยุดชะงัก 

•  จัดท�าประกันภัย All Risks and Business Interruption (BI) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน	ภาวะแล้ง
ผลกระทบ : ขาดแคลนวัตถุดิบประเภทพืชพลังงาน 

•  หาวัตถุดิบอื่นทดแทน

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
บรษิทัมกีารด�าเนนิธุรกจิทีม่คีวามหลากหลายในแต่ละหน่วยธุรกิจและมโีรงงานผลติหลายพ้ืนท่ีภายในประเทศ มโีอกาสเผชญิกบัความ

เสีย่งจากการหยดุชะงกัของการผลติและการด�าเนนิธุรกิจ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัเสีย่งทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ปัจจยัเสีย่งจากภยัคกุคาม

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การก่อการร้าย การวินาศกรรม เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทได้

บรษิทัมคีูม่อืแผนการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ซึง่ใช้เป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการบรหิารจดัการรองรบัเหตุการณ์วิกฤต

ต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีแผนฉุกเฉินและ

แผนการซ้อมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�าประกันภัยคุ้มครองส�าหรับทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งหมด และได้ท�าประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด�าเนินการ (Business Interruption) ด้วย 

ในปี 2562 บริษัทได้ท�าการฝึกซ้อม Call Tree (การแจ้งเหตุฉุกเฉิน) กับทุกหน่วยงาน จากนั้นก็ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการฝึกซ้อมให้สมบูรณ์พร้อมรับกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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การเติบโตของมูลค่ากิจการ (Product)

(ด้านเศรษฐกิจ)
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ผลการด�าเนินงาน
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ต�นทุนขายและบร�การ ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร 

ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายได้รวม  2,976 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธิ 153 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 308 ล้านบาท เมือ่เทียบกบั 

งวดเดียวกันปีก่อน

ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 

ตารางเปรียบเทียบ		3	ปีย้อนหลัง 

(ล้านบาท)

 หน่วย ปี	2560	 ปี	2561	 ปี2562

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1,626.87 2,552.89 2,871.96

 ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) 1,273.02 2,203.04 2,485.81

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 353.85 349.85 386.14

รายได้อื่น ๆ (ล้านบาท) 32.26 115.10 104.12

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 200.40 222.35 253.64

EBITDA (ล้านบาท) 296.63 361.11 352.66

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 95.17 136.51 153.57

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.209 0.245

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.27 3.88 4.63
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	 หน่วย 2560 2561 2562

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ล้านบาท 200.40 222.35 253.64

ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน ล้านบาท 66 83 62

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน – สังคม ล้านบาท 0.41 0.29 0.12

บริจาคให้โรงเรียน – สังคม ล้านบาท 0.08 0.035 0.23

ทุนการศึกษา ล้านบาท 0.05 0.05 0.05

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้านบาท 33.38 146.87 40.06

* ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 113.27 109.37 116.87

หมายเหตุ	:	*	รวมถึงเงินเดือน	ค่าจ้าง	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในปี 2562 บรษิทัยังคงมุง่มัน่และให้ความส�าคญักับการสร้างนวตักรรมภายในองค์กร รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายในการขบัเคลือ่นธุรกิจของลกูค้าและคูค้่าท่ีเปลีย่นไป 

ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีให้ความส�าคัญกับ SDGs เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและเติบโตไปด้วยกัน ตามกรอบ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

บรษิทัได้ผลกัดนัการขายในรปูแบบการมส่ีวนร่วมในการศกึษาและพัฒนาร่วมกับลกูค้ามากข้ึนในหลายโครงการ 

เช่น การให้ค�าแนะน�า และเสนอสินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยผลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ของบริษัท ท�าให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในโรงกลั่น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร และช่วยลด Opportunity loss 

ของกระบวนการผลิตอีกด้วย 

 • ด้านการพัฒนานวัตกรรม

การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรของบริษัท เราเริ่มจากการพัฒนาบุคคลากรทุกคน ให้มีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านทาง

กิจกรรม 5 ส. และ Kaizen โดยในปีน้ีเราได้เริม่พัฒนาทีมเพ่ือให้เกิดการระดมความคิด การท�างานเป็นทีมเพ่ือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร และสามารถพฒันาต่อยอดให้เกดิประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ได้ ผ่านทางกจิกรรม Kaizen 

small group project

ในส่วนทีมงานวจิยัและพัฒนา ซึง่เน้นการพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ลกูค้าและคูค้่า 

ยังคงมุง่เน้นการเข้าไปมส่ีวนร่วมกับลกูค้าและคูค้่า ในการท�าวิจยัและพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคณุค่าและได้ประโยชน์ร่วมกัน 

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และสาธารณูปโภคอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังศึกษา

พัฒนาโครงการและลงทุนในธุรกิจพลังสะอาด ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าและการเติบโตให้กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้

เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 • ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

บริษัทยังคงให้ความส�าคัญต่อการจัดหา คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการขยาย

ขอบเขตของสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีครอบคลุมมากขึ้น และมีการบริหารจัดการกระบวนการ

ผลิตและการส่งมอบสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาคุณภาพของสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยค�านึงถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ

ความส�าเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน 

ดังนั้นเพื่อให้ทุก ๆ การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ บริษัท

ได้น�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาก�ากับดูแลขั้นตอนและวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา การสั่งซื้อ 

การตรวจรับ และการขนส่ง นอกจากมาตรฐานดังกล่าว บริษัทยังมีแนวทางด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

ความถูกต้อง บรษิทัมกีารตรวจสอบความถูกต้องของสนิค้า ข้อก�าหนดสนิค้า และการส่งมอบให้เป็นไปตาม

ก�าหนดเงือ่นไขการส่งมอบ รวมถึงเอกสารการส่งมอบต่าง ๆ  ตามความต้องการของลกูค้า โดย

บริษัท จะมีกระบวนการท�างานและการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า (Checklist) ก่อน

น�าสินค้าส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าก�าหนดทุกครั้ง 

เวลา บริษัทให้ความส�าคัญกับการส่งมอบที่ตรงเวลา ตามข้อก�าหนดและความต้องการของลูกค้า 

เพ่ือมใิห้เกิดผลกระทบต่อลกูค้าจากการน�าสนิค้าไปใช้งานไม่ได้ตามก�าหนด หากจะเกิดการ

ส่งมอบสินค้าล่าช้า บริษัทจะมีการสื่อสารและพูดคุยกับลูกค้าทุกครั้งเพ่ือการวางแผนลด 

ผลกระทบที่ตามมา

ความรวดเร็ว  บริษัทให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วในการส่งมอบและให้บริการเพ่ือตอบสนองลูกค้าใน

บางกรณีที่ต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน บริษัทมีข้ันตอนการจัดการความส�าคัญและให้บริการ

กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า

สร้างมาตรฐาน  เพ่ือให้เกิดการส่งมอบสนิค้าและบรกิารท่ีมคุีณภาพ บรษิทัได้รกัษาระดับมาตรฐานในการส่ง

มอบสนิค้าและบรกิารให้คงท่ีสม�า่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้าได้รบัการส่งมอบสนิค้าและบรกิารตาม

มาตรฐานทกุครั้ง โดยยนิดรีับฟังข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น สร้างความพงึ

พอใจให้แก่ลูกค้าและท�าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง

ศึกษาพัฒนาและลงทุนโครงการ การจัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนและวัสดุรไีซเคิล ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยได้รบัสมัปทานทีดิ่นก่อสร้างโครงการ บ่อขยะ และสทิธิการใช้ประโยชน์จาก

ขยะจากนครหลวงเวียงจนัทน์เป็นระยะเวลา 45 ปี โดยได้ลงนามสญัญาสมัปทานฯไป

เมือ่วันท่ี 2 เมษายน 2562 และ มพิีธีวางศิลาฤกษ์โครงการ เมือ่วันท่ี 9 มกราคม 2563

โครงการน้ีมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยโครงการ

จะรับขยะจากชุมชนนครเวียงจันทน์ ในปริมาณเริ่มต้น 400 ตันต่อวัน เพ่ือใช้เป็น

วัตถุดิบส�าหรับโครงการ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากขยะชุมชน ผลิตไฟฟ้าขายให้

กับหน่วยงานของรฐั มกี�าลงัการผลติประมาณ 6 เมกะวัตต์ ขายพลาสตกิรไีซเคิลให้กับบรษิทัเอกชน โดยมปีรมิาณการรบัซือ้ประมาณ 

13,200 ตันต่อปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีปริมาณ

การรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นระบบ และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด
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 • ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

บรษิทัให้ความส�าคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างสดุความสามารถ รวมถึงความรบัผดิชอบต่อทุกขัน้ตอน

ทั้งก่อนและหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยได้รับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

บรษิทัจดัให้มกีระบวนการในการจดัการข้อร้องเรยีนของลกูค้าในกรณีท่ีพบปัญหาจากการใช้งานสนิค้าและบรกิารของบรษิทั 

ตามข้อก�าหนดของระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมข้ีอร้องเรยีนจากลูกค้าเกิดข้ึน ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรยีน

ต่าง ๆ ผ่านช่องทางตวัแทนฝ่ายขายหรอืทมีบรกิาร หลงัจากนัน้บรษิทัก็จะน�าประเดน็ดงักล่าวเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบ โดยเชญิ

ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าร่วมประชมุเพ่ือหารอืร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการป้องกัน จากน้ันจะตอบกลบัข้อร้องเรยีน

ไปยังลูกค้าให้รับทราบถึงแนวทางการจัดการและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ�้า 

นอกจากความรับผิดชอบในเรื่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทยังมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญในการคัดสรรสินค้า 

วัตถุดิบ และบริการจากแหล่งผลิตหรือผู้ให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งถือ

เป็นความรับผิดชอบส่วนแรกที่มีความส�าคัญอย่างมาก ในการสร้างการยอมรับจากลูกค้าเพ่ือให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และ

บริการด้วยความมั่นใจ โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

 • ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ให้ความส�าคัญในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาวะที่ตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารจึงได้เน้นย�้ากับฝ่ายขายอยู่เสมอถึงการที่บุคลากรของบริษัท

จะต้องสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจัดให้มีประชุมกับกลุ่มลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเน่ือง โดยมีการประชุมหรือสัมมนา 3 ฝ่ายร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้า และบริษัท รวมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม SRM และ CSR ท่ี

ลูกค้าจัดขึ้นด้วย

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี โดยน�าประเด็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้ามา

ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

  ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (เปรียบเทียบ 3 ปี)  

กลุ่มธุรกิจ

ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

เป้าหมาย
ระดับ

ความพึงพอใจ
เป้าหมาย

ระดับ

ความพึงพอใจ
เป้าหมาย

ระดับ

ความพึงพอใจ

จดัหาเพ่ือจ�าหน่าย >86% 89.56% >86% 87.80% >86% 89.65%

บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

เป้าหมาย ปี 2562 ผลการประเมิน

> 86% 89.65%
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จากข้อมูลพบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าในปี 2562 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด และได้รับคะแนนสูงขึ้นจาก

ปี 2561 ในทั้ง 4 ด้าน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดีข้ึนจากการให้บริการ แต่ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มท่ีให้ค�าแนนต�่ากว่าเกณฑ์

ท่ีก�าหนด ดังน้ันฝ่ายขายจะท�าการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังกล่าวอีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 

ปี 2563 เพ่ือน�าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะน�าข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือการรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยาวนานสู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 

 • ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจน

บริหารจัดการความเสี่ยงและร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและผลัก

ดันให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

บรษิทัมนีโยบายและจรรยาบรรณคูค้่า (Suppliers Code of Conduct) ครอบคลุมประเด็นด้านจรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกิจ 

สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และท�าการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังคู่ค้า 

โดยได้ให้คู่ค้าได้ลงนามในค�ารับรองคู่สัญญาคู่ค้า เพื่อให้รับทราบแนวปฏิบัติ นโยบายและจรรยาบรรณคู่ค้าด้วย 

นอกจากนียั้งได้มกีารเปิดเผยนโยบายดงักล่าวและจรรยาบรรณคูค้่า ทางเวบ็ไซต์บรษิทัเพ่ือให้รบัทราบนโยบายดงักล่าว เพ่ือ

ให้คู่ค้าที่จะด�าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทได้มั่นใจและไว้ใจท่ีจะเข้ามาร่วมด�าเนินธุรกิจกับบริษัทส่งผลให้บริษัทสามารถจัดหาได้ใน

ราคาที่เหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

บริษัทยังให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมพัฒนาหัวข้อ

ที่ใช้ในการน�ามาปรับปรุงพัฒนาในงาน โดยมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมพัฒนาหัวข้อที่ใช้ในการน�ามาปรับปรุงพัฒนาในงาน

เพ่ือให้น�าความรู้มาใช้ในงานจัดซื้อจัดหาให้มีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึนอีกท้ังยังมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด

ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2562 มีหัวข้อการประเมินหลัก ๆ ดังนี้

ด�าน
คุณภาพ

ด�าน
การส�งมอบ

ความพ�งพอใจ

ด�านการแก� ไขป�ญหา
และการป�องกัน

ป�ญหา

ด�านการบร�การฝ�ายขาย
และเจ�าหน�าที่บร�ษัท
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-  หน่วยงานจดัซือ้ เย่ียมชมกระบวนการจัดการด้าน Logistic บรษิทั Shipping 

คู่ค้า ได้แก่ บริษัทระยอง ชิ๊ปปิ้ง  จ�ากัด บริษัททรีทรานส์(1995) จ�ากัด เพ่ือควบคุม

และติดตามกระบวนการจัดการด้าน Logistic ให้มีประสิทธิภาพ

 • ด้านการร่วมพัฒนาความรู้ร่วมกับคู่ค้า

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กรทั้งที่ส�านักงานใหญ่และสาขาโดยเชิญคู่ค้าหลักมา

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

• In-house Training เร่ืองการประกันพ้ืนฐานการขนส่งสินค้าทางบก /ทางเรือ /ทางอากาศ โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน)

 การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าควบคู่กับไปกับบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ครอบคลุมปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าและ

บริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแลกิจการ โดยคู่ค้าใหม่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียน และคัดเลือกตาม

เกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทได้

เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดจากการจดัซือ้จดัหาและเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการจดัซือ้จดัหาทีย่ั่งยืน บรษิทัได้ประเมนิ

ผลคู่ค้าทั้งรายใหม่และรายเดิมเป็นประจ�าทุกปีตามเกณฑ์การเข้าข่ายประเมินผลคู่ค้าของบริษัทโดยพิจารณาครอบคลุมถึงด้าน 

คุณภาพสินค้าและบริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ได้ท�าการ

ประเมินผลคู่ค้าที่เข้าข่ายเกณฑ์การประเมินผล จ�านวนทั้งสิ้น 58 ราย ผ่านการประเมินจ�านวน 58 ราย 

 • การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดหาท้องถิ่นปี 2562

สถานที คิดเป็นมูลค่า	(บาท) ร้อยละ

โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย

 • วัสดุและบริการท้องถิ่น

 • วัตถุดิบ

2,616,411.07

41,311,001.65

8.38%

56.97%

โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (MT) แม่แตง จ.เชียงใหม่

 • วัสดุและบริการท้องถิ่น

 • วัตถุดิบ

15,086,964.34

2,396,138.06

53.84%

0.0312%

บริษัท แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC)

 • วัสดุและบริการท้องถิ่น

 • วัตถุดิบภายในประเทศ

 • วัตถุดิบต่างประเทศ

5,002,804.43

167,327,921.64

33,111,720.17

2.44%

81.45%

16.12%

ผ่านการประเมิน

58
คู่ค้าปี 2562

58
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ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People)

(ด้านสังคม)
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงานและสังคมทั้งภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่สังคมภายใน คือ พนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ

หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความย่ังยืน โดยการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรม มีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ 

แนวคิดและจริยธรรมท้ังด้านการบริหารงานและการท�างานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและชุมชน ผ่านการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

•	 การจ้างงาน	(Employment)

ในปี 2562 บริษัทยังคงรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท�างานของหน่วยงานซึ่งต�าแหน่งที่รับเพ่ิมส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในส่วนโรงงานและส่วนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้

ความส�าคัญกับการรักษามาตรฐานระบบการคัดเลือกพนักงาน โดยมีการทดสอบข้อเขียน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการสอบ

สัมภาษณ์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย บริษัทเชื่อมั่นว่าการคัดเลือกพนักงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละ

บคุคล และความเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน รวมท้ังให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผูส้มคัรงานโดยไม่มกีารกีดกันทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 

เป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการน�าพาบริษัทให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

บรษิทัถือนโยบายในการปฏิบตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่นเดียวกันในด้านแรงงาน บรษิทัได้ก�าหนดให้พนักงานและผูร้บัเหมา 

ของบริษัท ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปี และไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าพนักงานจะเป็นพนักงานหญิงหรือชาย ก็มีสิทธิตามระเบียบบริษัท

อย่างเท่าเทยีมกัน พนักงานได้รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ในส่วนผูร้บัเหมานัน้ บรษิทัได้ก�าหนดไว้ในสญัญาให้ผูร้บัจ้างต้องปฏิบตัต่ิอผูท้�างาน

ซึง่เป็นลกูจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสงัคมและเงนิทดแทน ประกาศกระทรวง ระเบยีบของ

ทางราชการและอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน

อัตราการจ้างงาน ปี 2560-2562

ปี	(พ.ศ.) จ�านวนพนักงานจ้างใหม่

2560 16

2561 17

2562 6

ด้านการดูแลพนักงานและสังคม (People) 

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่ ปี 2562
ทั้งหมด 6 คน 

โดยเป็น ชาย 4 คน และ หญิง 2 คน
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1. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

บรษิทัมกีารก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามการประเมนิค่างานทุกต�าแหน่งงาน และในทุกปีมกีารน�าผลการส�ารวจค่า

ตอบแทนและสวัสดกิาร มาเป็นข้อมลูทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของบรษิทั ด้านระบบการประเมนิผลงาน มกีารก�าหนดการประเมนิ

ผลงานทีช่ดัเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ผลส�าเรจ็ของการปฏิบติังาน วดัผลโดยใช้ตัวชีว้ดัประสทิธิภาพของงาน KPIs, และศักยภาพของ

พนักงานประเมินด้วย Competency

ค�าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน�ที่เป�นธรรม

ความมั่นคงและความ
ก�าวหน�าในอาชีพ

พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย�างต�อเน่ือง

ส�งเสร�มการสร�าง
บรรยากาศ Happy
Workplace ในทุก
กิจกรรม

แนวทางในการด�าเนินงาน

บรษิทัท�าการประเมนิค่างานทกุต�าแหน่งงาน เพ่ือปรบัปรงุโครงสร้างค่าจ้างให้เหมาะสมกับค่างานของแต่ละต�าแหน่ง โดยการจ้างบรษิทั

ทีป่รกึษาเข้ามาด�าเนนิการให้ เพ่ือความเป็นกลางในการประเมนิค่างาน และในทกุปีบรษิทัเข้าร่วมการส�ารวจค่าตอบแทน/สวัสดกิาร เพ่ือน�า

ผลการส�ารวจมาเป็นข้อมลูทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดกิารของบรษิทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าโครงสร้างค่าตอบแทน/สวสัดิการสามารถแข่งขนัได้

บรษิทัมรีะบบการวัดและประเมนิผลการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับผูป้ฏิบตังิาน ซึง่ประกอบด้วย เครือ่งมอื กระบวนการ

และวิธีการ

• เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงวัดผลส�าเร็จของการปฏิบัติงาน เทียบกับ 

เป้าหมายโดยได้ด้วย KPIs และส่วนที่สองประเมินศักยภาพของพนักงานด้วย Competency

• กระบวนการและวิธีการ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการก�าหนด Individual KPIs และ 

รบัทราบ Competency ประจ�าต�าแหน่งทีจ่ะใช้ในการประเมนิศกัยภาพตัง้แต่ต้นปี บรษิทัก�าหนดให้มกีารตดิตาม KPIs 

ในทุกไตรมาสเพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ือให้ผลการประเมินมีความ

เที่ยงธรรม ได้รับการพิจารณาและกลั่นกลองจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับชั้น

บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยมีบทบาทในการเป็นตัวแทนลูกจ้างในการน�า 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงานเจรจาต่อรองกับนายจ้างด้านสวัสดิการ ซึ่งข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาจากช่องทางท่ีเปิดให้พนักงาน

ได้แสดงความคิดเห็น และแบบส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจากปัจจุบัน รวมท้ังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดย 

คณะกรรมการสวัสดิการจะจัดการประชุมทุกไตรมาส 
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2562

• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน / สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

• Job Grade /Job Level ที่ท�าให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามค่างาน

• มีเครื่องมือวัด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อาทิเช่น KPIs / Competency

• มีระบบการสื่อสารและ Feedback ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

• จัดท�าประกันภัยสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน” โดยสะสมเงินในอัตรา 

ร้อยละ 3, 4 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราเดียวกัน ตามเงื่อนไขของระเบียบบริษัทที่ก�าหนดไว้

• MOU กับสถาบนัการเงนิ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกสกิรไทย และ บรษิทั GE Capital จ�ากัด เพ่ือสวัสดกิาร

สินเชื่อผ่อนบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, เงินกู้ฉุกเฉิน และการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 

อัตราการลาออกเทียบกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

UAC Petrochemicals,
Oil, Gas, Energy

Market

5.17%

18.30% 17.90%

2.  ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

บรษิทัส่งเสรมิให้พนักงานเตบิโตตาม Career Path มโีอกาสโอนย้าย หรอืแต่งตัง้มอบหมายให้ไปรบัผดิชอบงานด้านอืน่ๆ ทีบ่รษิทัขยาย

ธุรกิจ ตามความรู้ ความสามารถ โดยเปิดรับพนักงานภายในก่อนเมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง

บรษิทัมกีารดแูลและก�าหนดหลกัเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทกุระดบั โดยแบ่งออกเป็นสายบรหิาร (Management) 

และสายปฏบิตักิาร (Specialist) ส่งเสรมิพนกังานทุกคนมโีอกาสก้าวหน้าในสายงานและวชิาชพีท่ีตนเองถนดัและมคีวามสามารถ มโีอกาส

โอนย้ายข้ามสายงาน หรือแต่งตั้งมอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามความรู้ความสามารถ 

นอกจากนี ้บรษิทัมแีผนการสบืทอดต�าแหน่ง ( Succession Plan) เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัเป็นไปอย่างราบรืน่ บรษิทัจงึมกีาร

จัดท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญและมีการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

38

We build our people...We build our people...



3.  พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมายพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแข่งขันได้ทางธุรกิจในระดับสากล และท่ีส�าคัญเป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อสังคมด้วยเนื่องจาก

พนักงานคือผู้ท่ีอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จในการเติบโตขององค์กร บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้พนักงานและ

องค์กรสามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับความยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

แนวทางการด�าเนินงาน

บรษิทัได้จดัฝึกอบรมทัง้ภายในและส่งพนักงานไปอบรมหลกัสตูรภายนอก รวมท้ังไปดงูานต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถ 

โดยสรุปดังนี้ 

Human Resourse
Development

Functional
Training

Corporate Training &
In House Training

Talent
Program

หลักสูตรประเภท	Corporate	Training	&	In	House	Training

บริษัทมีการวางแผน Training Year Plan ให้เชื่อมโยงกับ Core Competency ขององค์กร และ Training Matrix ประจ�าต�าแหน่ง เพื่อ

ให้มัน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานในต�าแหน่งงานน้ัน มศีกัยภาพเพียงพอส�าหรบัการปฏิบตังิาน ซึง่หลกัสตูรในการพัฒนาพนักงานประเภท Corporate 

Training & In House Training มีดังนี้

•  จัดอบรม Orientation ส�าหรับพนักงานใหม่ทุกระดับ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียว

กับ Vision, Mission, Core value, จรรยาบรรณธุรกิจ, ระบบคุณภาพ และกระบวนการการท�างานของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยัง

เป็นการเพ่ิมโอกาสในพบผู้บริหาร การความรู้จักกับเพ่ือนพนักงานในบริษัทท่ีเข้าท�างานในเวลาใกล้เคียงกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในองค์กร

•  หลักสูตร WE R UAC เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพการท�างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืน พนักงานได้ 

ท�ากิจกรรมร่วมกัน เข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่องาน โดยสอดคล้องกับ Core Value ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายให้มีการ

จดัอบรมให้กับพนกังานอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 เพ่ือให้พนกังานเกิดความรกั ความผกูพัน และความสามคัคใีนองค์กร อนัจะ

ส่งผลให้เกิดความรักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในคราวเดียวกัน 
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ส�าหรบัปี 2562 ได้จดัอบรมให้กับพนกังานใหม่รวมกับบรษิทัในเครอื UAC Group ทัง้หมดจ�านวน 1 รุน่ ในวันท่ี 14-15 กนัยายน 2562 

จ�านวน 24 ท่าน

•  หลกัสตูร Negotiating and Influencing Skills เป็นหลกัสตูรท่ีพัฒนาทกัษะในการ

เจรจาต่อรอง และสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมปีระสทิธิผล

ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับฝ่ายจัดการและฝ่ายขายและจัดซื้อ 

•  หลกัสตูร “การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพ่ืออนาคต (Foresight Strategy Workshop)” 

ส�าหรบัผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการของ UAC Group โดยทางบรษิทัได้รบัเกียรตจิาก 

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล เป็นวิทยากร

ในการบรรยาย ซ่ึงเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านการวางแผนกลยุทธ์ และเป็นท่ี

ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน 

หลักสูตรประเภท	Functional	Training

 หลักสูตรประเภท Functional Training เป็นหลักสูตรท่ีเน้นพัฒนา Functional 

Competency ตามความจ�าเป็นของพนกังานแต่ละต�าแหน่ง เพ่ือให้พนกังานมคีวามรูค้วาม

เข้าใจ และทักษะในงานท่ีรบัผดิชอบ ซึง่บรษิทัมแีผนในการพัฒนา Functional Competency 

ของพนักงาน โดยการส่งไปอบรมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียง 

เป็นหลักสูตรดีมากค่ะ สามารถน�าความรู้

ที่อบรมครั้งนี้มาพัฒนาจุดอ่อน

ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ภาพถ่ายพิธีเปิดหลักสูตร 
(Executive development program (EDP) 

รุ่นที่ 10
ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ภาพถ่ายการรับประกาศนียบัตร 
หลักสูตร Executive Management 

Development Program (EMDP) รุ่น 29
ที่มา : สมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย

ภาพหลักสูตร Chief Transformation 
Officer: CTO Course

ที่มา : สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

40

We build our people...We build our people...



ผลการด�าเนินงาน

จากแผนการพัฒนาศกัยภาพพนกังานอย่างต่อเน่ืองท้ังหลกัสตูรทีบ่รษิทัจดัฝึกอบรมและ workshop ส่งพนักงานไปอบรมภายนอกและ

การจัดฝึกอบรมภายในโดยระดับหัวหน้างานในหลักสูตรทั้งที่เป็นความรู้ด้านเทคนิค ด้านการบริหารด้านการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดให้มีการดูงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการท�างานและพัฒนาพนักงานเป็นประจ�าทุกปี อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อหัวเฉล่ีย 20,000 บาท/

ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันและค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงานทั่วไป

 โดยสรุปผลการด�าเนินงานการจัดฝึกอบรมดังนี้

สรุปผลการฝึกอบรมจ�านวนหลักสูตรในปี	2562 ดังนี้ 

หลักสูตร จ�านวนหลักสูตรทั้งสิ้น	
(หลักสูตร)

หลักสูตร Corporate Training &  
In- house Training

31

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก แบ่งเป็น

 - Functional Training 95

 - Talent Program 18

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	(เปรียบเทียบระหว่าง	ปี	2560-2562)

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานโดยเฉลี่ย ปี 2562
38.28
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ของพนักงานโดยเฉลี่ย ปี 2562
25,615

บาท /คน

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2560 2561

ล�านบาท

2562

2.40 2.30

2.95

ผลการด�าเนินงานเป้าหมาย
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แผนการพัฒนาพนักงาน ปี 2563

กลยุทธ�

แผนการพัฒนาพนักงาน ป� 2563

เป�าหมายป� 2563

• พัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งตามเส�นทางในสายอาชีพ

• พัฒนาหลักสูตรในแต�ละระดับให�เหมาะสมกับ
 การเติบโตทางธุรกิจ และการสร�างภาวะผู�นำในองค�กร

• พัฒนา Application ระบบการบร�หารงานบุคคล

• มีแผนการสืบทอดตาแหน�งตาม Succession Plan และ
 ผู�สืบทอดตำแหน�งสาหรับตำแหน�งงานใหม�ของธุรกิจใหม�

• พัฒนาหลักสูตรสาหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent 
 Program) และหลักสูตร WE R UAC เพ�่อเพ��มศักยภาพ
 พนักงาน รองรับการขยายตัวและธุรกิจใหม�ให�สอดคล�อง
 ค�านิยมหลักขององค�กร

• มี Application ด�านระบบการเร�ยนรู�และพัฒนาท่ีทันสมัย
 เพ�่อเพ��มความสะดวกในการเร�ยนรู�ให�แก�พนักงาน

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ Happy Workplace 

บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดสุขภาวะองค์กรที่ดี (Happy Workplace) โดยน�าหลักสุขภาวะองค์กรของ สสส. มาปรับใช้เพ่ือให้มีบรรยากาศใน

การปฏิบตังิานทีด่ ีส่งเสรมิความสมัพันธ์อนัดีระหว่างผูบ้รหิารกบัพนักงาน พนักงานกับพนกังาน มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความสขุในการ

ท�างาน และเกิดพลงัแห่งความร่วมมอืร่วมใจกันท่ัวทัง้องค์กร โดยจดัให้มกิีจกรรมต่าง ๆ หลายรปูแบบท่ีแฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและ

จิตส�านึกท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กรและสังคมโดยรวม ในปีน้ีบริษัทยังได้ด�ารงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานท่ีจะส่งเสริมให้เกิด Happy Work 

Place อาทิเช่น

Happy - Body

Happy Workplace
กิจกรรมส�งเสร�ม

• ตรวจสุขภาพประจำป�
• ประกันสุขภาพ
• ส�งเสร�มการออกกำลังกาย

Happy - Heart
• กระเช�าเยี่ยมพนักงาน
• ช�วยเหลืออัคคีภัย

Happy - Society
• ความรับผิดชอบต�อสังคม CSR
• โครงการกิจกรรมจ�ตอาสา
• ธนาคารความดี

Happy - Family
• เง�นช�วยเหลือมงคลสมรส
 งานบวช, คลอดบุตร, ฌาปนกิจ
• ทุนการศึกษาบุตร -ธิดา

Happy - Money
• โบนัสประจำป�
• รางวัลอายุงาน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพ�เศษ

Happy - Relax
• วันหยุดพักผ�อนสูงสุด 10 วัน
• ท�องเที่ยวประจำป�
• งานเลี้ยงป�ใหม�
• กิจกรรมสัมพันธ�

Happy - Brain
• สนับสนุนด�านการพัฒนา
 พนักงานอย�างต�อเนื่อง
• อบรม WE R UAC

Happy - Soul
• ทำบุญบร�ษัทประจำป�
• อบรมจร�ยธรรม / 
 สร�างกำลังใจ

ตามหลักสุขภาวะองค�กร สสส.
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   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Happy – Body)

  เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพ และมสีขุภาพท่ีดย่ิีงขึน้ทัง้สขุภาพกายและสขุภาพใจ บรษิทั

จดัให้มกิีจกรรมกีฬาทีห่ลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลอืกให้กับพนักงานในการออกก�าลงักายมากขึน้ ส�าหรบัปีนีบ้รษิทัจดัให้มกิีจกรรมและสถาน

ที่ส�าหรับออกก�าลังกายให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

   กิจกรรมส่งเสริมด้านการผ่อนคลาย (Happy – Relax)
	 	 1.1		กิจกรรม	Team	Building

  กิจกรรม Team Building จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยลด Competency Gap เรื่องการส่ือสาร (Communication) เน้นการ

สร้างสมัพันธภาพระหว่างพนักงานและหน่วยงานให้มคีวามสมัพันธ์ท่ีดี เกิดบรรยากาศของความร่วมมอืเป็น Unity อกีท้ังเป็นการเปิดโอกาส

ให้พนักงานทุกระดับได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงาน

แบตมินตัน

Daily Exercise
ขยับกายสไตล� UAC

Sport Dayฟ�ตบอล

กิจกรรม
Fitness

กิจกรรม
โยคะเพ�่อสุขภาพ

กิจกรรม	Team	Building	รุ่น	1	
ส�าหรับส�านักงานใหญ่, คลังสินค้า, UACE และ UACT” วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม	Team	Building	รุ่น	2	
ส�าหรับสาขา PPP, UACE และ MT  วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2		กิจกรรม	“งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท”	

บริษัทได้จัดงานฉลองวันปีใหม่ข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ท้ังในส่วนโรงงานและส�านักงานใหญ่ โดยในปีน้ีผู้บริหารได้ร่วมรับประทานอาหาร

กับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน

1.3	 กิจกรรมวันสงกรานต์	“สรงน�้าพระพุทธรูปและรดน�้าขอพรผู้บริหาร”	

เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

   กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (Happy – Soul)

  เพือ่ให้พนกังานได้รบัความรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาและความสนกุสนานเพลดิเพลนิ ไปพร้อมๆ กับ

การชมปริศนาธรรม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน จึงจัดกิจกรรม	“เพลินธรรม	น�าชม”	ณ สวน

โมกข์ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 

กิจกรรมส่งเสริมด้านการเงิน (Happy – Money) 

• รางวัลอายุพนักงาน ที่มีอายุงานครบ 20 ปี

• รางวัลอายุพนักงาน ที่มีอายุงานครบ 15 ปี
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กิจกรรมส่งเสริมความมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน (Happy – Heart)

•	 กระเช้าเยีย่มไข้พนักงาน	เพ่ือแสดงถึงความห่วยใยแก่พนักงาน ทางบรษิทัมกีารมอบกระเช้าเย่ียมไข้ให้พนักงาน

ที่เข้ารับพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

•	 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน ทางบริษัทจึงได้มีการมอบเงินช่วย

เหลือให้กับผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมด้านครอบครัว (Happy – Family)

•	 เงินช่วยเหลือมงคลสมรส	เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสมงคลสมรส บริษัทจึงจัดให้มี

สวัสดิการเงินช่วยเหลือดังกล่าว

•	 เงินช่วยเหลือพนักงานอุปสมบท	เมื่อพนักงานชายขอใช้สิทธิลาอุปสมบทตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ

ท�างานของบริษัท พนักงานจะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือจากทางบริษัท

•	 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ	เพ่ือเป็นการแสดงความเสียใจกับผู้ท่ีจากไป กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตรตาม

กฎหมายของพนักงาน และรวมถึงพนักงานเสียชีวิต บริษัทจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือดังกล่าว 

ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อการท�างาน

87.04%
ความพึงพอใจของพนักงาน

ต่อองค์กร

83.52%

การส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรประจ�าปี 2562

บรษิทัได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานแยกเป็น 2 ส่วน คอื ความพึงพอใจต่อการท�างาน และความพึงพอใจต่อองค์กร เพ่ือ

น�าข้อเท็จจรงิไปออกแบบกิจกรรม สวัสดกิาร และก�าหนดนโยบายในการบรหิารทรพัยากรบคุคล ให้สอดคล้องและมปีระสทิธิภาพเพ่ือสร้าง

ความรู้สึกที่ดี ที่จะน�าไปสู่บรรยากาศในการท�างานที่มีความสุข ซึ่งได้ผลการส�ารวจ ดังนี้
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ความปลอดภัยและสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน

•	 ด้านความปลอดภัย	

จากความมุง่มัน่ของบรษิทัในการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยสงูสดุในการปฏิบตังิาน และความเป็นเลศิและย่ังยืนใน

การด�าเนินธุรกิจ (Safety & Operation Excellence) และน�าไปสู่การก�าหนดค่านิยมความปลอดภยั ได้แก่ “E2E” (Education, Enforcement, 

Emergency Plan Response) เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินการให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007) ท่ีได้รับรองเมื่อปี 2560 ซ่ึงผลความ

ส�าเร็จของการด�าเนินการในปี 2562 ที่เด่นชัด ได้แก่ 

• โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : PPP) จ.สโุขทยั ผ่านการตรวจประจ�าปี 2562 ในการรบัรองการ

ด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007) จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดี

เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2562 ระดับจังหวัด

จากความส�าเร็จที่ได้ด�าเนินการในปีที่ผ่านมา ของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย บริษัทได้น�าองค์ความรู้ที่ได้จากโรงงาน

ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2562 รวมถึงการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ให้ครบทั้ง 14 องค์ประกอบ 

โดยในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการไปแล้วไปแล้ว 8 หัวข้อ โดยปฏิบัติต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ท�าไปแล้ว 5 หัวข้อ ได้แก่ 

เป้าหมาย

1. การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (CSM)

2. การอนญุาตท�างานท่ีอาจท�าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) 
 และการอนุญาตท�างานที่ไม่ใช่งานประจ�า (non-routine Permits)

3. การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 (Emergency Planning and Response)

4. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)

5. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation)

6. การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation)

7. การตรวจประเมินและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด (Compliance Audit)

8. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)

ส่วนอีก 6 องค์ประกอบที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ ทางบริษัทได้ก�าหนดแผนงานและเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563
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•	 ระบบมาตรฐาน

บริษัทได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามารับรองระบบการท�างานในองค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อยกระดับบุคลากร สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขัน มาตรฐานน�าประยุกต์ใช้มีทั้ง

แบบขอการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีรายงานมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

ล�าดบั มาตรฐานรับรอง โรงงาน ความถี่ในการ

ตรวจประเมิน

หน่วยงาน

ให้การรับรอง

เลขที่การรับรอง

1 ISO 14001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum 

Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ปี MASCI-NAC EMS 17020/457

2 OHSAS 18001:2007 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum 

Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ปี MASCI OHSAS17012/276

3 ISO 9001:2015 ส�านักงานใหญ่ 1 ครั้ง/ปี SGS-UKAS TH09/3331

4 ISO 9001:2015 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืช

พลังงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

1 ครั้ง/ปี SGS-UKS TH13/7479

5 ISO 9001:2015 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum 

Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย

1 ครั้ง/ปี MASCI-NAC QMS15011/1566

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน บริษัทใช้ช่องทางในการด�าเนินการหลาก

หลายรูปแบบ เช่น 

• ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (QSHE)

• การก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัย Zero accident เป็น Corporate KPIs ร่วมกัน 

• การให้พนกังาน Sharing เรือ่งความปลอดภยัในการประชมุของฝ่ายบรหิาร Monthly Management Meeting ทุกครัง้และในส่วน

ของโรงงานจะมกีาร Sharing เรือ่งความปลอดภัยในการประชมุก่อนเริม่งานของทกุวัน โดยการสลบัเปลีย่นหมนุเวียนกัน Sharing

• การอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อหรือเยี่ยมชมก่อนเข้าพื้นที่โรงงานทุกครั้ง

• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุพนักงาน

• การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ตรวจประจ�าปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวม

ถึงความเสี่ยงที่มีด้วย ซึ่งปีนี้บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่พนักงานทุกหน่วยงานแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกันยายน 2562

กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม

บริษัทตระหนักดีว่า การผลิตที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

กระบวนการการผลิตของบริษัท บริษัทจึงบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดท้ังพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนรอบโรงงาน โดยมี

แนวทางป้องกันการเกิดอบุติัเหตหุรอือบุตัเิหตขุัน้รนุแรงทีเ่กิดจากการผลติ อาท ิการจดัให้มกีารซ้อมความพร้อมการระงบัเหตุฉกุเฉนิโรงงาน

ผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : PPP) และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากพืชพลังงานแม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

ณ จดุเกิดเหต ุและศนูย์ช่วยเหลอื EMC/HO ซึง่เป็นไปตามกฎหมายของกรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงาน โดยการจ�าลองเหตกุารณ์สภาวะเหตุ

ฉุกเฉิน โดยการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนและคู่มือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 
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•	 ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย	

บริษัทให้ความส�าคัญด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานโดยมุ่งหวังให้พนักงานมาท�างานและกลับบ้านด้วยความปลอดภัย 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

• จัดท�ามาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment, PPE) เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ

• ประเมนิลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อม (Environment Aspect) และก�าหนดแผนการควบคมุของโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

(Petroleum Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน ปี	2562

• การอบรมความปลอดภัยในการท�างานก่อนเข้าพ้ืนท่ีปฏิบตังิาน

• การอบรมปฐมพยาบาล และการฝึกซ้อมการระงับเหตุ

• การฝึกซ้อมระงับเหตุตามแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน

อุบัติเหตุที่ทำให�
พนักงานได�รับบาดเจ็บ

จากการทำงาน

อุบัติเหตุที่เกิดจาก
การรั่วไหลของก�าซ

และสารเคมี 

อัตราความถี่ของ
การบาดเจ็บ

(Injury Frequency
Rate : IFR)

อัตราความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ

(Injury Severity
Rate : ISR)

อัตราความถี่
ของการบาดเจ็บ
(Total Injury
Frequency
Rate, TIFR)

อัตราความร�ายแรง
ของการบาดเจ็บ

(Loss Time Injury
Frequency 

Rate : LTIFR)

ผลลัพธ�

0
เป�าหมาย = 0

เป�า
หม

าย
 = 

0

เป�าหมาย = 0

เป�าหมาย = 0

เป�า
หม

าย
 = 

0

เป�าหมาย = 0

รายงานความย่ังยืน 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

48

We build our people...We build our people...



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินการเพ่ือสังคม โดยการสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อถือ และตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถ่ิน และนอกจาก

นี้พนักงานยังมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดปี 2562 

แนวทางการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทก�าหนดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนและประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีเฉพาะโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

(Petroleum Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย รวมถึงชุมชนบริเวณท่ีมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ชุมชนใกล้เคียงรัศมี 

5 กิโลเมตรด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2562 ได้ด�าเนินการเมื่อวันท่ี 26-28 

เมษายน 2562 

*ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562

บรษิทัด�าเนนิการประเมนิผลกระทบชมุชนโดยการเข้าพบผูน้�าชมุชนในเขตพ้ืนท่ีโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production 

Plant : PPP) จ.สโุขทัย (โรงงานPPP) และโรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากพืชพลังงานแม่แตง จ.เชยีงใหม่ (โรงงานแม่แตง) เพ่ือรบัฟัง

ข้อเสนอแนะและความคาดหวังจากชุมชน เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนการด�าเนินการพัฒนาชุมชนในปี 2563

สถานที่ ข้อร้องเรียนเป็นวงกว้าง ข้อเสนอแนะ

โรงงาน PPP จ.สุโขทัย 0 รกัษามาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสนบัสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชพีของชมุชน

โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่ 0 รกัษามาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสนบัสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชพีของชมุชน

ส�ารวจความคิดเห็น 

200 คน

พื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน 

5 กิโลเมตร ไม่มีข้อร้องเรียน
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ด้านการศึกษา

บริษัทให้ความส�าคัญด้านกับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนา

ชุมชนโดยรอบของพ้ืนที่ท่ีบริษัทตั้งอยู่ ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาประจ�าปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมตอนต้น 

มอบทุนอุปกรณ์การเรียน หรืออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาเพ่ือจัดจ้างครูผู้สอน

นักเรียน กิจกรรมวันเด็ก และอื่น ๆ โดย จ�าแนกได้ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณที่ใช้ พื้นที่โรงงาน

• สนบัสนนุอปุกรณ์เพ่ือการศกึษาโรงเรยีนในถ่ินทุรกันดาร ร่วมกับชมรม “แต้มขันปันน้อง” 

และร่วมกิจกรรมทาสีโรงเรียนบ้านหินแหลมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

10,000 จิตอาสาส�านักงานใหญ่ 

กรุงเทพฯ

• โครงการมอบทนุการศกึษาและวุฒิบตัรให้กับนักเรยีนท่ีมผีลการเรยีนด ีประจ�าปี 2562 

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น ต�าบลกกแรต

35,500 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนมอบทุนอุปกรณ์การเรียน หรืออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก วัดสิงห์ทอง อบต.กกแรต อบต.ไกรนอก และ อบต.ไกรกลาง

16,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา (เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนนักเรียน) โรงเรียนบ้าน

วังวน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

2,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนบัสนนุงบประมาณในการจัดงานกีฬากลุม่นักเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศึกษาตอนต้น 

ต.กกแรต

2,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• กิจกรรมวันเดก็ประจ�าปี 2562 พ้ืนที ่เทศบาลต�าบลแม่แตง จ.เชยีงใหม่ และ อบต.กกแรต 

อบต.ไกรนอก อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

17,600 โรงงาน PPP จ.สโุขทยั และ 

โรงงานแม่แตง จ.เชยีงใหม่

• ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2562
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ด้านคุณภาพชีวิต

บรษิทัค�านงึถงึคณุภาพชวีติของชมุชนโดยรอบ ส่งเสรมิกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสรมิกิจกรรมท่ีท�าให้ชมุชนอยู่ดีกินดี และมศีกัยภาพในการ

พัฒนาตนเอง ซึง่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของการพัฒนาชมุชนในท้องถ่ิน มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิกิจกรรมด้านพัฒนาคณุภาพชวิีต อาทิ การน�า

สารปรบัปรงุดนิทีเ่กิดจากกระบวนการผลติโรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากพืชพลงังานแม่แตง จ.เชยีงใหม่ หรอื โรงงานแม่แตง ทีเ่ป็น

ผลพลอยได้จากการผลิต ซึ่งมีแร่ธาตุสูง เหมาะสมกับการปลูกพืชผัก และพืชไร่ น�าไปมอบให้แก่เทศบาลต�าบลแม่แตง กว่า 80 ตัน เพื่อน�า

ไปแจกจ่ายเกษตรกรให้ทั่วถึง กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยสามารถจ�าแนกกิจกรรมส�าคัญในปี 2562 ดังนี้

โครงการ งบประมาณที่ใช้ พื้นที่โรงงาน

• กิจกรรมสนบัสนุนร่วมกับหน่วยงานเทศบาลต�าบลแม่แตง ท�าการแจกจ่ายวัสดุ
ปรับปรุงดินให้กับชุมชน ชาวบ้าน เกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี ตลอด
ทั้งปี จ�านวน 80 ตัน

8,000 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

• สนบัสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องน�า้ผูส้งูอายุและผู้พิการ รพ.สต.ปรกัรกั 45,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนนุงบประมาณโครงการส่งเสรมิกิจกรรมผูส้งูอายุ “พาผูส้งูอายุทัศนศกึษา
ไหว้พระ” ของ อบต.กกแรต ประจ�าปี 2562

3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนงบประมาณโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2562 
ของ หมู่ที่ 8 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ�าเภอ
กงไกรลาศ ประจ�าปี 2562 

2,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการประชุมชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย ประจ�าปี 2562

  “สาธารณสุขร่วมใจ พัฒนาสุขภาพคนสุโขทัย สู่เป้าหมายสังคมเป็นสุข”

4,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกฐินสามัคคีวัดโบสถ์ 2,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนกรวยจราจรสะท้อนแสง โรงเรียนวัดปรักรัก 3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมสมทบซือ้กระสอบทรายจ�านวน 200 ใบ และช่วยท�าฝายก้ันน�า้ให้กับชมุชน 
หมู่บ้านแม่กะ ต.แม่แตง ในการท�าฝายชะลอน�้าในช่วงฤดูร้อน

800 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

• ร่วมบรจิาค ถวายวสัดปุรบัปรงุดนิ ให้กับวัด ภายในชมุชน อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 
ได้แก่ วัดทุ่งหลวง วัดแม่กะ วัดป่าเนรมิตร วัดสันปูเลย

39,490 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

•  สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ให้กับหน่วยงาน คนพิการ บ้านหยาดฝน อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ จ�านวน 40 กระสอบ

400 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่
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ด้านการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

บรษิัทยงัคงสนับสนุนกิจกรรมของชมุชน ด้านการอนุรักษ์ประเพณแีละวัฒนธรรมของชุมชนโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดี และสร้างความไว้วางใจและมั่นใจให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน โดยสามารถจ�าแนกกิจกรรมส�าคัญในปี 2562 ได้ดังนี้

โครงการ งบประมาณที่ใช้ พื้นที่โรงงาน

• สนบัสนนุงบประมาณในการจดังานสกัการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จ.สโุขทัย 7,500 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ประจ�าปี 2562 3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ประจ�าปี 2562

3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมประจ�า

ปี 2562

3,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ประจ�าปี 2562 10,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• ร่วมถวายปัจจัยเพื่อเป็นของรางวัลในงานบุญลาน ประจ�าปี 2562 2,000 โรงงาน PPP จ.สุโขทัย

• สนับสนุน ท�าบุญมอบเงินร่วมบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ สร้าง เจดีย์วัดป่าหมู่ใหม่ 1000 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

• ร่วมพิธีไหว้ศาลขุนน�้า ประจ�าปี ชุมชนหมู่บ้าน ห้วยเหี๊ยะ อ.แม่แตง 500 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่

• ร่วมถวายเทยีนพรรษา และมอบปัจจัย เนือ่งในวันเข้าพรรษา วดัในเขตรอบโรงงาน

ได้แก่ วัดป่าเนรมิตร วัดพระธาตุศรีวิชัย วัดป่าห้วยเหี๊ยะ

1,797 โรงงานแม่แตง จ.เชียงใหม่
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แผนงานในอนาคตการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบโรงงานควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ ให้การสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม

ต่างๆ อย่างต่อเนือ่งให้กับชมุชนอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือร่วมพัฒนาคณุภาพชวิีต ความเป็นอยู่ของคนในชมุชนให้ดขีึน้ และสร้างความสมัพันธ์ทีด่ ี

ชมุชนรอบโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : PPP) จ.สโุขทยั และโรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากพืช

พลังงานแม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นมิตร สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของโรงงาน 

ด้านการขยายเครือข่ายสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา “พลังอาสา” เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพ่ือสังคม ขยายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น สื่อมวลชน 

พนักงานในกลุ่มบริษัท โดยมีการก�าหนดเป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาทั้งหมด 550 ชั่วโมง กิจกรรมที่ด�าเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมามีดังนี้

โครงการ งบประมาณที่ใช้ พื้นที่โรงงาน

• โครงการธนาคารความดี 2,750 ส�านักงานใหญ่ โรงงานสาขา

เป้าหมายการท�าจิตอาสา

“ทีมพลังอาสา” 

= 550 ชั่วโมง

จ�านวนชั่วโมงที่เก็บได้ ปี 2562  

= 720 ชั่วโมง
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การจัดการที่เป็นเลิศ (Process)

(ด้านสิ่งแวดล้อม)
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ด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการที่เป็นเลิศ (Process)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM)

บรษิทัส่งเสรมิ สนับสนนุด้านการเพ่ิมผลติภาพ (Productivity) ให้กับพนกังาน ได้แก่ กิจกรรม 5 ส และข้อเสนอแนะปรบัปรงุงาน (Kaizen 

Suggestion) ในรูปแบบของ Small Group อย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาในการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในกระบวนการ

การท�างาน เพ่ือสู่องค์กรแห่งการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management, TQM) เป็นที่น่าภาคภูมิใจท่ีพนักงานเข้าร่วม

กิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง สนุกสนาน ส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด (KPIs) ที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ 

บริษัทยังตระหนักในการสร้างความพึงพอใจตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการน�าระบบมาตรฐานต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมาย

เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า และต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาใน 

ทกุกระบวนการ โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษิทัได้น�าระบบ Kaizen และ 5 ส เข้ามาใช้ และในปี 2562 ได้เริม่ด�าเนินการวางแผน และเรยีนรู้ 

ระบบ TQM โดยเริ่มจากการท�า Kaizen Small Group Project ต่อยอด Kaizen , Process Innovation และ Digital Transformation (Real 

Time) โดยก�าหนด Road Map การด�าเนินการดังนี้

Achieve Operational Excellence

•	 Productivity	Improvement	Road	Map

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 (Continuous Flow Factory)

Benchmarking

Standard Time (Costing, Planning)

2021 on wards
Problem
Solving

TQA award/
Lean

Participation

Basic Tools

2019-2020

2015-2018

2010-2014
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• ผลการด�าเนินงาน

 กิจกรรม 5 ส

ในปี 2562 บริษัทมีการด�าเนินการกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และยังก�าหนดให้เป็น Individual KPIs ของพนักงาน เพ่ือให้พนักงาน

ได้ตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยปีนี้เน้นในเรื่อง ส.สุขลักษณะ และ ส.สร้างนิสัย โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานของทั้ง

องค์กร มากกว่า 85 %

• กลุ่มโรงงาน

•	 โรงงานแม่แตง	จ.เชยีงใหม่	เรือ่ง	ไฟฟ้าส�ารอง	Blower โดย

กลุม่ MT-2 Operation Team ผลท่ีได้รบัจากการท�ากิจกรรม คอื 

โรงงานสามารถป้องกันการเสยีหายของ Gas membrane จาก

การฉกีขาดเน่ืองจากแรงดนัก๊าซมากเกินกว่าท่ี Gas membrane 

จะทนได้ ซึ่งหากเกิดการเสียหายจะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและขาดรายได้จากการหยุดการผลิตรวมท้ังส้ินคิด

เป็นมูลค่า 8.8 ล้านบาท 

•	 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	จ.สโุขทยั	เรือ่ง	Line	Vent	

Pump โดยกลุ่ม The Cleaned ผลท่ีได้รับจากการท�ากิจกรรม 

ท�าให้โรงงานสามารถปรบัปรงุระบบการผลติ ท�าให้สามารถลด

การสูญเสียผลิตภัณฑ์ LPG คิดเป็นมูลค่า 132,000 บาทต่อปี 

ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาทิ้งประมาณ 

24,000 กิโลกรัมต่อปี

•	 โรงงานแม่แตง	จ.เชียงใหม่	เรื่อง	Soil	Improvement	

Substrate โดยกลุ่ม We Are Team ผลท่ีได้รับจากการท�า

กิจกรรม คือ โรงงานสามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

จากกระบวนการผลิต Soil Improvement Substrate, SIS ใน

รปูแบบถุงเพ่ือจดัจ�าหน่ายเป็นครัง้แรก และเป็นต้นแบบในการ

ปรบัปรงุและพัฒนาเพ่ือให้สามารถจ�าน่ายได้มากขึน้ในอนาคต

เป้าหมายปี	2562

>85%
ผลลัพธ์ปี	2562

87.11%

สูงกว่าเป้าหมาย
2.11%

 Kaizen small group project

บริษัทตั้งเป้าหมายการด�าเนินกิจกรรม Kaizen small group project เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

โดยมเีป้าหมายในการด�าเนนิการกิจกรรมเพ่ือลดความสญูเปล่าท้ังด้านเวลา ค่าใช้จ่าย รวมท้ังการเพ่ิมรายได้จากการท�ากิจกรรม และอกีเป้า

หมายหนึ่งคือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการการท�างาน โดยตัวอย่างของกิจกรรม Kaizen Small Group Project ได้แก่

• กลุ่มส�านักงานใหญ่และคลังสินค้า

• หน่วยงาน	Sale	–	E1	เรือ่ง PALL New Project and Re profit 

in Refinery โดยกลุม่ Don’t Lose Hope ผลทีไ่ด้รบัจากการท�า

กิจกรรม ท�าให้บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายของ PALL ในกลุ่ม

ธุรกิจโรงกลั่นได้เป็นมูลค่า 11.8 ล้านบาท ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้ที่ 500,000 บาท 

• หน่วยงาน	Sale	–	I1,	I2,	ME เรือ่ง ลดระยะเวลา และก�าหนด

ข้ันตอนการส�ารวจสินค้าใหม่อย่างเป็นระบบ โดยกลุม่ Dare to 

Change ผลที่ได้จากการท�ากิจกรรม ท�าให้ลดระยะเวลาการ

ด�าเนินการออกสินค้าใหม่จากเดิม 90 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 

60 วัน ท�าให้สามารถเพ่ิมยอดขายเพ่ิมข้ึนเป็น 1,273,450 บาท 

และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเป็นจ�านวนเงิน 

150,000 บาท

• หน่วยงาน	Corporate	Affairs	เรื่อง พิชิตความผิดพลาด 100 

% โดยกลุม่ Be Chic ผลจากการท�ากิจกรรม ท�าให้สามารถลด

ความผิดพลาดของการรับวางบิลและลดการซ�้าซ้อนของการ

ท�างานได้ 100 %
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ด้านสิ่งแวดล้อม
บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยปฏิบติัตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบด้านสิง่แวดล้อม

ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ( ISO 14001:2015 ) ในการอยู่ร่วมกับชุมชน

รอบโรงงานอย่างเป็นมิตรและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในปี 2562 ได้แก่

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สุโขทัย ผ่านการตรวจประเมินประจ�าปี 2562 

ในการด�าเนินงานในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562

• โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สโุขทัย  

ได้รบัรางวลั Green Industrial Level 4 ประจ�าปี 2562 จากกระทรวงอตุสาหกรรม ภายใน

งาน Green Industrial Forum โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรม

สีเขียว ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

• โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สโุขทัย  

ว่าจ้างบริษัท เอ็ม อี ที จ�ากัด จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมระหว่างเดอืน

มกราคม – ธันวาคม 2562รวมถึงการตรวจวัดคณุภาพสิง่แวดล้อมตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

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

• โรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังานแม่แตง	จ.เชยีงใหม่ ได้รบัรางวัลดเีด่นด้านการลดการใช้พลงังานและลด

โลกร้อน Thailand Energy Awards ประเภทโครงการท่ีเชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On Grid) ประจ�าปี 2562  จัดโดยกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คาร์บอนฟุตปริ๊นต์ขององค์กร	

ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลและค�านวณค่าคาร์บอนฟุตปริ๊นต์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยคิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

และการใช้กระดาษภายในองค์กร ซึง่สตูรในการค�านวณหาค่าคาร์บอนฟุตปริน๊ต์นัน้ อ้างองิมาจาก มหาวทิยาลยัมหิดล โดยสรปุค่าท่ีได้ดงันี้

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การใช้ไฟฟ้า ส�านักงานใหญ่) ปี 2562

สถานที่ หน่วย
รวมปริมาณการใช้	(กิโลวัตต์-ชม.) CO2 emission(kg co2)

2561 2562 เปลี่ยนแปลง(%) 2561 2562 เปลี่ยนแปลง(%)

ส�านักงาน ชั้น 19 กิโลวัตต์-ชม. 647,406.00 628,549.20 -2.91% 69,693.22 67,664.19 -2.99%

ส�านักงาน ชั้น 20 กิโลวัตต์-ชม. 385,992.00 395,496.00  2.46% 41,551.32 42,574.41  2.46%
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ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การใช้กระดาษ ส�านักงานใหญ่) ปี 2562

ประเภทกระดาษ หน่วย
รวมปริมาณการใช้	(รีม) ปริมาณ	CO2	emission(kg	co2

2561 2562 เปลี่ยนแปลง(%) 2561 2562 เปลี่ยนแปลง(%)

A 4 (80 แกรม) นน.2.49 kg. รีม 700 530 24.28% 1,987.02 1504.458 -24.28%

A 3 (80 แกรม) นน.5.0 kg. รีม 5 10  100.00% 14.193 28.386  100.00%

F 14 (80 แกรม) นน.3.08 kg รีม 5 5  - 14.193 14.193 -

สูตรค�านวณ / ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ทรัพยากร

วัตถุดิบ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สุโขทัย	หรือ	โรงงาน	PPP	

บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและดูแลรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตน�้ามันของบริษัท ปตท. ส�ารวจและ 

ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  มาที่โรงงาน PPP เป็นอย่างดี มีผลท�าให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก๊าซ

สู่บรรยากาศได้

วัตถุดิบ 2560 2561 2562

Associated gas (MMSCF) 490.98 461.53 434.86

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(Petroleum Production Plant) จ.สุโขทัย หยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี (Turnaround) เมื่อวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2562

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง	จ.เชียงใหม่	หรือ	โรงงานแม่แตง	

บริษัทรับซื้อวัตถุดิบประเภทพืชพลังงานและพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกร ได้แก่ หญ้าเนเปียร์และข้าวโพดอย่างต่อเน่ืองและ

ไม่จ�ากัดจ�านวน เพ่ือน�ามาผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นรายได้ที่ย่ังยืนให้แก่เกษตรกร และช่วยให้บริษัทมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่

กระบวนการและสามารถจ่ายไฟให้กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการซื้อวัตถุดิบดังนี้

วัตถุดิบ	
2560 2561 2562

Tons Tons Tons

พืชพลังงาน 5,039.96 14,521.92 22,847.70

=     รวมปริมาณการใช้ (กิโลวัตต์-ชม.) x 0.5813 (ค่า Emission Factor)
Co2

emission
(kg-Co2)
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พลังงานไฟฟ้า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าเท่าท่ีจ�าเป็น โดยได้มีการด�าเนินมาตรการ

ลดการใช้พลังงานทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และโรงงานอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน

• ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลากลางคืนในพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน

• ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25๐C

• ต่อท่อระบายความร้อนออกจากห้องไฟฟ้า MCC เพื่อลดภาระการท�างานของ Air Condition 

• ลดแรงดันใช้งานของ Instrument Air จาก 8 bar เหลือ 6 bar เพื่อลดภาระการท�างานของ Air Compressor 

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

 กระบวนการผลิต

• เปลี่ยนวิธี Start จาก Star – Delta เป็น Inverter เป็นต้น

สรุปตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า	(3	ปี)	(หน่วย	:	บาท)	

การใช้พลังงานไฟฟ้า	 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง	(%)

ส�านักงานใหญ่ 955,773 1,033,398 1,024,045.20 -0.90%

โรงงานแม่แตง 1,299,038 422,572 1,170,316.60 176.95%

โรงงาน PPP 27,016,594 14,106,686 986,070.00  -93.01%

รวม 29,171,405 15,512,656 3,180,431.80 -79.56%

จากข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 

• ส�านักงานใหญ ่ในปี 2562 มีการใช้ไฟฟ้าลดลง	คิดเป็นร้อยละ	0.90 เมื่อเทียบกับปี 2561 

• โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการใช้ไฟฟ้า	เพิ่มขึ้นร้อยละ	176.95	เมื่อเทียบกับ

ปี 2561 เนือ่งจากบรษิทัมกีารหยุดใช้งานเครือ่งผลติไฟฟ้าเพ่ือซ่อมบ�ารงุเป็นระยะเวลานาน ท�าให้มกีารน�าไฟฟ้าจากภายนอกเข้า

มาใช้ในกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) จ.สุโขทัย มีอัตราการใช้ไฟฟ้า ลดลง	คิดเป็น 

ร้อยละ	93.01 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากใช้ไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่มีภายในโรงงาน 

• ในภาพรวมบริษัทมีการใช้ไฟฟ้าในปี 2562 ลดลงคิดเป็นร้อยละ	79.56 เมื่อเทียบกับปี 2561

พลังงานความร้อน

ตารางแสดงการใช้ประมาณน�้ามันเชื้อเพลิง

รายการ ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง	(%)

น�้ามันดีเซล (ลิตร) 26,314.00 16,699.63 36.54 %

น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (ลิตร) 2,429.00 1,586.00 -34.70%

รวม (ลิตร) 28,743.00 16,699.63 41.90 %

สรุปในปี 2562 บริษัทมีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงลดลง คิดเป็นร้อยละ 41.90 เมื่อเทียบกับปี 2561
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น�้าเสียจากกระบวนการผลิต

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สโุขทยั	

หรือ	โรงงาน	PPP

โรงงาน PPP ไม่มกีารส่งน�า้เสยีจากกระบวนการผลติออกสูภ่ายนอกโรงงาน โรงงานฯ ได้

ตดิตัง้ระบบ Corrugated Plate Interceptor (CPI) ส�าหรบับ�าบดัน�า้เสยีทีเ่กิดจากกระบวนการ

ผลติ ซึง่น�า้เสยีเกิดจากกระบวนการคดัแยกน�า้ทีป่นเป้ือนมากับวัตถุดบิซึง่มปีรมิาณน้อยมาก 

จากน้ันจะถูกส่งไปยัง Produced Water Separator และระบบ CPI เพ่ือท�าการแยกน�้ามัน

ออกจากน�า้ ซึง่น�า้ทีผ่่านระบบ CPI จะถูกส่งไปเก็บรวบรวมไว้ท่ีบ่อพักน�า้เสยี (Waste Water 

Pond) ภายในพ้ืนที่ของโรงงาน ไม่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู่ภายนอก

โรงงาน ท้ังน้ีกรณีท่ีน�้าเสียมีปริมาณมาก ทางโรงงานจะด�าเนินการขออนุญาตส่งก�าจัดตาม 

กฏหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อ 

น�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง	จ.เชียงใหม่	หรือ	

โรงงานแม่แตง

 โรงงานแม่แตง ใช้การแยกน�า้หมกัและกากหญ้า (SIS) โดยใช้อปุกรณ์ Vertical Screw 

Separator โดยน�้าหมักที่ออกมาส่วนหนึ่งจะท�าการน�ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิต และส่วน

ที่เหลือจะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเกษตร เช่น พืชไร่ พืชสวน เนื่องจากในน�้าหมักมี

แร่ธาตุสารอาหารที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่จ�าเป็นต่อพืชหลายชนิด และในส่วนของกาก

หญ้า (SIS) จะน�าไปตากแห้งเพ่ือไล่ความชืน้ เพ่ือจดัท�าเป็นสารวัสดปุรบัปรงุดนิ (SIS) ต่อไป 

การคัดแยกขยะ	

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สโุขทยั	

หรือ	โรงงาน	PPP

โรงงานPPP มีระบบการคัดแยกขยะเป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบ โดยแบ่งประเภท 

ดงันี ้1.ขยะเปียกท่ัวไปจะถูกรวบรวมและส่งไปก�าจดัที ่อบต. ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั 

และ 2. ขยะขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย จะด�าเนินการเก็บรวบรวม เพ่ือขออนุญาตส่ง 

ก�าจดัตามกฏหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบรษิทัท่ีได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานฯ 

เพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง	จ.เชียงใหม่	หรือ	

โรงงานแม่แตง

โรงงานแม่แตงมีการจัดการคัดแยกขยะก่อนส่งไปก�าจัด เป็น 4 ประเภท 1.ขยะเปียก 

2.ขยะท่ัวไป 3.ขยะรีไซเคิล 4.ขยะอันตรายและเป็นมลพิษ โดยขยะเปียกและขยะทั่วไปจะ

น�าไปที่บริเวณพ้ืนท่ีก�าจัดขยะของเทศบาลแม่แตง ส�าหรับขยะรีไซเคิลเก็บรวบรวมไว้เพ่ือ

ขายให้ผู้ที่รับซื้อของเก่า และขยะอันตรายและเป็นมลพิษจะเก็บรวบรวมแล้วว่าจ้างบริษัท

ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้มาด�าเนินการก�าจัดต่อไป

• การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

น้ำจากกระบวนการผลิต
โรงงาน PPP :  
ระบบ Corrugated Plate Interceptor 
(CPI)
โรงงานแม�แตง :  
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• แจกจ�ายให�เกษตรกรบำรุงดิน

การคัดแยกขยะ
โรงงาน PPP :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย
โรงงานแม�แตง :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย

น้ำมันเคร�อ่งใช�แล�วและแบตเตอร�่
โรงงาน PPP : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย
โรงงานแม�แตง : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย

น้ำจากกระบวนการผลิต
โรงงาน PPP :  
ระบบ Corrugated Plate Interceptor 
(CPI)
โรงงานแม�แตง :  
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• แจกจ�ายให�เกษตรกรบำรุงดิน

การคัดแยกขยะ
โรงงาน PPP :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย
โรงงานแม�แตง :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย

น้ำมันเคร�อ่งใช�แล�วและแบตเตอร�่
โรงงาน PPP : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย
โรงงานแม�แตง : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย
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น้ำจากกระบวนการผลิต
โรงงาน PPP :  
ระบบ Corrugated Plate Interceptor 
(CPI)
โรงงานแม�แตง :  
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• แจกจ�ายให�เกษตรกรบำรุงดิน

การคัดแยกขยะ
โรงงาน PPP :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย
โรงงานแม�แตง :  
คัดแยกขยะร�ไซเคิลและว�าจ�างบร�ษัทกำจัด
ขยะอันตราย

น้ำมันเคร�อ่งใช�แล�วและแบตเตอร�่
โรงงาน PPP : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย
โรงงานแม�แตง : 
ว�าจ�างบร�ษัทกำจัดด�วยว�ธีที่ถูกต�อง
ตามกฎหมาย

น�้ามันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอรี่

โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)	จ.สโุขทยั	

หรือ	โรงงาน	PPP

โรงงาน ด�าเนนิการเก็บรวบรวมน�า้มนัเครือ่งและแบตเตอรี ่เพ่ือขออนุญาตส่งก�าจดัตาม 

กฏหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เพื่อ 

น�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง	จ.เชียงใหม่	หรือ	

โรงงานแม่แตง

ด�าเนินการรวบรวมน�้ามันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอรี่ เพ่ือจ�าหน่ายให้กับผู้รับก�าจัดที่

ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
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สถิติผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

 • การเติบโตมูลค่ากิจการ

รายละเอียด หน่วย	 ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562

การเติบโตมูลค่ากิจการ

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1626.87 2,552.89 2,871.96

 ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) 1273.02 2,203.51 2,485.81

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 353.85 349.37 386.14

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 200.40 222.35 253.64

EBITDA (ล้านบาท) 296.63 361.11 352.66

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 95.17 136.51 153.57

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.209 0.245

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.27 3.88 4.63

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ล้านบาท 200.40 222.35 253

ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน ล้านบาท 66 83 62

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน – สังคม ล้านบาท 0.41 0.29 0.12

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ล้านบาท 0.08 0.02 0.11

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้านบาท 33.38 146.87 40.06

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 113.27 109.37 116.87

 • ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น หน่วย ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น ล้านบาท 10.33 10.40 23

การจัดซื้อวัตถุดิบพืชพลังงาน ล้านบาท 13.49 18.40 24

*หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย 

  • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 หน่วย	(%) ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562

Customer Satisfaction ร้อยละ 89.56% 87.82% 89.65%
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ด้านสังคม : การดูแลพนักงานและสังคม (People)

การจ้างงาน	(พนักงานประจ�า)	 ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

1.	จ�าแนกตามเพศ คน คน คน คน

ชาย 70 73 73 73

หญิง 56 45 46 46

รวม 126 118 119 119

2.	จ�าแนกตามระดับ

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 5 5

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) 21 23 24 24

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 100 90 90 90

3.	จ�าแนกตามพื้นที่	

ส�านักงานใหญ่ 66 66 67 67

ภาคเหนือ 53 45 45 45

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0

ภาคกลาง 7 7 7 7

4.	พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด	(ร้อยละ)

อัตราการลาออกจากองค์กร 1.46 0.57 0.89 5.17

5.	พนักงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด 23 16 17 6

การลาคลอดบุตร	

หญิง 0 0 1 2
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GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) SD report 2019
GRI 

Standard
Description Page/Link/

Comment

Organization	Profile

102-1 Name of the organization 5

102-2 Activities, brands, products, and services 6-7

102-3 Location of headquarters 5

102-4 Location of operations 6-7

102-5 Ownership and legal form 8

102-6 Markets served -

102-7 Scale of the organization 5

102-8 Information on employees and other workers 5

102-9 Supply chain 6-7

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

102-11 Precautionary Principle or approach 2-5

102-12 External initiatives -

102-13 Membership of associations -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 3-4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 25

Ethics	ad	Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 11, 21-27

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics -

Governance

102-18 Governance structure 9

102-19 Delegating authority 10

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 9-10

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 20

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 9-10

102-23 Chair of the highest governance body 9

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 24

102-25 Conflicts of interest 24

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 21-22

102-27 Collective knowledge of highest governance body -

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

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 26-27

102-30 Effectiveness of risk management processes 26-27
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GRI 
Standard

Description Page/Link/
Comment

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 26-27

102-38 Annual total compensation ratio -

Stakeholder	Engagement

102-40 List of stakeholder groups 15

102-41 Collective bargaining agreements -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 14

102-43 Approach to stakeholder engagement 16-18

102-44 Key topics and concerns raised 16-18

Reporting	Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 29

102-46 Defining report content and topic Boundaries 19

102-47 List of material topics 18

102-48 Restatements of information 19

102-49 Changes in reporting 19

102-50 Reporting period 19

102-51 Date of most recent report 19

102-52 Reporting cycle 19

102-53 Contact point for questions regarding the report 20

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

102-55 GRI content index 64-68

102-56 External assurance -

GRI	201	:	Economic	Performance

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 16-18

103-2 The management approach and its components 16-18

103-3 Evaluation of the management approach -

201-1 Direct economic value generated and distributed 29-30

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

201-4 Financial assistance received from government -

GRI	205:Anti-Corporation

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach 23

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures -
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GRI 
Standard

Description Page/Link/
Comment

GRI	302	:Energy

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59

103-2 The management approach and its components 59

103-3 Evaluation of the management approach -

301-1 Materials used by weight or volume 59

301-2 Recycled input materials used -

302-3 Energy intensity 59

302-4 Reduction of energy consumption 59

GRI 303 water

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 60

103-2 The management approach and its components 60

103-3 Evaluation of the management approach -

303-1 Water withdrawal by source 60

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

303-3 Water recycled and reused 60

GRI	305	Emissions

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58

103-2 The management approach and its components 58

103-3 Evaluation of the management approach 58

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 58-59

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 58

GRI	306	Effluents	and	Waste

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 60

103-2 The management approach and its components 60

103-3 Evaluation of the management approach 60

306-1 Water discharge by quality and destination -

306-2 Waste by type and disposal method 60-61

306-3 Significant spills -

306-4 Transport of hazardous waste -

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 57

103-2 The management approach and its components 57

103-3 Evaluation of the management approach -
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GRI 
Standard

Description Page/Link/
Comment

GRI	308	Supplier	Environmental	Assessment	

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33-34

103-2 The management approach and its components 33-34

103-3 Evaluation of the management approach -

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 34

GRI	401	Employment

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36

103-2 The management approach and its components 36-46

103-3 Evaluation of the management approach 36

401-1 New employee hires and employee turnover 36, 38, 64

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees 37

401-3 Parental leave -

GRI	403	Occupational	Health	and	Safety

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46

103-2 The management approach and its components 46-48

103-3 Evaluation of the management approach 46-48

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

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

number of work-related fatalities
48

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

GRI	404	Training	and	Education

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 39

103-2 The management approach and its components 39-45

103-3 Evaluation of the management approach 39-45

404-1 Average hours of training per year per employee 41

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 39-40

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews 41

GRI	405	Diversity	and	Equal	Opportunity

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36

103-2 The management approach and its components 36

103-3 Evaluation of the management approach -

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

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36-38

103-2 The management approach and its components 36

103-3 Evaluation of the management approach -
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GRI 
Standard

Description Page/Link/
Comment

GRI	412	Human	Rights	Assessment

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36

103-2 The management approach and its components 36

103-3 Evaluation of the management approach 36

GRI	413	Local	Communities

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

103-2 The management approach and its components 50-54

103-3 Evaluation of the management approach 50

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 50

GRI	414	Supplier	Social	Assessment	

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32-34

103-2 The management approach and its components 32-34

103-3 Evaluation of the management approach -

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