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รางวัล

ความภูมิใจ 2564

รางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ประจ�าปี 2564 เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกัน ซึ่งเป็น 

การสะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

(Environmental) สังคม (Social) และหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 

Governance) หรือ ESG และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ 

เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืน

รางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” 

ประจ�าปี 2564 จากสถาบนัสถาบนัไทยพฒัน์  ซึง่เป็นการสะท้อนถึง 

การด�าเนินงานผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการน�าเสนอ

ข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ 

ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)

UAC โดยโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังานแม่แตง โรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทติย์สหไทย และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์วงศ์บณัฑติ ได้รบัประกาศ

เกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission 

Support Scheme) หรือ LESS ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2564 จากส�านักงาน

ประเมนิและรับรองโครงการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์กร

มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

UAC ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2564 (CGR) จากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนน (ระดับดีเลิศ) จากโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564  จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)4

เรียน  ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 

 ปี 2564 เป็นอีกหนึง่ปีทีก่ารด�าเนนิธุรกจิของ

บริษัทมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน สืบเนื่อง 

จากผลกระทบภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาด

เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีต่อเนื่องมากว่า 2 ปีและ

ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาวะวิกฤตดังกล่าว

จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้บริษัทสามารถประคับ

ประคองธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

ได้ตามเป้าหมาย และมผีลประกอบการในปี 2564 

ในระดับท่ีน่าพอใจ ซ่ึงมาจากการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การวางแผน การเตรียมความพร้อมและการปรับ

กลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้

ได้ทนัเวลา ควบคูไ่ปกับการจดัการดแูลสิง่แวดล้อม 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการปฏบิตัติามหลกั

กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ อีกด้วย 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ 

  ในปีทีผ่่านมาได้มกีารปรบัการท�างานเป็นแบบ Work From Home เป็นระยะๆ เพือ่ความยดืหยุน่ในการท�างาน 

มีการน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมาก

ขึ้น สามารถบริหารงานและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและจัดการดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ไวรัส COVID-19 ครบ 100 เปอร์เซนต์ และเพิม่การประกนัสขุภาพพร้อมจดัเตรียมความพร้อม กรณพีนกังาน 

ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม 

ที่ยูเอซี ความยั่งยืนเป็นเรื่องหลักของพวกเราทุกคน 
ที่ต้องร่วมกัน  สร้างและพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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ซึง่เป็นภารกจิทีบ่รษัิทให้ความส�าคัญมาโดยตลอด เพือ่ให้ 

ชมุชนและสงัคมก้าวผ่านวกิฤตครัง้นีไ้ปด้วยกนั โดยบริษัท 

ได้สนับสนุนการจัดหาสิ่งของที่จ�าเป็นและอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ ส�าหรับชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์พักคอย

ชั่วคราวต่างๆ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่  

จงัหวัดสุโขทยั และจังหวดันครราชสมีา  ส่งมอบอปุกรณ์

หน้ากากอนามัย น�้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ชุดป้องกัน 

ติดเชื้อ (PPE) อาหารแห้งและเครื่องด่ืมหรือของใช้ที่

จ�าเป็นต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชน

ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว 

 ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้ลดค่า

ใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นและด�าเนินงานด้านต่างๆ ด้วยความ

ระมดัระวัง  มกีารปรับเปลีย่นกระบวนการท�างานภายใน

ต่างๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท�างาน และธุรกิจ

ด�าเนินการไปได้โดยไม่หยุดชะงัก มีการน�าเทคโนโลยี

ดจิทัิลเข้ามาปรับใช้ในการท�างาน เพือ่สนบัสนนุพนกังาน

ขณะที่ท�างานทางไกล เช่น ประชุมระบบออนไลน์และ 

การอนมุตัต่ิางๆ เพือ่ปรบัปรงุประสทิธิภาพและประสทิธผิล

ในการท�างานตามเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศให้ดี

ยิ่งขึ้น

 ด ้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม มีการก�าหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ส�าคัญหลักของ

องค์กรอย่างต่อเน่ืองทุกปี และก�าหนดเป้าหมายด้าน

ความปลอดภยัอบุตัเิหตตุ้องเป็นศนูย์ (Zero Accident)  

ทกุปี ส่งเสรมิกจิกรรม Team Building เพ่ือให้เกดิองค์กร

แห่งความสุข และเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

แก่พนกังานทกุระดบั โดยเฉพาะเรือ่ง การบรหิารความเสีย่ง

และการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน

ทุกคนที่ต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาความยั่งยืนภายใน

องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชัชพล  ประสพโชค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 ในปี 2564 บริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้

รับพิจารณาคัดเลือกในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  

และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ : Sustainability 

Disclosure Recognition ด้านการเปิดเผยข้อมูล

ความยั่งยืนปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้

เห็นถึงความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN SDGs) ท่ีเรามีเป้าหมายหลักอยู่  

3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 ส�าหรับในปี 2565 บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยาย

ธุรกิจและการลงทุนใน 3 กลุ ่มธุรกิจหลัก คือธุรกิจ 

เทรดด้ิง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่องและยังมีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อาทิเช่น 

ธุรกิจสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้ร่วมลงทุนกับ

พนัธมติร เนือ่งจากได้เลง็เหน็โอกาสการสร้างการเตบิโต

จากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับการส่งเสริมและผลักดัน

จากกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังจะเน้นการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถในการ

ท�างานและท�างานอย่างมคีวามสขุ ส่งเสรมิสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของกลุ่มยูเอซีบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

 สุดท้ายผมในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ ้น ลูกค้า  

คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีได้ให้การสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา 
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ธุรกิจของเรา  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (Disclosure 102-1)

ชื่อในตลาดหุ้น  UAC

กลุ่มอุตสาหกรรม   INDUSTRIAL 

ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก น�าเข้าและจ�าหน่าย 

    สารเคมีรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น 

    น�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรม 

    โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  

    อตุสาหกรรมสแีละกระดาษ อตุสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณปูโภค  

    และมบีรษัิทย่อยซึง่ประกอบธรุกจิเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อมีลัชัน่โพลเิมอร์ 

    รวมถึงบริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซลและ 

    ประกอบธุรกิจรับออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  

    (Disclosure 102-2)

ทุนจดทะเบียน  367,183,099.50 ล้านบาท ทุนช�าระแล้ว: 333,803,099.50 ล้านบาท

ส�านักงานใหญ่   เลขที ่1 อาคารทพี ีแอนด์ท ีชัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร  

    เขตจตุจักร กทม. 10900 (Disclosure 102-3)

จ�านวนพนักงานประจ�า  115 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (Disclosure 102-7)

การเป็นสมาชิกองค์กร  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน, กลุม่อตุสาหกรรม  

    เคม ีสภาหอการค้าไทย สภาผูส่้งออกสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 

    ก๊าซชีวภาพ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  

    สมาคมสโมสรนักลงทุน หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

   และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (Disclosure 102-13)

ภาพรวมบริษัท

	ยูเอซี เราเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ  
 ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต 
 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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Plant In Operation Product Location
Mae Taeng Electricity @ 1.5 MW Chiang Mai 
PPP CNG / LPG / NGL Sukhothai
NG Pipe Line 1.2 mmscfd Sukhothai
Power Plant Electricity @ Sukhothai
•STA 3.9 MW
•PDT 3.0 MW
Solar PV Rooftop Electricity @
•SHT 924.56 kW Samutprakarn
•VBD 750.20 kW Surat Thani
Latex Emulsion 24,000 TPY Nakorn Ratchasrima
BBF (Plant 1 & 2) Biodiesel 1,000,000 lpd Ayutthaya
Plant under Construction Capacity Location
PPM Electricity @ 3 MW Khon Kaen
VWM Vientiane, Laos PDR.
•Electricity 6 MW
•Plastic Recycled 13,200 tons/year
•Chemical Fertilizer 30,000 tons/year

Office & Warehouse Location
UAC Group  Head Office Bangkok
UAC Branch Office Rayong
UAC & UAPC Warehouse Bang Pu – SamutPrakarn

Thailand

Laos
Vientiane,Laos

Khon Kaen

Nakorn Ratchasrima

Rayong

Samutprakarn

Surat Thani

Bangkok

Ayudthaya

Sukhothai

Chiang Mai 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างธุรกิจกลุ่มยูเอซี  (Disclosure 102-5)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)
8

UTILITIESENERGYCHEMICALSTRADING

	บริษัทหลัก
	บริษัทย่อย
 บริษัทร่วม

ยูเอซีโกลบอล
	Flare Gas : PPP /  
 Biogas : MT

100%

บจก.ยูเอซี แอนด์ ทีพีทีี  
เอ็นเนอร์ยี่ 
	Biogas : PPM

45.01%

ยูเอซียูทิลิตีส์ 
	Utilities70%

บจก.บางจากไบโอฟูเอล 
	Bio Diesel

30%

 บจก.ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่
	Solar : SHT /  
 Flare Gas : STN, PDT 

100%

โซล่า เอ็นเนอร์จี sูฟ 
wาวเวอร์ 
	Solar : VBD

100%

ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่100%

พีพีดับบลิวอี50%

Vientiane Waste  
Management
	MSW

50.01%

โอดิน พาวเวอร์ 
	MSW

10%

เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 
(ประเทศไทย)
	EPC

25%

ยูเอซีแอ็ดวานซ์ โพลเิมอร์ 
แอนด์ เคมิคลัส์ 
	Latex Emulsion & Polymers

100%
ยูเอซี โกลบอล
	Energy Industrial  
 International

100%

EPC
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โครงสร้างองค์กร/ โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี /โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
(Disclosure 102-18, Disclosure 102-20, Disclosure 102-23)

รายงานความยั่งยืน  2564
9

คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ  
ก�ากับดูแลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าท่ี่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่  
ด้านการเงินและบัญชี

ประธานเจ้าหน้าท่ี่  
ด้านการขายและการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่  
ด้านการบริหารทรัพย์สิน

ผู้จัดการทั่วไป  
ทีมขายธุรกิจพลังงาน

 คณะกรรมการบริษัท

คณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยง
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ห่วงโซ่คุณค่ายูเอซี  (Disclosure 102-9)

 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสีย สังคมและชุมชน บริษัทเติบโตจากธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และ 

กลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  

โดยปัจจุบันบริษัท มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์

ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี

 น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีต้นน�้า กลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ร้อยละ 90 เป็นลูกค้าภายในประเทศ

ธุรกิจพลังงานทางเลือก

 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานสะอาดให้กับลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

จัดซื้อจัดหา ผู้ผลิต คลังสินค้า ลูกค้าส่งมอบ

บจม.ยูเอซี โกลบอล

จัดหาวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีการผลิต

ผู้ผลิต ลูกค้าการขนส่ง/ส่งมอบ

บมจ. ยูเอซี โกลบอล    บจก. ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
บจก. โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์   บจก. ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่
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ธุรกิจเคมีภัณฑ์

 ผลติและจ�าหน่าย อมีลัชัน่โพลเิมอร์ (Emulsion Polymer) ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมสแีละ

การเคลอืบ อตุสาหกรรมหมกึพมิพ์และการพมิพ์ อตุสาหกรรมกาวและเทปกาว อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มและ

วัสดุก่อสร้าง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ

จัดหาวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีการผลิต

ผู้ผลิต ลูกค้าการขนส่ง/ส่งมอบ

บจก. ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์

ธุรกิจสาธารณูปโภค

 ด�าเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและด้านพลังงาน

ผู้ลงทุน ออกแบบ/ติดตั้ง/ทดสอบ ส่งมอบ

บจก. ยูเอซี ยูทิลิตีส์
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ด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ระดับดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพ 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย

100 คะแนน 
ผู้บริหารและพนักงานตอบรับนโยบายและทดสอบความรู้

การต่อต้านทุจริต

100%

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุจริต

0 ครั้ง

ผลงานส�าคัญปี 2564  

รายได้
จากการขายสินค้าและบริการ

1,466.26  
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

246.81
ล้านบาท

EBITDA

409.62
ล้านบาท

ข้อร้องเรียนลูกค้า

0 ครั้ง

เงินปันผลต่อหุ้น
ประจ�าปี 2563 

 0.20 บาทต่อหุ้น
ระหว่างกาลปี 2564  

0.08 บาทต่อหุ้น

การจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบ (พืชพลังงาน) ท้องถิ่น 

19.40  
ล้านบาท

การจัดซื้อจัดหา 
สินค้าและบริการภายในท้องถิ่น 

(ประเทศไทย)  

14.40  
ล้านบาท

จ�านวนคู่ค้าหลัก 
และคู่ค้าส�าคัญรองที่เข้าร่วมประเมิน

ความเสี่ยงด้าน ESG

ร้อยละ 100

มิติเศรษฐกิจ : การเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  (Product) 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้วัตถุดิบ Associated Gas 
โรงงาน PPP ช่วยลดการปล่อย CO

2
 Emission 

ที่เกิดจากก๊าซธรรมชาติเผาทิ้ง  
(Associated Gas)

29,437 ตัน/ปี

การใช้วัตถุดิบพืชพลังงาน  
โรงงานแม่แตง ช่วยลดการปล่อย CO

2
 Emission 

จากการใช้พืชพลังงาน  

8,711 ตัน/ปี

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้อายุ 10 ปี 

จ�านวน  441,569  ต้น

การรั่วไหลของน�้ามัน 
และสารเคมี

0 ครั้ง

การจัดการของเสีย
ตามระเบียบกรม 
โรงงานอุตสาหกรรม

มิติสิ่งแวดล้อม : การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่เป็นเลิศ  (Process) 

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 
(Loss-Time Injury  
Frequency Rate: LTIFR

พนักงาน =  0 ครั้ง

ผู้รับเหมา =  0 ครั้ง

ผลส�ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

ร้อยละ 91

การส�ารวจ
ความผูกพันพนักงาน 
ต่อองค์กร

ร้อยละ 88

การส�ารวจ
ความพึงพอใจของ 
พนักงานต่อการท�างาน

ร้อยละ 86

อุบัติเหต ุ
ที่เกิดจากการรั่วไหล 
ของก๊าซและสารเคมี

0 ครั้ง

อุบัติเหตุ
จากการขนส่ง 

ผลิตภัณฑ์

0 ครั้ง

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

21 ชั่วโมง/คน/ปี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย

10,282 บาท/คน/ปี

มิติสังคม : การสร้างคุณค่าและการดูแลสังคม (People)
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ยูเอซีและความยั่งยืน (Disclosure 102-16) 

 ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นส่วนส�าคัญของกลยุทธ์บริษัทโดยรวม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

และสังคม ภายใต้บริหารความเสี่ยง ภาระผูกพันและโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม  นอกจากนี้การ

สร้างความเข้าใจ การตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ก็เป็นสิง่ส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของเรา สะท้อน 

ให้เห็นแนวทางในการก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญ คาดการณ์และสามารถตอบสนองได้อย่างตรงประเด็น เพื่อการน�า 

ไปสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืน 

 บริษัทให้ความส�าคัญการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) และได้พิจารณา

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนองค์กร ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน  เพื่อน�าไปปรับปรุงกระบวนการท�างานและการด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน บริษัทมีนโยบาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เปิดเผยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนได้ที่ www.uac.co.th) ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ตามโครงสร้างการบริหารความยั่งยืน

ขององค์กรใน 3 ระดับได้แก่  

ระดับนโยบาย
(Disclosure 102-19)

คณะกรรมการบรหิาร (Executive 

Committee) ก�าหนดทิศทาง 

นโยบาย กลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทและด้านความ

ยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs และ

ท�าการประเมนิความยัง่ยนืองค์กร

และความต้องการความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับบริหารจัดการ
(Disclosure 102-20)

คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน (Sustainability Working 

Committee) และฝ่ายจัดการ 

ด� า เ นินการตามนโยบายและ 

เป้าหมายทีก่�าหนด พร้อมประเมนิ

และรายงานความก้าวหน้าการ

ด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

คณะท�างานการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน   

ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ด้านผู ้บริโภคและ

ลูกค้า และด้านการมีส่วนร่วม 

พัฒนาชุมชน

ระดับโครงการ
(Disclosure 102-22)
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน  

กลยุทธ์ ความมุ่งมั่นของบริษัท SDGs

ด้านการเติบโตเศรษฐกิจ 

(Product)

	 Sustained Growth

	 Eco-Friendly 

		Innovation

	 มุ่งม่ันจัดหา สรรหาเทคโนโลยี (Technology) ท่ีทันสมัย 

 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและ 

 คู่ค้า

	 มุ่งม่ันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ  

 อันจะส่งเสริมให้ธุรกิจลูกค้าและคู่ค้าเติบโตควบคู่กันไป

		แสวงหา (Pioneer) แนวทางหรอืโอกาสทางธรุกจิด้านผลติภัณฑ์ 

 และบริการเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน 

		การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต 

		การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ด้านการจัดการที่เป็นเลิศและ

การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

(Process) 

	 Safety & Operation  

 excellence

	 Environment & Quality  

 Management system 

		มุ่งเน้นการจัดการด้านกระบวนการท่ีเป็นเลิศน�าไปสู่การเป็น 

 องค์กรแห่งการบรหิารจดัการด้านคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (Total  

 Quality Management) TQM

		ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

		มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน 

 มุ่งเน้นการจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

ด้านการดูแลพนักงาน 

และสังคม (People)

 การพัฒนาศักยภาพ 

 พนักงาน  

 Happy workplace 

	 Social & Community  

 Development

		มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ท�างานเป็นมืออาชีพและ 

 มีแนวคิดการเป ็นนักคิดเชิงกลยุทธ ์และนักบริหารการ 

 เปลี่ยนแปลงเพ่ือรับความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 อย่างรวดเร็ว (Strategist)

		มุ่งเน้นการสร้าง Successor ในงานทุกระดับ

		มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) 

		มุ่งเน้นการด�าเนินกิจการภายใต้การดูแลและรับผิดชอบต่อ 

 ชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างคุณค่าคืนสู่ 

 ชุมชนและสังคม
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  (Disclosure 102-46)

 บริษัทก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Engagement Policy) และเผย

แพร่บนเว็บไซต์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้ที่เว็บไซต์บริษัท  

www.uac.co.th) โดยได้ด�าเนนิการแบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 8 กลุม่หลกัครอบคลมุทกุมติทิัง้ภายในและภายนอก 

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่ายสอดคล้องวสัิยทัศน์ในการด�าเนนิธรุกจิโดยบรษิทัได้ด�าเนนิการทบทวนผลกระทบ

ในกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานทุกปี เพ่ือชี้บ่งประเด็นผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการ

ภายในต่างๆ อาทิ เช่น การประเมินผลกระทบชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งอันตราย 

จากการท�างาน การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชุมชนอย่างสม�่าเสมอและการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

จากหลากหลายช่องทาง 

กระบวนการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102 - 42)

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดล�าดับโดยพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

  บริษัทสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่

  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนบริษัทหรือไม่ 

2. การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย มีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้

  ก�าหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

  ก�าหนดวิธีการส�ารวจความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่การด�าเนินงาน

  รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นส�าคัญ

  พิจารณาความส�าคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทท่ีเก่ียวข้อง กับ 

  ผลกระทบความเสี่ยง โอกาสและความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร ทั้งความส�าคัญต่อ 

  ผู้มีส่วนได้เสียและความส�าคัญต่อองค์กร 

4. การน�าผลไปด�าเนินการ 

  เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�าหนดทิศทางการท�างานด้านความยั่งยืน 
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วิธีการและผลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

(Disclosure  
102 - 40)

ความต้องการ 
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัท

วิธีการด�าเนินงาน 
(Disclosure 102 - 43) 

ผู้ถือหุ้น 1. ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 อย่างมีประสิทธิภาพ

	การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 สร้างความเชือ่มัน่และจ่ายผลตอบแทน 

 ตามความเหมาะสม

	การด�าเนนิธรุกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบ 

 ได้และยดึมัน่ในหลกัธรรมมาภิบาล

	การเปิดเผยข้อมลูทีโ่ปร่งใส ครบถ้วน 

 และต่อเนื่อง

	เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีค่รบถ้วน

	ปฏิบัติตามพันธสัญญาภายใต ้

 หลักเกณฑ์และกฎหมาย

	การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน 

 ประจ�าปี

	การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน 

 ความยั่งยืน (เว็บไซต์)

	การแจ้งข่าวสารผ่านตลาด 

 หลักทรัพย์ฯ

	การประชุมผู้ถือหุ้น

	กจิกรรมนกัลงทนุพบผูบ้รหิาร 

พนักงาน 1. ความม่ันคงและความก้าวหน้า 

 ในอาชีพ

2. การพัฒนาศักยภาพอย่าง 

 ต่อเนื่อง

3. การมีส่วนร่วมในองค์กรใน 

 การแสดงความคิดเห็น

	พิจารณาการเลื่อนขั้น โอนย้าย 

 อย่างเหมาะสม

	จัดระบบการประเมินผลงานที่ 

 เท่าเทียมและเป็นธรรม

	จัดหลักสูตรฝ ึกอบรมที่ตรงกับ 

 ความจ�าเป็นและทันต่อการเปลี่ยน 

 แปลง

	รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ 

 แนะเพื่อน�ามาปรับปรุง

	 การส�ารวจความผูกพันของ 

 พนักงานที่มีต่อองค์กร

	 อีเมล์/สื่อออนไลน์Yammer

	 ข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีน

	 กิจกรรม Team Building  

 ประจ�าปี

ลูกค้า 1. สนิค้าและบรกิารดมีคีณุภาพ

2. การส่งมอบสนิค้าและบริการ 

 ตามมาตรฐานการส่งมอบ

3. ความรับผิดชอบต่อสินค้า 

 และบริการ

4. การรักษาความปลอดภัย 

 ข้อมูลความลับลูกค้า 

	การบริการ ที่ ดี มี คุณภาพและ 

 ความรับผิดชอบ

	 การส่งมอบสินค้าดีมีคุณภาพและ 

 ตรงเวลา

	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ความปลอดภัยข้อมูลให้เป็นไป 

 ตามมาตรฐานสากล

	 การให ้ข ้ อมูลสินค ้ าที่ ถู กต ้อง  

 เชื่อถือได้

	 การพบปะหรอืการประชมุกบั 

 ลูกค้า

	 การส�ารวจความพงึพอใจลกูค้า

	 ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 เพื่อการปรับปรุง

พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

1. การด�าเนินธุรกิจโปร่งใส 

 และเป็นธรรม

2. การสร้างการเตบิโตร่วมกนั 

 อย่างยั่งยืน

	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์ 

 และยุติธรรม

	 การจัดประชุมร่วมกัน

	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 

 และเทคโนโลยีร่วมกัน



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)18

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

(Disclosure  
102 - 40)

ความต้องการ 
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัท

วิธีการด�าเนินงาน 
(Disclosure 102 - 43) 

คู่ค้า 1. การร่วมพัฒนาศักยภาพ 

 และเติบโตไปด้วยกัน

2. การด�าเนนิธรุกจิโปร่งใสและ 

 เป็นธรรม

3. ความเสมอภาคและเท่าเทยีม 

 กันในการด�าเนินธุรกิจ

4. การบรหิารและการช�าระเงนิ 

 ที่ตรงเวลา

	 การแข่งขันที่เป็นธรรม

	 สัญญาทางธุรกิจที่ โปร ่งใสและ 

 เป็นธรรม

	 ก�าหนดการช�าระเงนิทีถ่กูต้องครบถ้วน 

 และตรงต่อเวลา

	 การเก็บรักษาข้อมูลความลับคู่ค้า 

	 รายงานประจ�าปี/รายงาน 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 สื่อต่างๆ /อีเมล

	 ข้อแนะน�าหรือข้อร้องเรียน

	 จัดอบรม/จัดประชุมร่วมกัน

เจ้าหนี้ 
และสถาบัน 
การเงิน

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. การบริหารจัดการด ้วย 

 ความโปร่งใส

3. บริหารข้อมูลทางการเงิน 

 ที่ถูกต้อง

4. การช�าระเงินเต็มจ�านวน 

 และตรงเวลา

	 ด�าเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้

	 การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 สร้างความเชือ่มัน่และผลตอบแทน

	 การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจ 

 สอบได้

	 ให้ข้อมลูทางการเงนิทีถ่กูต้องครบถ้วน

	 ข�าระหน้ีครบถ้วนตรงตามเวลา 

 และดูแลคุณภาพของหลักทรัพย ์

 ค้ำประกัน

		ข้อแนะน�าหรือข้อร้องเรียน

	 รายงานประจ�าปี/รายงาน 

 ความยั่งยืน

		สื่อออนไลน์/อีเมล

หน่วยงาน
ภาครัฐ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 และส่งเสริมการก�ากับดูแล 

 กิจการที่ดี

2. การแข่งขันเท่าเทียมและ 

 เป็นธรรม

3. จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  

 อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด�าเนนิธรุกจิโปร่งใส เป็นธรรมตรวจ 

 สอบได้และไม่ขดัต่อกฎหมาย

	 การเปิดเผยข้อมลูทีโ่ปร่งใส ครบถ้วน  

 ตรวจสอบได้

	 การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

 ข้อบงัคบัให้เกิดความเชือ่มัน่

		เป ิดรับฟังและแลกเปล่ียน 

 ความเห็นอย่างสม�่าเสมอ

	 จัดกิจกรรมร่วมมือกับหน่วย 

 งานรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น

	 สื่อออนไลน์/อีเมล

ชุมชน 
และสังคม

1. ให้ความส�าคัญกับข้อร้อง 

 เรียนหรือเสียงสะท้อนจาก 

 ชุมชน

2. ให้ความส�าคัญ ความปลอดภยั 

 และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

 ต่อชุมชน

3. ดแูลและจดัการเรือ่งข้อร้อง 

 เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ร่วมสนับสนุนและส่งเสรมิ 

 ตลอดจนพฒันากิจกรรมที่ 

 เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

	 ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

 เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

 ชุมชนตามระบบ

	 สร้างการยอมรับจากชุมชน

	 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 ให้กับชุมชน

	 รายงานความยั่งยืน (เวปไซต์)

		ข้อแนะน�า/ข้อร้องเรียน

	 สื่อออนไลน์ - อีเมล

	 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 

 ชุมชน
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน  

 บรษิทัได้ท�าการระบ ุวเิคราะห์และประเมนิประเดน็สาระส�าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบส�าคญัต่อความยัง่ยนืในระยะยาว 

โดยการประเมินสาระส�าคัญนั้นครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านกระบวนการส�ารวจ การประเมิน

ผลกระทบซึ่งการประเมินนี้ช่วยให้สามารถระบุผลกระทบที่ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยการประเมินความส�าคัญในระดับ สูง กลางและต�่า 

Materiality Matrix (Disclosure 102 - 47)

ประเด็นความยั่งยืนที่มีระดับความส�าคัญและมีผลกระทบสูง
หลักเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้พิจารณาในการจัดล�าดับความส�าคัญผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย      องค์กร

 ระดับผลกระทบ  โอกาสในการสร้างผลกระทบของประเด็น

  ความส�าคัญของประเด็นในอนาคตผู้มีส่วนได้เสีย   ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

  ระดับความคาดหวังต่อการจัดการของบริษัท  ระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ

     ความส�าคัญหรือโอกาสประเด็นอนาคต

     ความสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายองค์กร 

ผล
กร

ะท
บแ

ละ
ส�า

คัญ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย

ผลกระทบและส�าคัญต่อยูเอซี

สูง

สูง

1

2

4 3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

2 3
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สรุปประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนปี 2564

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

1. ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 1. ความปลอดภัยและผลกระทบ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม

1.  ความมั่นคงและความก้าวหน้า 

 ในอาชีพ

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริม 

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. การจัดการลดก๊าซเรือนกระจก 2.  การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

3.  การบริหารความเสี่ยงอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ

3.  การลงทุนด้าน Circular Economy 3.  การมีส่วนร่วมในการแสดง 

 ความคิดเห็นในองค์กร

4. สินค้าและบริการดีมีคุณภาพ 

 ตามมาตรฐาน

4.  การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  

 อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

 ความลับลูกค้า

7.  การด�าเนินธุรกิจโปร่งใสและ 

 เป็นธรรม

8.  การร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและ 

 เติบโตด้วยกัน
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การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564
 สถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 ส่งผลกระทบและท�าให้เกดิการหยดุชะงกัต่อธรุกจิทัว่โลก ในปี 2564 

ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อทุกธุรกิจที่จะบริหารจัดการทั้งด้านธุรกิจให้สามารถด�าเนินต่อไปได้และการดูแลความเป็นอยู่

ที่ดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ บริษัทมีมาตรการที่ครอบคลุมการดูแลและปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน ตลอดจนรับมือในการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานโดยสรุปดังนี้ 

การดูแลพนักงาน

 บรษิทัให้ความส�าคญัและปกป้องดแูลสขุภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงาน ซึง่ถอืเป็นส่ิงส�าคญัอนัดบัหนึง่  

จะเห็นได้ว่ามีมาตรการต่างๆ ในการดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงาน อาทิเช่น มีการก�าหนด

มาตรการให้สถานที่ท�างานมีความปลอดภัยและปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้อง

ถิ่น ติดตั้งจุดแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกจุดในสถานที่

ท�างาน จัดหาอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อเชิงป้องกัน อาทิเช่น 

ชุดตรวจ Rapid Test (ATK) ดูแลค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ด้านการตรวจ RT-PCR ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษา 

จนหายด ีกรณพีนกังานตดิเชือ้ไวรสั COVID-19  นอกจากนี้ 

มนีโยบาย “การท�างานจากทีบ้่าน” และพนกังานสามารถ

สลบัวันเข้ามาท�างานทีส่�านักงานได้กรณจี�าเป็น เพือ่หลกีเลีย่ง

การเดินทางและลดการสัมผัสตามนโยบายของภาครัฐ 

พร้อมทัง้สือ่สารไปยงัพนกังานให้ปฏบิติัตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด และท�าการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ 

เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาวหรือแนวปฏิบัติในส�านักงานให้

สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
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การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 บริษัทได้มอบหมายให้คณะท�างานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการ  

เป็นคณะท�างานติดตามการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด 

มีหน้าที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดเช้ือไวรัส 

COVID-19 และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อติดตามและรายงาน 

ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัหิน้าทีม่คีวามเหมาะสม ส�าหรับแต่ละพืน้ทีส่�านกังานและโรงงาน พร้อมการกับการสือ่สารทีช่ดัเจน 

นอกจากน้ียงัได้ตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าและคูค้่า ซพัพลายเออร์ในเชงิรกุ เพือ่หลกีเลีย่งการหยดุชะงักในช่วงเวลาทีม่คีวาม

ต้องการเพิ่มขึ้นส�าหรับสินค้าและบริการที่จ�าเป็นของบริษัท

การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคม

 เพื่อให้ก้าวผ่านการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน บริษัทได้สนับสนุนการจัดหาส่ิงของที่จ�าเป็น

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�าหรับชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยช่ัวคราวต่างๆ ท้ังท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

สุโขทัย และจังหวัดนครราชสีมา โดยส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) น�้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์  

ชดุป้องกนัตดิเชือ้ (PPE) อาหารแห้งและเคร่ืองด่ืมหรอืของใช้ท่ีจ�าเป็นต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนต่างๆ  

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว สอดรับนโยบายของบริษัทเพื่อน�าสังคมและชุมชนก้าวผ่านวิกฤต 

ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

 ตลอดปี 2564 บรษิทัยงัคงได้รบัผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัดงักล่าว ขณะเดยีวกันก็ใช้โอกาสนี ้

ในการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส�าหรับพนักงานและมาตรฐานใหม่ในสถานที่ท�างาน รวมทั้งให้ค�าแนะน�า

เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อาทิเช่น การประชุมระบบออนไลน์, การท�างานจากที่บ้านและปรับตัวด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี

ต่างๆ มาใช้ด�าเนนิงาน เพือ่สนบัสนุนพนกังาน ขณะทีท่�างานทางไกล หากพนกังานมคีวามจ�าเป็นทีต้่องเข้ามาในสถานที่ 

ท�างาน ก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาในสถานท่ีท�างาน เว้นระยะห่าง 

ล้างมือและใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 
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ผลการด�าเนินงาน
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การเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

มิติเศรษฐกิจ 

ก�าไรสุทธิ

246.81 ล้านบาท

เงินปันผล 
ประจ�าปี 2563 
0.20 บาทต่อหุ้น
ระหว่างกาลปี 2564 
0.08 ต่อหุ้น
รายได้จากการขาย 
สินค้าและบริการ

1,466.26 ล้านบาท

EBITDA 

409.62 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ (Disclosure 201-1) 

 ปี 2564 กลุ ่มบริษัทยูเอซี มีรายได้หลักจาก

การขายสินค้าและบริการ 1,466.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

197.04 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.52 เมือ่เทียบกบั 

งวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มข้ึนของรายได ้

ในกลุม่ธุรกจิเทรดด้ิง และก�าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิทัใหญ่ 

อยู่ที่ 246.81 ล้านบาท ลดลง 24.54 ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็น 

ผลจากต้นทุนขายที่ปรับตัวสูงขึ้นและรายได้อ่ืนลดลง 

ส่วน EBITDA อยู่ที่ 409.62 ล้านบาท ลดลง 32.55 

ล้านบาทหรือร้อยละ 7.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 

ค่าใช้จ่าย 

 กลุ ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

เพ่ิมขึ้น 3.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60  

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็น 

ค่าใช้จ่ายทีส่อดคล้องกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนค่าใช้จ่าย 

ทางการเงนิลดลง 8.07 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 14.21 

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากภาระหนี้สิน 

ที่ลดลง

 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2564 ใน

อตัราหุน้ละ 0.28 บาท เป็นจ�านวนเงิน 186,929,735.72 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 

คิดเป็นเงินประมาณ 53,408,495.92 บาท คงเหลือ

เงินปันผลที่จะจ่ายเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทหรือ 

คดิเป็นเงนิ 133,521,239.80 บาท โดยจ่ายจากส่วนก�าไร

สุทธิก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก

ต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รายได้
จากการขายสินค้าและบริการ

1,466.26 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

246.81 ล้านบาท 9%
ลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น

1.60%
เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

3.33 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง

14.21%
ลดลง
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นวัตกรรมและการลงทุนโครงการ
  ตามกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนืของกลุม่ยเูอซ ีบรษัิทยงัคงส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมภายในองค์กร อย่างต่อ

เนือ่ง ผ่านทางกิจกรรม Kaizen small group เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อองค์กร อันจะส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าบรรลุเป้าหมายและเติบโตควบคู่กันไปกับธุรกิจของกลุ่มยูเอซี 

อย่างยั่งยืน 

  ปี 2564 ทีมงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มยูเอซี ยังคงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า ในการท�า

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม

โครงการ รายละเอียด หน่วยงาน 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SIS   

 เพื่อน�าไปสู่การเติบโตในตลาด 

 อย่างยั่งยืน

น�ากากหญ้าหมัก ที่เหลือจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 

มาพฒันาเป็นกระถางปลกูต้นไม้และปรบัปรงุดนิในผลติภณัฑ์

เดียวกัน อีกท้ังพัฒนากากหญ้าหมัก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 

ถ่านอัดก้อน Biochar 

โรงงานแม่แตงจ.เชียงใหม่

(กลุ ่ม SIS Develop-

ment)

2. โครงการปรับปรุงเครื่องจักร 

 อุปกรณ์ เพื่อลดระยะเวลาการ 

 หยุดเดินเครื่อง เพื่อท�าความ 

 สะอาดท่อระบายไอเสยีเครือ่งยนต์

หลงัจากได้มกีารปรบัปรงุเครือ่งจกัรอปุกรณ์เพือ่ท�าความสะอาด 

ท่อระบายไอเสยีเครือ่งยนต์แล้ว สามารถลดระยะเวลาการหยดุ 

เดินเครื่อง และลดการสูญเสียรายได้ได้ถึง 54,000 บาท/ปี

โรงไฟฟ้าเสาเถียรและ

ประดู่เฒ่า (กลุ่ม Power 

Man (STN) และ Power 

Man (PTO-A))

3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด 

 ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission  

 Support Scheme) หรือ LESS  

 ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2564

โครงการภายใต้การบริหารจัดการของ UAC ได้รับประกาศ

เกยีรตคิณุ จากโครงการสนบัสนนุกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme) หรอื LESS ครัง้ท่ี 4 ประจ�า

ปี 2564 โดยส�านักงานประเมินและรับรองโครงการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)จ�านวน 

3 โครงการ คือ 

1) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แม่แตง ช่วยลด 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 1,344.629 tCO2eq

2) โครงการ Solar roof สหไทย ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน 

 กระจกที่ลดได้ถึง 216.361 tCO2eq

3) โครงการ Solar roof วงศ์บณัฑติ ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืน 

 กระจกที่ลดได้ถึง 184.974 tCO2eq

แผนกพัฒนาธุรกิจ
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  ในด้านการพัฒนาและการลงทุนโครงการ บริษัทยังคงศึกษาและพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน 

Energy efficiency,  Circular economy และ Green Product อาทิ เช่น

 	 ขยายธรุกิจใหม่ ในการให้บริการติดตัง้เครือ่งจกัร และให้เช่าเครือ่งบดขยะและเครือ่งคดัแยกขยะ ให้กบับริษทั  

  เอส อาร์ ทู แอ็ดไวเซอรี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 จากขยะชุมชน  

  เพือ่ส่งขายให้กับโรงงานปนูซเีมนต์ใช้เป็นเช้ือเพลงิ บ่อขยะนีต้ัง้อยูใ่นพืน้ท่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

  มีปริมาณขยะสะสมอยู่ประมาณ 300,000 ตัน และมีขยะสดเข้ามาวันละกว่า 400 ตัน โดยระบบเครื่องบด 

  และเครื่องคัดแยกขยะ สามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF3 ได้วันละกว่า 150 ตัน

 	 ร่วมพัฒนาและลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้บริษัทร่วมทุน “พีพีดับบลิวอี” (PPWE) โดย 

  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ในเครือ UAC Group และ QTC Energy ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนบริษัทละ  

  49.98% โดยมีเป้าหมายในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV charging station) ในเฟสแรก จ�านวน  

  4 สถานี รวม 12 หัวจ่าย ในปี 2565 และในอนาคตตั้งเป้าสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 50 สถานี หรือ  

  รวมทั้งหมด 150 หัวจ่าย ครอบคลุมทั่วประเทศ
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การก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาตลอด ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด 

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีกระจายการปฏิบัติไปสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัททุกระดับชั้นและคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณา ดูแลและติดตามรวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงาน 

ด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนท้ังสิ้น 7 คนเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 คนเกินก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการทั้งหมดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้หญิงจ�านวน 1 คนและเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

1 คน ส�าหรับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 3 คน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน

และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เพื่อติดตามผลพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ  โดยเผยแพร่ “นโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการ” (corporate-governance-policy-th.pdf (uac.co.th) “รายงานการก�ากับดูแลกิจการ”  

(corporate-governance-report-th.pdf (uac.co.th)) บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี  

โดยในปี 2564 ผลประเมินคณะกรรมการ 3 รูปแบบดังนี้

1. ผลการประเมิน 
 คณะกรรมการบริษัท 
 แบบรายคณะ
 ร้อยละ 90
 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. ผลการประเมิน 
 แบบบุคคล
 ร้อยละ 97.70
 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. ผลการประเมิน 
 คณะกรรมการชุดย่อย 
 แบบรายคณะ 
 ร้อยละ 98.42 
 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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ผลการด�าเนินงานปี 2564

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
SET และ IOD

ร้อยละ 93  ระดับดีเลิศ

ผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

คะแนนเฉลี่ย 17.36 คะแนน
 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจ�าปีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ร้อยละ 100  ระดับดีเยี่ยม

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

 บรษิทัเลง็เหน็ถงึหลกัส�าคญัในการปฏบัิตเิกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการเสรมิ

สร้างและยกระดับการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ เป็นรากฐานส�าคัญของความมัน่คงและการเจรญิเตบิโตท่ียัง่ยนื ตลอดจนเป็น

สิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กร สามารถบรรลุความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ส�าคัญ 2 ประการคือ

 1.  การพัฒนา และการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กร

 2.  การพฒันา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีด ีคอืการมรีะบบงาน และการควบคมุดแูลท่ีด ีมคีวามโปร่งใส สามารถ 

  ชี้แจงได้ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ดังนั้นบริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ให้น�ามาใช้และเผยแพร่

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่จรรยาบรรณนี้จะสะท้อน

ให้เห็นถงึค่านยิมและแนวทางปฏบิติัของพนกังานทกุคนพงึปฏบิตัตินและปฏบัิตงิานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้ 

โดยไม่มข้ีอยกเว้นใดๆ  โดยในปี 2564 บรษิทัได้มีการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ และการจัดการอบรมออนไลน์ 

ให้กบัพนกังานทกุคน พร้อมทัง้มกีารทดสอบหลงัการอบรมซึง่ผลการทดสอบการวดัความรูค้วามเข้าใจ เรือ่ง จรรยาบรรณ 

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยก�าหนดกระบวนการภายในเพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกและสามารถตรวจสอบได้และได้ก�าหนดและ 

ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายป้องกันการทุจริต” ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทุกระดับ

ชั้นในองค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูเอซี
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 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท้ังสิ้น 3 ท่าน ซ่ึงก�าหนด 

ให้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท�าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจ

สอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มีกระบวนการและระบบควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 

ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้าง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จ�ากัด เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัท โดยจะท�าการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  

ผลการติดตามและการประเมินผล ทั้งสิ้น 5 ครั้ง

การสื่อสารและกิจกรรมสนับสนุนการต่อต้านทุจริต 
 		เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรทราบทาง 

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และติดประกาศไว้ภายในพื้นที่ของบริษัทและโรงงาน รวมถึงเผยแพร่บน 

  เว็บไซต์ของบริษัท 	 	 	 	

	 		จดัอบรมพนกังานในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนกังานใหม่ก่อนการเริม่ท�างาน (Orientation)  กจิกรรม 

  ผู้บริหารพบพนักงาน การประชุมผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ตระหนัก เข้าใจ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 		เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต่อต้านทจุรติเพ่ือประเทศไทย  PACT Network (Partnership Against 

  Corruption for Thailand) เพ่ือการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์  

  ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และ 

  ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ในทุกๆ ปี แต่ในปี 2564 งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

  ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 		จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านประธาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ (Whistle Blowing) เก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของการรายงาน 

  ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการผิดจรรยาบรรณ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  

  ในปี 2564 บรษิทัไม่ได้รบัการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรยีนจากผู้มส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกแต่อย่างใด  

  ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน : anti-corruption-policy-th.pdf (uac.co.th)

นโยบายป้องกันการทุจริต : fraud-protection-policy-th.pdf (uac.co.th)

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการด�าเนินงาน มีดังนี้
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
เว็บไซต์ : www.uac.co.th
จดหมาย :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)
   เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19  
   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล์  : chairman_auditcom@uac.co.th



รายงานความยั่งยืน  2564 31

กลยุทธ์ด้านภาษี

 บริษัทมีกระบวนการก�ากับดูแลด้านภาษีท่ีแข็งแกร่ง น�าโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและบัญชี  

ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัทที่รับผิดชอบ ท�าหน้าท่ีติดตามและควบคุมงานท่ีเก่ียวข้องกับภาษีและความเสี่ยงด้านภาษี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกลยุทธ์ด้านภาษีของบริษัท ความเสี่ยง การควบคุมและการก�ากับดูแลภายในที่

เก่ียวข้องกับหน่วยงานด้านภาษี  บรษิทัก�าหนดนโยบายด้านภาษแีละเผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.uac.co.th) 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk & Crisis Management) 

 บรษัิทน�ากรอบการบรหิารความเสีย่งตามหลกั COSO ERM 2017 มาประยกุต์ใช้ในองค์กร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กรและเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 

จากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท�าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปัจจุบัน  

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐาน 

ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และนโยบายต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ากับดูแลอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

 ในปี 2564 จากสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา บริษัท

ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อม

จัดเตรียมแผนงานรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งในภาพรวมกลุ่มยูเอซีสามารถด�าเนินการจัดการความเส่ียง 

ได้ด ีบรษิทัได้จัดวางกรอบการบรหิารความเสีย่งแบ่งออกเป็น 1) การบรหิารความเสีย่งองค์กร 2) การบรหิารความเสีย่ง

โครงการลงทุน 3) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   ในปี 2564 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่�า   บริหารการเปลี่ยนแปลง ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและ 

 นโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

	ชะลอและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

	ทบทวนนโยบายและเป้าหมายการลงทนุให้เหมาะสมและสอดคล้อง 

 กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน   ท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward  

 Contract) 

	ติดตามแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดเงินอย่างใกล้ชิด

	ก�าหนดแนวปฏิบตัใินการป้องกนัความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ 	จัดหาวัตถุดิบอื่นทดแทนที่สามารถทดแทนได้

	ท�าสัญญาซื้อ - ขายกับผู้ส่งมอบในระยะยาว

	เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยดูแลผลผลิตร่วมกับเกษตรกรที่ท�าสัญญา

ความเสี่ยงจากเครื่องจักรหลักไม่สามารถเดินเครื่องได้ 	บ�ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่ก�าหนด

	จัดหาและสต๊อก Critical Spare Part ที่ส�าคัญเพื่อลดระยะเวลา 

 รอคอย

	ปฏิบัติงานและควบคุมเครื่องจักรตามหลัก SOP 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม 

เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว 

	แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รองรับการด�าเนินธุรกิจ 

 ที่อาจหยุดชะงัก 

	จดัท�าประกนัภยั All Risks และประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั (BI) 

ความเสี่ยงด้านสังคม 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001  

 : 2007 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  

  การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 จดัการฝึกซ้อมการจัดท�าแผนฉกุเฉนิ การทดสอบแผนงาน เครือ่งมอื 

  ระบบเตือนภัยและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงจากข้อร้องเรียนชุมชน 	ปฏบิตัติามมาตรการ EIA และระบบมาตรฐานจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

	จัดท�าแผนพบปะ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 อย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหม่ (Emerging Risk)  

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 

อย่างต่อเนื่อง

	ประเมินผลกระทบและก�าหนดมาตรการป้องกันลดความเสี่ยง 

 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

	ด�าเนนิการซ้อมแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิอย่างสม่ำเสมอ 

 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์  ติดตาม วางแผน เฝ้าระวังและจัดหาเครื่องมือในการป้องกัน 

 ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ 

 สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับพนักงาน 
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 2.  การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน
  บริษัทก�าหนดให้ทุกโครงการลงทุนจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ชัดเจน อย่างเป็นระบบในแต่ละช่วง

ระยะเวลาด�าเนินโครงการดังนี้

  	ความเสี่ยงช่วยพัฒนาโครงการ (Feaseability Phase Risk)

  	ความเสี่ยงช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)

  	ความเสี่ยงช่วงด�าเนินโครงการ (Operation Phase Risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน  

   ภาษีตามนโยบายของประเทศที่ลงทุน ด้านอ้ตราแลกเปลี่ยน 

  	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk)

  ทัง้น้ีก�าหนดให้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ท�าการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่ง และก�าหนดให้โครงการ

ลงทุนทุกโครงการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3.  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
  บริษัทจัดท�าคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการรองรับ

เหตุการณ์วิกฤตที่อาจกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท โดยบริษัทได้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มี

การฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนักถึง

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว  

  ในปี 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาด 

ทั้งในด้านการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ปรับแผนการบริหาร 

ภาวะวิกฤตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการปรับใช้มาตรการควบคุมโรคระบาด การเว้น

ระยะห่างตามทีภ่าครฐัก�าหนด นอกจากนีย้งัได้ประเมนิสถานการณ์และเตรยีมแนวทางการด�าเนนิการในหลายด้านดงันี้

  ด้านความปลอดภัย  ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแผนและแนวปฏิบัติด้านสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาด  

โดยให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในเรือ่งความปลอดภยัของพนกังาน ลกูค้าและผูเ้กีย่วข้อง มกีารเตรยีมพร้อมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรบัปฏบิติังานจากทีบ้่าน มกีารสลบัวนัเข้ามาท�างานทีส่�านกังานตามความจ�าเป็น จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอล์

ส�าหรบัล้างมอืไว้ทกุจดุส�าคญัในส�านกังานและโรงงาน จดัเตรยีมหน้ากากและถงุมอืยาง รวมไปถงึท�าความสะอาดประตู

เข้าออกทุกชั่วโมง จัดเตรียมวัคซีนส�าหรับพนักงานหากเกิดกรณีวัคซีนไม่เพียงพอ 

  ด้านการตลาด ปรบัแผนการขายและการตลาดไปตามสถานการณ์ ส่งเสรมิให้พนกังานขายน�าระบบเทคโนโลยี

การประชุมออนไลน์มาใช้ในการประชุมงานและ ติดตามงานกับลูกค้า 

  ด้านสถานการณ์การเงิน ได้เตรียมพร้อมรับมือและตรวจสอบสภาพคล่องอย่างสม�่าเสมอ ปรับลดค่าใช้จ่าย 

และเงินลงทุน 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางจัดการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

	ก�าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกลยุทธ ์

 ทางธุรกิจ

	เพิ่มทักษะและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพโดยการเรียนรู้และ 

 แลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานในกลุ่ม

	เพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
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  ด้านการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง จากการประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 

บรษิทัได้ปรับแผนการด�าเนนิการผลติ การตลาด รวมถงึปรบัลดค่าใช้จ่ายและเงนิลงทนุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และ

ได้มีการตั้งคณะท�างาน Venture Capital (VC) เพื่อระดมความคิดจากพนักงานคิดค้นและต่อยอดธุรกิจใหม่รองรับ 

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ            

การส่งเสริมและการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

  บริษัทมุ ่งเน้นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงให้เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กรในทุกระดับ

อย่างสม�่าเสมอ จึงได้จัดท�าแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงและยึดถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การก�ากับดูแลความเสี่ยง

  2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

  3. การจัดการความเสี่ยง

  4. การสื่อสารด้านความเสี่ยง

  5. การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง 

              ในปี 2564 จากสการณ์การณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 บริษัทจัดฝึกอบรมภายในเรื่องการบริหาร 

ความเสี่ยงด้วยระบบออนไลน์  โดยให้พนักงานเข้าไปเรียนออนไลน์จากนั้นท�าการทดสอบหลังฝึกอบรม และต้อง 

ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ก�าหนดไว้เท่านั้น หากพนักงานไม่ผ่านก็ต้องเข้าไปเรียนและท�าแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน 

ตามหลักเกณฑ์ 

การบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 การบริหารห่วงโซ่อุปทานถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ท่ีจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดหาสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ในการด�าเนินงานบริษัทฯ ใช้การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า  และ

การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสรวมถึงสนับสนุนให้น�าหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน การดูแล

แรงงาน ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

การด�าเนินงานปี 2564

1. การพัฒนากระบวนการจัดหาของบริษัทด้วยการจัดหาเชิงกลยุทธ์ 

 	 การจัดหาสินค้าภายในประเทศทางเลือกมากขึ้น (Alternative Country) 

  บรษิทัพจิารณาจดัหาสนิค้าประเภทอปุกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในโรงงานทีผ่ลติในประเทศทีม่ต้ีนทนุการ 

  ผลิตต�่ากว่า (Low-cost country Sourcing) แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อเปิดโอกาส 

  การแข่งขันและการลดต้นทุนในการจัดหาสินค้า

 	 ปรบัรปูแบบการท�างานภายใน: หน่วยงานจดัซือ้ร่วมกบัหน่วยงานภายในทีเ่กีย่วข้องปรบัปรงุการท�างานให้ 

  เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีการวางแผนการใช้งานอะไหล่ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริง เพื่อลด 

  ปริมาณการเกบ็สนิค้าคงคลงั นอกจากนีม้กีารวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าส�าหรบัอะไหล่ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการ  

  Turn around โรงงานเพื่อลดต้นทุนความผันผวนด้านราคาอีกด้วย 
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 	 การน�าเทคโนโลยเีข้ามาปรบัใช้ในการท�างาน (Digital Transformation): หน่วยงานจดัซือ้ได้น�าเทคโนโลย ี

  มาปรับใช้ในกระบวนการท�างาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การประชุมผ่าน Microsoft  

  teams การใช้ Electronic Signature ในการลงนามใบสัง่ซือ้และสญัญาต่าง ๆ ,  การจดัท�า Online Request  

  Form เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสะดวกในการท�างานสามารถท�างานได้จากทุกที่ และเพิ่ม 

  ประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 		จัดท�าทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List- AVL) 

  บริษัทจัดท�าทะเบียนคู่ค้า (AVL) ในกลุ่มงานส�าคัญคือ กลุ่มงานสินค้า กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานสารสนเทศ  

  กลุ่ม Shipping & Transportation เพื่อประเมินศักยภาพของคู่ค้าตามเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมของ 

  แต่ละกลุ่มงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่ค้าและส่งเสริมความมั่นใจด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ปี 2564      

 	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการ จัดซ้ือจัดหาของกลุ่มบริษัท เพื่อมุ่งสู ่การจัดซ้ือจัดหา 

  ที่เป็นเลิศตามหลักสากล

 		ปรับปรุงกระบวนการท�างาน โดยการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก ่

  บริษัททั้งในแง่คุณภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 		พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและผลการด�าเนินงานปี 2564

ลำาดับ เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

1 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุและบริการเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม

ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 8 

ร้อยละ 7

2 จัดซื้อพัสดุและบริการตรงตาม Spec และคุณภาพมากกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 99

3 ผลสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการทำางานหน่วยงานจัดซื้อ

ประจำาปีมากกว่าร้อยละ 85

ร้อยละ 90
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การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า 

 บริษัทให้ความส�าคัญและพยายามมุ่งเน้นการ

ด�าเนินงานพัฒนากลุ่มคู่ค้าของบริษัท ให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืน โดยน�ากรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยัง่ยนื มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานกับคู่ค้าดังนี้

	 	 จัดท�าคู่มือจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน โดยมีการ 

  ก�าหนดนโยบายการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและ 

  บริการอย่างยัง่ยนื เพือ่การพัฒนาธุรกจิอย่าง 

  ยั่งยืน (Suppliers of Conduct) ที่ยึด 

  หลักการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  

  ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแล และส่งเสริมให้ 

  คู่ค้าทุกรายปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน

 การวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ

 เกณฑ์การวิเคราะห์ก�าหนดกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ

 1. กลุ่มคู่ค้าส�าคัญ (Critical Tier 1 Supppliers/Tier  

  1 Suppliers) หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  	 เป็นคู่ค้าท่ีจ�าหน่ายวัตถุดิบ สินค้าและบริการท่ี 

   ส�าคัญกับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท

  	 เป็นคู่ค้าที่มีรายเดียวหรือน้อยรายในตลาด 

  		เป็นคู่ค้าท่ีสามารถสรรหาสินค้าและบริการท่ีหา 

   ได้ยาก

 2. คูค้่าส�าคญัรองของบรษิทั (Non - Critical Suppliers)  

  ซึ่งมีเกณฑ์ก�าหนดดังนี้

  	 เป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถหาได้ทั่วไป 

   ตามท้องตลาด

  	 เป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

 ประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

 	ระบุผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

 	ระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 	ระบุผลกระทบด้านสังคม

 มาตรการลดความเสี่ยง

 	ก�าหนดแผน Site visit คู่ค้า

 	ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

 	การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ�้า

 	การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ

ประเภทคู่ค้า จำานวน (ราย) สัดส่วนยอดซื้อจาก 100%

คู่ค้าสำาคัญหลักของบริษัท (Critical Tier 1 Suppliers) / 

(Tier 1 Suppliers)

98 83%

คู่ค้าสำาคัญรอง (Non-Critical Supplier) 153 17%
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การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
 บริษัทส่งเสริมการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะตอบสนองต่อการด�าเนินธุรกิจและ
ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี มมีาตรฐานทีใ่ช้ด�าเนนิการทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและให้ความส�าคญักบัระบบความ

ปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มยูเอซี

การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล

 บริษัทได้ก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะมีการดูแลอย่างครอบคลุมนับตั้งแต่

 	 การประเมนิความเสีย่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการท�าแผนจดัการลดความเสีย่ง จดัท�าระบบส�ารอง 
  และแผนรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินในกรณีที่เครื่อง Server ไม่สามารถด�าเนินการได้  จัดให้มีการทดสอบสภาพ 
  ความพร้อมใช้ระบบส�ารองข้อมลู และซ้อมแผนรองรบักรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิและแผนบรหิารความต่อเน่ืองทาง 
  ธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

 	 การบรหิารจดัการทรพัยากรด้านทรพัย์สนิในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารควบคมุใช้และรักษาทรพัย์สนิ  
  อุปกรณ์ให้สมบูรณ์พร้อมใช้ และป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 การจัดการรกัษาข้อมลูความลบั บรษิทัมมีาตรการรกัษาความปลอดภยั โดยมกีารควบคมุการเข้าถงึข้อมลูและ 
  ใช้งานระบบสารสนเทศบริษัทตามความจ�าเป็นและความส�าคัญ หรือล�าดับชั้นความลับของข้อมูล การจัดให้ 
  มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทกับหน่วยงานภายนอก

 		จัดให้มีการป้องกันภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศท้ังจากการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายและโปรแกรม  
  ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลของบริษัท มีการตรวจจับ ป้องกันและกู้คืนรวมทั้งสร้าง 
  ความตระหนักรู้ต่อผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 		จดัให้มกีารสือ่สารภายในองค์กร เพือ่สร้างความตระหนกัรูแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ โดยหน่วยงาน IT ได้ท�าการจัดวารสารรายเดือน เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเป็นประจ�า เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้งานในองค์กร

 		จัดฝึกอบรมภายในองค์กร ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และหัวข้อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ  
  ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร โดยหน่วยงาน IT เป็นผู้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งก�าหนดอย่างน้อยปีละ 2 - 3  
  หลักสูตร และท�าการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ หลังฝึกอบรม 

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดการละเมิดข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ และการรั่วไหลของข้อมูล

 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง
 2564 2563 2562 2561

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัให้ความส�าคัญเร่ือการบรหิารจัดการข้อมลูส่วนบคุคล โดยได้จดัท�าคูมื่อ นโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดเก็บ การน�าไปใช้ การเปิดเผยและ/หรือ การด�าเนินการกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้กับกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ และได้มีการประกาศใช้เอกสารตั้งแต่ปี 2563 รวมถึงแนวนโยบายการ
ใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ 
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มิติสิ่งแวดล้อม



รายงานความยั่งยืน  2564 39

มิติสิ่งแวดล้อม 
การจัดการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence)
ผลการด�าเนินงาน

 	กิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน (Small Group  

  Activities)

  บริษัทตั้งเป้าหมายการด�าเนินกิจกรรม Small Group เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในองค์กร โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยจาก

การด�าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการการท�างาน โดยสรุปกิจกรรมส�าคัญและโดดเด่น

ในปี 2564 ดังนี้ 

ชื่อกลุ่ม กิจกรรม ผลลัพท์ที่ได้ ภาพประกอบ 

โรงงานแม่แตง 

จ.เชียงใหม่

กลุ่ม SIS Development 

กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ SIS 

	การน�า SIS มาอัดท�ากระถาง 

 ปลูกต้นไม้และปรับปรุงดิน

	การน�า SIS มาอดัเป็นถ่าน Biochar  

 เพิ่มรายได้ 

เพิ่มรายได้

ภาพกระถางอัด          

ภาพถ่าน Biochar

โรงไฟฟ้าเสาเถียร 

และประดู่เฒ่า

จ.สุโขทัย 

บจ.ยูเอซี เอ็นเนอยี่

กิจกรรม: ตัดเชื่อมหน้าแปลนท�า 

ความสะอาดท่อระบายไอเคร่ืองยนต์ 

เพือ่ลดเวลาการหยดุเดนิเครือ่งในการ

ท�าความสะอาด

ลดการสูญเสียรายได้ถงึ 54,000 

บาทต่อปี 

ส�านักงานใหญ่  

(หน่วยงานการเงิน, บัญชี, 

จัดซ้ือและ ไอที และ VWM

กลุ่ม: VWM CHA CHA 

CHA 

กิจกรรม: Doc Data Payment 

VWM Online ปรับรูปแบบ Online 

สามารถดูข้อมูลการเบิกจ่าย VWM 

ท้ังในลาวและไทยแบบOnline ผ่าน 

Data Center 

ลดค่าใช้จ่าย 5,172 บาทต่อปี 

ส�านักงานใหญ่

(หน่วยงาน Corporate 

Affairs) กลุ่ม ชิงกันเซนต์ 

Season 2 

กิจกรรม : การลงนามเอกสารใบสั่ง

ซื้อด้วย E-Signature ช่วง WFH 

ลดเวลาท�างาน = 23.5 ชั่วโมง

ลดการใช้กระดาษ = 282 แผ่น
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 	กิจกรรม การก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน OKR  (Objective & Key Result)  

  ในปี 2564 การด�าเนินงานกิจกรรมจะเน้นไปที่การปรับปรุง workflow หรือกระบวนการภายในของแต่ละ

หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท�างานท่ีซ�้าซ้อน ส�าหรับรูปแบบการให้รางวัลกิจกรรมดังกล่าวจะเป็น

รูปแบบการแจก Token ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 1,142 Tokens โดยจะน�าไปรวมกิจกรรมต่างๆ และ

ลุ้นรับรางวัลใหญ่ช่วงสิ้นปี  เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร

เป้าหมายปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2564

16 Group 17 Group

 	กิจกรรม 5 ส

  ในปี 2564 บริษัทมีการด�าเนินการกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องและยังก�าหนดให้เป็น Individual KPI ของ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยปีนี้เน้นในเรื่อง ส.สุขลักษณะ และ ส.สร้าง

นิสัย โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานของทั้งองค์กร มากกว่า 85 %

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2564

คะแนนตรวจพื้นที่ 5ส > 85 % 85.81%

ระบบบริหารคุณภาพ 

 ในปี 2564 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จ.สุโขทัย ได้มีการแก้ไขขอบข่ายการรับรองระบบบริหาร

คณุภาพ (ISO9001: 2015) ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (ISO14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย (ISO45001: 2018)  จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)  โดยยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ 

CNG  และคงไว้ซึ่งการรับรองผลิตภัณฑ์  LPG และ NGL เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินในปัจจุบัน

ลำาดับ ระบบคุณภาพ สถานที่
หน่วยงาน

ให้การรับรอง
เลขที่การรับรอง

1 ISO 9001:2015 ส�านักงานใหญ่และคลังสินค้า SGS-UKAS TH09/3331

2 ISO 9001:2015 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน จ.เชียงใหม่ SGS-NAC TH13/7479

3 ISO 9001:2015 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย MASCI-NAC QMS15011/1566

4 ISO 14001:2015 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย MASCI-NAC EMS17020/457

5 ISO 45001:2018 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย MASCI OHSMS20067/145
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สถานที่ หน่วย
รวมปริมาณการใช้ (กิโลวัตต์-ชม.) CO

2 
emission(kg co

2
)

64 63 เปลี่ยนแปลง(%) 64 63 เปล่ียนแปลง(%)

ชั้น 19 กิโลวัตต์-ชม. 96,502.00 113,557.00 -15.02% 48,241.35 56,767.14 -15.02%

ชั้น 20 กิโลวัตต์-ชม. 57,080.00 72,800.00 -21.60% 28,534.29 36,392.72 -21.60%

        รวม 153,582.00 186,357.00 -17.59% 76,775.64 93,159.86 -17.59%

การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทมุ่งมั่นการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ISO 14001 : 2015 ) ในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานอย่างเป็นมิตรและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ผลส�าเร็จของ 

การด�าเนินงานในปี 2564 ได้แก่

 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม จ.สโุขทยัผ่านการตรวจประเมินประจ�าปี 2564 ในการด�าเนนิงานในการด�าเนนิ

งานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการสิง่แวดล้อม (ISO 14001 :  2015) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอส

โอ (MASCI) เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564

 โรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม จ.สุโขทัยว่าจ้างบรษิทั เอม็ อ ีที จ�ากดั จดัท�ารายงานผลการปฏบัิตติามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - 

ธันวาคม 2564 รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่มา : รายงานของบริษัท เอ็ม 

อี ที จ�ากัด)

การจัดการก๊าซเรือนกระจก 

คาร์บอนฟุตปริ้น 

 ในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลและค�านวณค่าคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยคิดจาก

การใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยสรุปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การใช้ไฟฟ้า ส�านักงานใหญ่) ปี 2564 - 2563
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ตารางเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การใช้กระดาษ ส�านักงานใหญ่) ปี 2564 - 2563

ประเภท หน่วย
รวมปริมาณการใช้ (รีม) ปริมาณ CO

2 
emission(kg co

2
)

64 63 เปลี่ยนแปลง(%) 64      63 เปลี่ยนแปลง(%)

A 4  (80 แกรม) นน.2.49 kg. รีม  500   600 -17%   2,617.10 3,140.39 -17%

A 3 (80 แกรม) นน.5.0 kg. รีม 5  0       100%   52.55  0        100%

F 14 (80 แกรม) นน.3.08 kg รีม 5  0       100%    32.37 0        100%

รวม  510 600 -15%  2,702.02 3,140.39 -15%

หมายเหตุ : อ้างอิงสูตรการค�านวณ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การใช้ทรัพยากร

วัตถุดิบ

 	วัตถุดิบ (Associated Gas) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย 

  บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและดูแลรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตน�้ามันของ

บริษัท ปตท. สผ. มาที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(Petroleum Production Plant) หรือ พีพีพี เป็นอย่างดี  

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก๊าซสู่บรรยากาศได้ และเนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ ปตท.สพ. ส่งมาให้

กับโรงงานมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2564 ท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในกระบวนการของโรงงานจึงมีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุดิบ 2564 2563 2562

Associated gas (MMSCF) 350.45 295.847 434.86

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(Petroleum Production Plant) หรือ พีพีพี จังหวัดสุโขทัย หยุดซ่อมบ�ารุง

ประจ�าปี (Turnaround)  เมื่อวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2564

 	วัตถุดิบ (พืชพลังงาน) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน จ.เชียงใหม่

          บริษัทรับซื้อวัตถุดิบประเภทพืชพลังงานและพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกร เช่น หญ้าเนเปียร์และ 

ต้นข้าวโพดอย่างต่อเนื่องและไม่จ�ากัดจ�านวน เพื่อน�ามาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นรายได้ท่ียั่งยืน

ให้แก่เกษตรกร และช่วยให้บริษัทมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการและสามารถจ่ายไฟให้กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยสรุปข้อมูลการซื้อวัตถุดิบพืชพลังงานปี 2564 เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา

วัตถุดิบ
2564 
Tons

2563 
Tons

2562 
Tons

พืชพลังงาน 30,208.50 29,124.75 22,847.70
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การใช้พลังงาน

พลังงานไฟฟ้า 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า โดยได้มีการด�าเนิน
มาตรการลดการใช้พลังงานทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่และโรงงานอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้
 	 โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย มีการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เหลือจากการส่งให้กับโรงไฟฟ้าเสาเถียร  
  มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน
 	 โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้เองหมนุเวยีนใช้ใน 
  กิจกรรมของโรงงาน
 	 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลากลางคืนในพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน
	 	 ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
 	 ต่อท่อระบายความร้อนออกจากห้องไฟฟ้า MCC เพื่อลดภาระการท�างานของ เครื่องปรับอากาศ 
 		ลดแรงดันใช้งานของ Instrument Air จาก 8 bar เหลอื 6 bar เพือ่ลดภาระการท�างานของ Air Compressor 
 	 ลดความดันขาออก Feed gas compressor จาก 80 bar เหลือ 50-55 bar เพื่อลดภาระ Motor  
  Compressor โดยไม่กระทบกระบวนการผลิต

 		เปลี่ยนวิธี Start จาก Star - Delta เป็น Inverter เป็นต้น

สรุปตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า (3 ปี)  (หน่วย : บาท) 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 2564 2563 2562
เปลี่ยนแปลง (%) 

จากปี 2563

ส�านักงานใหญ่ (H/O) 771,746.40 1,000,914.30 1,024,045.20 -22.89%

โรงงานแม่แตง 401,383.41 88,545.00 1,170,316.60 +353.31%

โรงงาน PPP 5,073,135.41 3,557,272.00 4,546,040.00 + 42.61%

รวม 6,246,265.22 4,646,731.30 6,780,401.80 +34.42%

 จากข้อมูลสรุปดังนี้ ในปี 2564

 	 ส�านักงานใหญ่ มีการมีการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้มีการรณรงค์ลดการใช้ 

  ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และเน้นการจัดการประชุมภายในให้มีเท่าที่จ�าเป็น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร ่

  ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 ท�าให้พนักงานบางส่วนมีการท�างานที่บ้านหรือ Work From Home 

 		โรงงานแม่แตง จ.เชยีงใหม่ มกีารใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนือ่งจากบริษทัมกีารหยดุใช้งานเคร่ือง 

  ผลิตไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ�ารุงหรือจากสาเหตุอื่นๆ เป็นระยะเวลานาน ท�าให้มีการน�าไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามาใช้ 

  ในกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น

 	 โรงงาน PPP มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟ้าในโรงงาน 

  เกิดความเสียหายช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม ท�าให้ต้องรับไฟฟ้า 

  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาใช้ในโรงงานแทน

 อย่างไรก็ตามสรุปภาพรวม บริษัท มีการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 34.42 % เมื่อเทียบกับปี 2563 และ

หากเทียบกับปี 2562 บริษัทมีการใช้ไฟฟ้าลดลง 7.88 %
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พลังงานความร้อน

 บริษัทมีการใช้น�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซิน เพื่อใช้ในกิจการภายในบริษัท รวมไปถึงการใช้งานเพื่อรับ - ส่ง

พนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานที่โรงงานทั้งโรงงาน PPP และโรงงานแม่แตง โดยสรุปดังนี้ 

ตารางแสดงการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

รายการ 2564 2563 2562 เปลี่ยนแปลง (%)

น้�ามันดีเซล (ลิตร) 31,760.81 29,156.34 16,699.63 +    8.93%

น้�ามันแก๊สโซฮอล์ (ลิตร) 3,305.81 1,365.75 0 + 142.05%

รวม (ลิตร) 35,066.62 30,522.09 16,699.63 +   14.89%

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว 

1.  น�้าเสียจากกระบวนการผลิต

	 	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย 

  โรงงานไม่มีการส่งน�้าเสียจากกระบวนการผลิตออกสู่ภายนอกโรงงาน เนื่องจากโรงงานมีการติดตั้งระบบ  

  Corrugated Plate Interceptor (CPI) ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต  ซึ่งน�้าเสียเกิดจาก 

  กระบวนการคัดแยกน�้าที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบซ่ึงมีปริมาณน้อยมาก จะถูกส่งไปยัง Produced Water  

  Separator และระบบ CPI เพือ่ท�าการแยกน�า้มันออกจากน�า้ ซึง่น�า้ทีผ่่านระบบ CPI จะถกูส่งไปเกบ็รวบรวม 

  ไว้ที่บ่อพักน�้าเสีย (Waste Water Pond) ภายในพื้นที่ของโรงงาน ดังนั้นจึงไม่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน�้า 

  สาธารณะหรือออกสู่ภายนอกโรงงาน อย่างไรก็ตาม หากกรณีท่ีน�้าเสียมีปริมาณมากทางโรงงานจะด�าเนิน 

  การขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก 

  กรมโรงงานฯ เพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ ถูกต้องต่อไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

  (ISO 14001 : 2015)  ซึ่งโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

 	 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน จ.เชียงใหม่ 

  โรงงานใช้การแยกน�้าหมักและกากหญ้า(SIS) โดยใช้อุปกรณ์ Vertical Screw Separator โดยน�้าหมักที่ออก 

  มาส่วนหนึ่งจะท�าการน�ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิต และส่วนที่เหลือจะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางการ 

  เกษตร เช่น พชืไร่ พชืสวน เนือ่งจากในน�า้หมกัมแีร่ธาตสุารอาหารทีป่ระกอบด้วยอนิทรีย์วตัถทุีจ่�าเป็นต่อพชื 

  หลายชนดิและในส่วนของกากหญ้า (SIS) จะน�าไปตากแห้งเพือ่ไล่ความชืน้และน�าไปท�าเป็นวสัดปุรบัปรงุดนิ  

  (SIS) 
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2. การคัดแยกขยะ 

 	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย 

  โรงงานมรีะบบการคัดแยกขยะเป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 3 ประเภท 

  และการก�าจัดทางโรงงานได้ด�าเนินการ ดังนี้    

  1. ขยะเปียกทั่วไปจะถูกรวบรวมและส่งไปก�าจัดที่ อบต. ไกรนอก

  2. ขยะรีไซเคิล (ไม่เป็นอันตราย) จะด�าเนินการเก็บรวบรวม เพื่อขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย  

   สก.1 สก.2 และ สก.3 และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง

  3. ขยะอันตรายจะด�าเนินการเก็บรวบรวมเพื่อขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1 สก.2 และ สก.3  

   และว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเพื่อน�าไปก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

 	 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน  จ.เชียงใหม่

  โรงงานมีการจัดการคัดแยกขยะก่อนส่งไปก�าจัด เป็น 4 ประเภท

  1. ขยะเปียก น�าส่งบริเวณพื้นที่ก�าจัดขยะเทศบาลแม่แตง

  2.  ขยะทั่วไป น�าส่งบริเวณพื้นที่ก�าจัดขยะเทศบาลแม่แตง 

  3.  ขยะรีไซเคิล รวบรวมเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า

  4.  ขยะอันตรายและเป็นมลพษิ  ด�าเนนิการว่าจ้างบรษิทัทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานให้มาด�าเนนิการก�าจดั 

3. น�้ามันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอรี่

 	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย

  โรงงาน ด�าเนินการเก็บรวบรวมน�้ามันเครื่องและแบตเตอรี่ เพื่อขออนุญาตส่งก�าจัดตามกฏหมาย สก.1  

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

 	 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน จ.เชียงใหม่

  โรงงานด�าเนนิการรวบรวมน�า้มนัเครือ่งใช้แล้วและแบตเตอรี ่เพือ่จ�าหน่ายให้กบัผูร้บัก�าจดัทีไ่ด้รบัใบอนญุาต 

  จากกรมโรงงาน
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มิติสังคม
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มิติสังคม 
การสร้างคุณค่าและการดูแลสังคม (People)

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสถานที่ท�างาน  

 จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน และ

ความเป็นเลิศและยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ (Safety & Operation Excellent) และน�าไปสู่การก�าหนดค่านิยมความ

ปลอดภัย ได้แก่ “E2E” (Education, Enforcement, Emergency Plan Response) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุ

จากการท�างานเป็นศูนย์ (Zero Accident) ผลความส�าเร็จของการด�าเนินการในปี 2564 ที่เด่นชัด ได้แก่ 

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

องค์ความรู้ที่ได้จากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

(Process Safety Management) ให้ครบทั้ง 14 องค์ประกอบ โดยในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนินการไปแล้วไปแล้ว  

9 หัวข้อ ได้แก่ 

 1. การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (CSM)

 2. การอนุญาตท�างานที่อาจท�าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตท�างาน 

  ที่ไม่ใช่งานประจ�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)

 9.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee participation)

 ส่วนอีก 5 องค์ประกอบที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ ทางบริษัทได้ก�าหนดแผนงานและเป้าหมายให้แล้วเสร็จต่อไป

	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย ผ่านการ 

 รบัรองการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบ 

 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO  

 45001 : 2018) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  

 (MASCI) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 12  

 พฤศจิกายน 2566
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การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

 การถ่ายทอดความรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนกังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท�างาน บรษิทัใช้ช่องทางในการ
ด�าเนินการหลากหลายรูปแบบ เช่น 
  ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคม (QSHE)
  การก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัย Zero accident เป็น Corporate KPIs ร่วมกัน 
  การให้พนักงาน Sharing เร่ืองความปลอดภัยในการประชุมของฝ่ายบริหาร Monthly Management  
  Meeting ทุกครั้งและในส่วนของโรงงานจะมีการ Sharing เรื่องความปลอดภัยในการประชุมก่อนเริ่มงาน 
  ของทุกวัน โดยการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน Sharing
  การอบรมพนกังานในเรือ่ง ความปลอดภยัในการท�างาน การป้องกนัและระงบัอัคคภียั และการปฐมพยาบาล
  การอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อหรือเยี่ยมชมก่อนเข้าพื้นที่โรงงานทุกครั้ง
  ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุพนักงาน
  การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและการตรวจสุขภาพประจ�าปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ยงอื่นที่มีด้วย ซึ่งปีนี้บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
  ให้แก่พนักงานทุกหน่วยงาน 

การสร้างการมีส่วนร่วม

  กิจกรรมการอบรมความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงานและผู้รับเหมา 
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  การฝึกซ้อมระงับเหตุตามแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน

  บริษัทตระหนกัดว่ีา การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างความเชือ่มัน่ของ 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการการผลิตของบริษัท บริษัทจึงบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

  ทัง้พนกังาน ผู้รบัเหมา และชมุชนรอบโรงงาน โดยมแีนวทางป้องกันการเกดิอบัุตเิหตหุรอือบัุติเหตข้ัุนรนุแรงที ่

  เกิดจากการผลิต อาทิเช่น การจัดให้มีการซ้อมความพร้อมการระงับเหตุฉุกเฉินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 

  ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดเกิดเหต ุ

   และศูนย์ช่วยเหลือ EMC/HO ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โดยการจ�าลอง 

  เหตุการณ์สภาวะเหตุฉุกเฉิน โดยการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนและคู่มือแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและ 

  แผนป้องกันระงับอัคคีภัย  
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ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย 

 บริษัทให้ความส�าคัญด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานโดยมุ่งหวังให้พนักงานมาท�างานและกลับบ้าน

ด้วยความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้

  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมงานที่มีผลต่อสุขภาพ 

  พนักงาน ตามมาตรฐานระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 

 		โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย จัดให้มีการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment  

  Aspect) และก�าหนดแผนการควบคุม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 		ก�าหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของบริษัททุกปีโดยมีเป้าหมาย Zero Accident 

ผลการด�าเนินงาน

 		กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ�าปีพนักงาน (ส�านักงานใหญ่) 



รายงานความยั่งยืน  2564 51

ผลการด�าเนินงาน 
  อุบัติเหตุที่ท�าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการท�างานจนถึงขั้นส่งต่อเพื่อรักษาทางการแพทย์ เป็น 0

  อุบัติเหตุที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซและสารเคมี เป็น 0

  อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) = 0

  อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) = 0

  อัตราการบาดเจ็บรวม (Total Injury Frequency Rate, TIFR) = 0

  อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Loss-Time Injury Frequency Rate : LTIFR) = 0

 จากความมุง่มัน่ของบรษัิทในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัสูงสดุในการปฏบัิตงิานและความ

เป็นเลิศและยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ (Safety & Operation Excellent) น�าไปสู่การก�าหนดค่านิยมความปลอดภัย 

ได้แก่ “E2E” (Education, Enforcement, Emergency Plan Response) เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุจาก

การท�างานเป็นศูนย์ (Zero Accident) 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บรษัิทให้ความส�าคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างสดุความสามารถ รวมถงึความรบัผดิชอบต่อ

ทกุขัน้ตอนทัง้ก่อนและหลงัการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร ซึง่ท�าให้บรษิทัได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าโดยได้รับค�าสัง่

ซื้ออย่างต่อเนื่อง

 บรษัิทจัดให้มกีระบวนการในการจัดการข้อร้องเรยีนของลกูค้าในกรณทีีพ่บปัญหาจากการใช้งานสนิค้าและบริการ

ของบริษัทตามข้อก�าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกิดข้ึน ลูกค้า

สามารถแจ้งข้อร้องเรยีนต่างๆ ผ่านช่องทางตวัแทนฝ่ายขาย  หลงัจากนัน้บรษิทัก็จะน�าประเดน็ดงักล่าวเข้าสูก่ระบวนการ

ตรวจสอบ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและกระบวนการป้องกัน 

จากน้ันจะตอบกลบัข้อร้องเรยีนไปยงัลกูค้าให้รบัทราบถงึแนวทางการจดัการและป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิซ�า้  ในปี 2564 

บรษิทัได้รบัเรือ่งร้องเรยีนจากลกูค้า เรือ่งการเพิม่มาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐานของลกูค้า 

บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องรถขนส่งสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานการส่งมอบของลูกค้าแล้ว เพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

 นอกจากความรับผดิชอบในเรือ่งการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร บรษิทัยงัมุง่เน้นการให้ความส�าคญัในการคดัสรร 

สินค้า วัตถุดิบ และบริการจากแหล่งผลิตหรือผู ้ให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับใน 

แต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบส่วนแรกท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก ในการสร้างการยอมรับจากลูกค้า 

เพื่อให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความมั่นใจอย่างสูงสุด 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 บริษัทให้ความส�าคัญในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาวะ

ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารจึงได้เน้นย�้ากับฝ่ายขายถึงการที่บุคลากร 

ของบรษิทัจะต้องสามารถเข้าถงึความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จรงิ โดยน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีส่ามารถแก้ไขปัญหา

ให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
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 เน่ืองจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัส COVID-19 ทีย่งัคงมกีารแพร่ระบาดจนถงึปัจจบุนั ท�าให้บรษัิท

ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน เช่น Work from home เพื่อให้ยังคงมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รวมถึงมีการจัดอบรม Webinar ร่วมกับทางคู่ค้าหลัก 

ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความต่อเนื่องทางธุรกิจกับลูกค้า   

การพัฒนากลไกการสื่อสารสองทิศทาง
ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า

การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์

	พัฒนาช่องทางการติดต่อลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และส่ือ 

 ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 - Website, Email, Line  

 - Mobile/ WhatsApp

 - Microsoft Teams  

	พฒันาช่องทางการเข้าถงึท่ีหลากหลาย เพือ่การตอบสนอง 

 ความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

	ประชุมกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 		Face to Face Meeting

		Virtual Meeting ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

 (โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

 COVID-19)

	การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี  	เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ

 นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าประเด็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การตอบสนองความความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า 

   จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินความ

พึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 

และได้รับคะแนนความพึงพอใจรวมสูงที่สุดในรอบ 3 ปี 

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาร่วมกันของทั้งองค์กรครบ

ทั้ง 4 ด้าน 

หลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 มีดังนี้

	 	ด้านคุณภาพ     	ด้านการส่งมอบ
	

	 	ด้านการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการเกิดซ�้า 	ด้านการบริการฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่บริษัท

กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า  
(เปรียบเทียบ 3 ปี)

95.00%
90.00%
85.00%
80.00%
75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%

91.17% 90.72% 89.65%

Target Score 
(86%)

CSS Score (%)

2564 2563 2562
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 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่ให้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทมีแผนจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

แผนด�าเนินการ ช่วงระยะเวลา

เข้าพบหารือกับลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(กรณีประเมินเกณฑ์ต�่ากว่า ร้อยละ 87)

17 - 28 มกราคม 2565

จัดท�าแผนการด�าเนินการ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มด�าเนินการตามแผน 7 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจรอบที่ 2 อีกครั้ง 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565

สรุปผลการประเมินและน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

14 - 25 มีนาคม 2565

 หากสรุปผลประเมินความพึงพอใจรอบที่ 2 แล้วบริษัทจะด�าเนินการน�าผลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ   

 บริษัทน�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2015  มาก�ากับดูแลขั้นตอนและวิธีการตั้งแต่ขั้นตอน

การจัดหา การสั่งซื้อ การตรวจรับ และการส่งมอบ โดยยึดแนวทางด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้ 

ความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้า ข้อก�าหนด
สินค้า และการส่งมอบ
ตาม Checklist เงื่อนไข
การส ่ งมอบ รวมถึง
ความถูกต้องเอกสาร
การส่งมอบ

ส่งมอบตรงตามก�าหนด
เ ว ล า แ ล ะ ข ้ อ ก� า ห น ด
มาตรฐานการส่งมอบ
ของลูกค้าตลอดจนร่วม
วางแผนการส่งมอบใน
ครั้งต่อไป

มุ่งเน้นการส่งมอบสนิค้า
และบริการด้วยความ
รวดเรว็ ตอบสนองลูกค้า 
กรณีท่ีต้องการใช้สินค้า
เร่งด่วน มีขั้นตอนการ
จัดการความส�าคัญและ
ให้บริการกับลูกค้า

รักษาระดับมาตรฐาน
การส่งมอบสินค้าและ
บริการพร้อมปรับปรุง
และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานให้
สูงขึ้น  สอดคล ้องกับ
กฎหมายระเ บียบและ
ข้อบังคับของหน่วยงาน
ภาครัฐ

เวลา ความรวดเร็ว สร้างมาตรฐาน
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การดูแลพนักงาน
 ภายใต้การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกทัง้ทาง ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนด้านเทคโนโลยี 

ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทตระหนักถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการดูแล

และพฒันาพนกังานให้เป็นผูม้ศัีกยภาพ เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นองค์กร ตามค่านยิมของบรษิทัตามสโลแกนทีว่่า “ก้าวต่อไป 

อย่างย่ังยืน”  บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาพนักงานและการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมาย (Talent Group 

และ Retention) การเติบโตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Development and Career Paht) โดยมี 

กรอบแนวคิดและเป้าหมายและการด�าเนินงานดังนี้ 

กรอบแนวคิดการดูแลพนักงาน

การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตาม Core Value ของบริษัท(WE R UAC)

มุ่งเน้นการพัฒนาและดึงดูดพนักงานในองค์กรด้วยการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

	 เน้นการท�างานอย่างมีความสุข

	ยึดมั่นจริยธรรมในการท�างาน

	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร รวมไปถึง 

 ผู้ที่มีส่วนได้เสีย

		เน้นการท�างานเป็นทีม

		มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

		ยึดมั่นสมรรถนะหลักองค์กร

	 สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยการบริหาร 

 ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และรกัษาพนกังานให้เตบิโตก้าวหน้า 

 ในสายอาชีพ

	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการสร้างจิตส�านึกของการมีส่วนร่วม 

 ในองค์กรผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม

การวางแผนก�าลังคนและการสรรหา 

 การวางแผนอตัราก�าลงัคนและการสรรหาคดัเลอืกบคุลากรจากทัง้ภายในและภายนอก เข้ามาร่วมงานกบับรษิทั

เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเตรยีมพร้อมและด�าเนินการอย่างเหมาะสมกับการปฏบัิตงิาน โดยบรษิทัพจิารณาคัดเลอืกบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพและมคีวามเหมาะสมกบัองค์กร ปัจจบุนับรษิทัมกีารปรบัรปูแบบการสรรหาบคุลากร โดยการน�าเครือ่งมอืด้าน

เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ เพือ่การสือ่สารทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาทิเช่น การสรรหา โดย Job Post Online, 

การสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านทาง applications ต่างๆ เป็นต้น

กลยุทธ์ การด�าเนินงานปี 2564

วางแผนก�าลังคนให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์บริษัท  รูปแบบ Job Post Online เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทที่เว็ปไซด์  

 และเพจ HR เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนกลยุทธ์ 

 ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้าง (Employee Branding)

 Job Search เพื่อคัดเลือกการเตรียมผู้สมัครส�ารองอยู่เสมอ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อ

ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้รู้จักและอยากท�างานกับองค์กร

 โครงการฝึกงาน (Internship Program)  
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ผลการด�าเนินงานด้านการสรรหาบุคลากรป ี2564

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 2564 2563 2562

อัตราการจ้างงานส�าเร็จตามแผน 100% 100% 100% 100%

ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่ตามที่ก�าหนด ภายใน 45 วัน ภายใน 45 วัน ภายใน 45 วัน ภายใน 50 วัน

อัตราการรับพนักงานใหม่ (จ�านวนคน) 1 9 6

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

 บรษัิทได้พฒันาหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความเป็นมอือาชพีในการท�างาน 

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ รวมท้ังทักษะและความสามารถต่างๆ ท่ีจ�าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น�า (Leadership Development Program) 
  หลักสูตร “Synergy for Management” (Synergy) รุ่นที่ 7

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 31

  หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP ) 

  หลักสูตร Leadership Succession Program ( LSP) รุ่น  12  

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program

  หลักสูตร พลังงานส�าหรับผู้บริหาร EEP รุ่น 7

  TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”

  TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 “How to Manage the Company’s Finance & Accounting and  

  Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis”

  หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย- จีน (วทจ. 4)

   TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2021 “How finance leaders are adapting within the new normal”

  TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2021 หัวข้อ “Fraud & Cyber Security Risk”

  TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “Fraud & Cyber Security Risk”

หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Program) 
  หลักสูตร การฉีดวัคซีนทางใจ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการท�างาน 

  หลักสูตร Branding (ตั้งแต่ระดับ Officer - Management) ทุกหน่วยงานในองค์กร เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง

  หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ (Training Online )

 แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2  ส่งผลต่อการส่งพนักงาน

ไปอบรมภายนอก แต่บริษัทก็ยังมีการจัดอบรมภายใน (In-House) รูปแบบ Online Training อย่างต่อเนื่องและ 

ยังส่งพนักงานไปอบรมภายนอก (Public) กับสถาบันท่ีมีมาตรฐานและมีช่ือเสียง ในรูปแบบ On Site โดยสรุปผล 

การด�าเนินงานด้านการฝึกอบรม ดังนี้
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ผลการด�าเนินงานการฝึกอบรมในปี 2564 

ประเภท หลักสูตร (จ�านวน) (จ�านวน) คิดเป็น %

การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

	Corporate Training 7 6 85.71

	Training by head Department 26 25 96.15

สรุปการฝึกอบรมภายใน   33 31 93.94

สรุปการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 31 31 100%

เป้าหมายและผลการด�าเนินงานตามเป้าหมาย ปี 2564  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2564 ผลการด�าเนินงาน

เปอร์เซนต์ความส�าเร็จตามแผนจัดฝึกอบรมภายใน > 85 % ของแผนทั้งหมด 93.94%

เปอร์เซนต์ความส�าเร็จการประเมินหลักสูตร > 85 % ของการประเมินหลักสูตร 85.45 %

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  
เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 - 2562

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

1.19

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

1.14

2.95

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
ของพนักงาน โดยเฉลี่ย ปี 2564  

 21 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการฝึกอบรม
ของพนักงาน โดยเฉลี่ย ปี 2564  

 10,282 บาท ต่อคน ต่อปี

2564 2563 2562
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การดูแลรักษาพนักงาน 
 บรษิทัให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาพนกังานทุกระดบัอย่างมาก เนือ่งจากกว่าจะได้พนกังานมาร่วมงานต้องผ่าน

กระบวนการต่างๆ หลายขัน้ตอน ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลอืก การสมัภาษณ์และการพฒันา แต่ละขัน้ตอนบรษิทัได้ใช้

ทรพัยากรทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ดงันัน้ หากบรษิทัมอีตัราการลาออกทีส่งู จะส่งผลให้บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยากร

เพือ่สรรหาพนกังานทดแทน ดงันัน้บรษัิทได้มีการตัง้เป้าหมายอตัราการลาออกพนกังานทกุปี ไม่เกนิร้อยละ10 และต้อง

ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง 

ผลการด�าเนินงานปี 2564

อัตราการลาออก (%) Market Survey (%) Petro, Oil, Energy (%) UAC (%)

2564 19.70% 13.65% 1.74%

2563 18.50% 19.20% 5.22%

2562 17.90% 18.30% 5.17%

การประเมินผลงานและบริหารค่าตอบแทน  
การประเมินผลงาน 

 		การเลื่อนต�าแหน่งตามเกณฑ์พิเศษ (High Potential & Fast Track) 

  บริษทัพิจารณาพนักงานทีมี่ผลการปฏบิตังิานดต่ีอเนือ่ง ตามเกณฑ์การพจิารณาเลือ่นระดบัพนกังานสอดคล้อง 

  กับ Career Management ควบคู่กับทักษะเฉพาะด้านท่ีจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนรวมถึงบุคลิกภาพ 

  ที่เหมาะสม หรือ Leadership Skills เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะให้ได้รับ 

  การเลื่อนระดับ

การบริหารค่าตอบแทน

 การบริหารค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับเป็นอีกส่วนส�าคัญในการสร้างความผูกพันและก้าวสู่การ

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ในแต่ละปีบริษัทได้ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) 

ระหว่างอุตสาหกรรมใกล้เคียงและภาพรวมของตลาด

 การก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานจะผ่านระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานประจ�าปีที่ถ่ายทอดมาจาก 

เป้าหมายองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยคือ คะแนนผลการท�างานจากเป้าหมายองค์กรและพนักงาน คือ (Corporate 

KPI, Department KPI and Individual KPI) เพื่อน�าไปพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีตามผลงาน

 ค่าจ้างประจ�าปี พจิารณาจากความสามารถในการจ่ายขององค์กรเทยีบเคยีงกบัผลส�ารวจค่าจ้างในตลาดแรงงาน

และอุตสาหกรรมใกล้เคียง 

การสร้างความผูกพันองค์กร 

 บริษัทท�าการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาการด�าเนิน

การด้านการสร้างความผูกพันพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2564 จากผลการส�ารวจบริษัทได้รับคะแนนความผูกพันองค์กร 

(Overall Engagement Score) แบ่งผลการส�ารวจออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 

 		การสื่อสาร 

  บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานสนับสนุนการสื่อสาร ผ่านช่องทางดิจิทัลที่ใช้ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว 

  และหลากหลาย อาทเิช่น การใช้ MS-Outlook, Microsoft Team, Microsoft 365, Yammer, Application  

  Line 

 		กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร (Happy Workplace) 

  บริษัทส่งเสริมให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข ในองค์กรแห่งความสุขตามหลักสุขภาวะองค์กรที่ดี  

  (Happy Workplace) โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ และส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะ 

  คนท�างานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy living) เพื่อสร้างพี่เลี้ยงองค์กร Health leader  

  ตอบสนองนโยบายขององค์กรตามหลัก Core Value ดังนี้

ประเภท กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Happy Body) 	 กิจกรรมวิ่งสะสม UAC Token 

		กิจกรรมออกก�าลังกายประเภทต่างๆ สะสม UAC Token 

	 การตรวจสุขภาพก่อนและหลังเข้าท�างาน (ประจ�าปี)

	 ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุพนักงาน และ ประกัน COVID-19

กิจกรรมด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 	 กิจกรรม Team Building

	 กจิกรรมงานเล้ียงสงัสรรค์บรษิทัประจ�าปี (SD Day & Night Party) 

	 กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (Happy Soul) 	 กิจกรรมวัคซีนทางใจให้คติธรรมและแนวคิดด้านจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้านการเงิน (Happy Money) 	 MOU กับธนาคารเพื่อการกู้ยืมด้านที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า

กิจกรรมส่งเสริมความมีน�้าใจเอ้ืออาทรต่อกัน 

(Happy Heart) 

	 กระเช้าเยีย่มไข้กรณเีจบ็ป่วยพกัรกัษาตัวทีโ่รงพยาบาล และพนกังาน 

 ที่ลาคลอด

กจิกรรมส่งเสรมิด้านครอบครัว (Happy Family) 	 เงินช่วยเหลืองานพิธีมงคลสมรส

	 เงินช่วยเหลือพนักงานอุปสมบท

	 เงินช่วยเหลือณาปนกิจศพ

	 ประกันอุบัติเหตุ

ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงาน ต่อองค์กร  

ร้อยละ 88

ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงาน ต่อการท�างาน

ร้อยละ 86
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การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 บรษัิทให้ความส�าคญักบับุคคลากรในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรู้ ความสามารถโดยเท่าเทยีมกนัไม่แบ่งแยกเพศ 

เชื้อชาติและศาสนา ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมุนษยชน (สามารถเข้าไปศึกษาราย

นโยบายด้านสทิธมินษุยชนได้ทีเ่วบ็ไซต์บรษิทั www.uac.co.th )  เพือ่เป็นกรอบการด�าเนนิงานด้านดงักล่าว นอกจากนี้ 

บริษัทยังได้ขยายการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปยังคู่ค้า โดยใช้การประเมินคู่ค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืนในการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท บริษัทมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ

และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมุนษยชน ดังนี้ 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิลูกจ้าง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

 ความปลอดภัยและสุขภาพ 

 อาชีวอนามัยในการท�างาน

ด้านความปลอดภัย

	 ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน  

 รวมถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท

	 จัดให้มีการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ 

 ท�างาน

	 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม 

 ความเสี่ยงของงาน

 จัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในการกรณีฉุกเฉิน

  ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน ค�านึงถึงศักดิ ์

 ความเป็นมนุษย์ โดยก�าหนดไว้ในคู่มือการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ 

 จรรยาบรรณพนักงาน

ด้านสุขภาพชีวอนามัยในการท�างาน

  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ตามปัจจัยความเสี่ยงในการท�างาน

สิทธิผู้รับเหมา

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน

การท�างาน

ด้านความปลอดภัย

	 ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน  

 รวมถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท

	 จดัให้มกีารฝึกอบรมและปฏิบตัติามระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัในการ 

 ท�างาน

	 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม 

 ความเสี่ยงของงาน 
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สิทธิลูกค้า

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัย

	ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดการส่งมอบของลูกค้า

	ปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

การคุม้ครองสทิธขิองข้อมลูส่วนบคุคล ด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า 

	การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า รวมถึงมีการด�าเนินงานตรวจสอบ แก้ไขและติดตาม 

 ข้อร้องเรียน

	รับประกันความเสียหายสินค้าและบริการจากการส่งมอบหรือเสียหายจากการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทให้กับลูกค้า

 การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า  

สิทธิชุมชน   

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก

การด�าเนินกิจกรรมของบริษัท

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 น�าระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย

	 พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001

	 มีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

	 มช่ีองทางการสือ่สาร สร้างความสมัพนัธ์กับชุมชนรอบโรงงานทัง้กรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิ 

 และสถานการณ์ปกติ

	 รับฟังข้อคิดเห็น และช่องทางร้องทุกข์และก�าหนดการเยียวยากรณีที่ชุมชนได้รับ 

 ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัท 

การเจรจาต่อรองพนักงาน 

 บริษัทเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

กจิการ ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ในสถานประกอบการขึน้ตามกฎหมาย เพือ่เป็นตัวแทนของพนกังานในการเสนอแนะและ

ตรวจสอบการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการส�าหรับพนักงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน อาทิ เช่น 

สวัสดิการของเยี่ยมไข้พนักงานและคู่สมรส ซึ่งส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

มาตรการรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

 บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นที่ผิดข้อกฎหมาย จรรยา

บรรณทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนี้ 

  การแจ้งผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2564  บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
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การจัดการความรู้องค์กร
 การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการส�าคัญที่รวบรวมองค์ความรู้การด�าเนินงานของบริษัท ถือเป็นทุนองค์ความรู้

ที่ส�าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทก�าหนดให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบจัดระบบการจัดการการความรู้

องค์กร โดยใช้ระบบ Microsoft Teams ซึง่เป็นการเริม่ต้นในการบริหารจดัการเรือ่งดงักล่าว อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัต้อง

ปรับและพัฒนารูปแบบและเน้นการใช้งานผ่าน Application หรือ Mobile แบบหลากหลาย เพื่อให้ใช้งานง่ายและทัน

สมยัมากขึน้ ปัจจบุนัการจดัการความรูใ้นกระบวนการท�างาน มกีารท�าผ่านกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

โดยการวางแผน ด�าเนินการ วัดผลและปรับปรุงแผนการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นแบ่งประเภทความรู้ที่จ�าเป็น

ดังนี้

ประเภทความรู้ที่จ�าเป็น วิธีรวบรวมและถ่ายทอด วิธีการถ่ายทอดข้อมูล

1. ความรู้พื้นฐานในการท�างาน 

 แต่ละต�าแหน่ง  (Job Position  

 Knowledge)

	 จดัท�าผ่าน Work Instruction/Manual   

 QP/WI

	 จัดเก็บใน Share Point โดยแบ่งออก 

 เป็นหมวดหมู่และหน่วยงาน

	 การฝึกอบรม

 On the Job Training

2. ความรู ้จากการฝึกอบรมภายใน 

 ข่าวสารภายนอก

	 จัดอบรม Competency ทั้ง Core  

 Competency และ Functional  

 Competency 

	 จัดเก็บรวบรวมการฝึกอบรมภายใน 

 ไว้ใน Share Point พนักงานสามารถ 

 เข้าไปฝึกอบรมได้ตลอดเวลา 

	 ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน 

 ถ ่ายทอดความรู ้ให ้กับพนักงาน 

 ภายใน (In House Training)

	 เชญิผูม้คีวามรูห้รอืวทิยากรภายนอก 

 มาอบรมความรู้ผ่านระบบ online
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ผลด�าเนินงานส�าคัญปี 2564

 ในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนินการด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในแต่ละด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้  

ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขอนามัย 

โครงการ/กิจกรรมปี 2564 รายละเอียด   

 โครงการกลุ่ม UAC ร่วมใจสู้ภัย

 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

	 โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทัย โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน  

 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์  

 หน้ากากอนามยั ให้กบัโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  

 องค์การบรหิารส่วนต�าบล และสนบัสนนุสิง่ของ ถงุยงัชีพ ให้กนัศนูย์พกัคอย 

 ชัว่คราว  โรงพยาบาลสนาม เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยและบคุลากรทางการแพทย์  

 ตามพืน้ทีต่่างๆ ในเขตจงัหวดัพิษณโุลก จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัเชยีงใหม่

 บรษัิท ยเูอซี แอด็วานซ์โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั บรษิทัในเครอืยเูอซี  

 มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา  

 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส  

 COVID-19

ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมปี 2564 รายละเอียด 

โครงการมอบทุนการศึกษา โรงงาน PPP จงัหวดัสโุขทยั มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนตามโรงเรยีนต่างๆ 

เขตพื้นที่บริเวณรอบโรงงานและจังหวัดสุโขทัย 

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มอรุโณทัย จังหวัดสุโขทัย 

กิจกรรมสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี  สนบัสนุนรถจกัรยานจ�านวน 5 คนัเป็นของรางวลักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตใิห้กบั 

อบต. ไกรใน/ อบต.ไกรนอก/อบต.ไกรกลาง และ อบต.กกแรต จังหวัดสุโขทัย 

โครงการเกษตรอินทรีย์รุ่นเยาว์ จ. เชียงใหม่  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์รุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นโครงการด�าเนินงานต่อเนื่อง

การคืนคุณค่าตอบแทนสู่ชุมชน  
 กลุ่มยูเอซีให้ความส�าคัญการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน และท�าความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังชุมชนระยะใกล้ (ระดับพื้นที่) และสังคมระยะไกล  

(ระดบัประเทศ) เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่แีละตอบสนองต่อความคาดหวงัและความต้องการจากชมุชนอย่างเหมาะสม 

ซึ่งความคาดหวังส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 

 (1) การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความปลอดภัย

  (2) การสื่อสารอย่างรวดเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 (3) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   
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ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

โครงการ/กิจกรรมปี 2564 รายละเอียด

กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมประเพณีขุนน�้าประจ�าปี ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีขุนน�้าตามประเพณี อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม             

กิจกรรมปี 2564 รายละเอียด  

โครงการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ให้กบัเทศบาล ต�าบลแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โรงงานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

ส่งมอบถนนให้เป็นทางสาธารณะ มูลค่า 1,612,079 บาท แก่หน่วยงานเทศบาล 

ต�าบลแม่แตง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนในการเดินทาง 

โครงการซ่อมแซมถนนสัญจรหน้าโรงงาน ตัวแทนโรงงาน PPP จังหวัดสุโขทัยร่วมกันซ่อมถนนบริเวณเส้นทางหน้าโรงงาน 

เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยดับไฟป่า ตวัแทนโรงงานแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมดบัไฟป่าในชมุชนบรเิวณใกล้โรงงาน 

             

 ตลอดการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน บริษัทรับซื้อ

วัตถุดิบพืชพลังงานจากเกษตร ได้แก่ ต้นข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ จากเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

มีรายได้และการจ้างงานในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  นอกจากนี้เพ่ือช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอื่นๆ บริษัทได้ส่งมอบน�้าหมักและวัสดุปรับปรุงดิน ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตให้กับ

หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนโครงการต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น โครงการ

ปลูกข้าวปลอดภัย โครงการปลูกผักอินทรีย์ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 

เป็นต้น 

แผนงานในอนาคตการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบโรงงานควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ ให้การ

สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

ให้ดข้ึีน และสร้างความสมัพันธ์ทีดี่ชมุชนรอบโรงงานให้อยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื เป็นมติร และสร้างความเช่ือม่ันในด้านความ

ปลอดภัยของโรงงาน โดยในแต่ละพื้นที่โรงงานจะมีการจัดท�าแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนในแต่ละปี สอดคล้อง

ตามแนวนโยบายของบริษัท 



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)64
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน 

 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 

ด้านความยั่งยืนของบริษัท (Disclosure 102-52) ประจ�าปี 2564 ครอบคลุมกับประเด็นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อแสดงผลการด�าเนินงาน 

ในรอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทใช้แนวทางการรายงานตาม GRI  

Sustainability Report Standard (GRI Standards) (Disclosure 120-50) นอกจากนี้ยังได้ผนวก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับกลยุทธ์

และการด�าเนนิงานขององค์กร เพือ่แสดงความมุง่ม่ันในการตอบสนองต่อเป้าหมายความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, Disclosure 102-46, Disclosure 103-1) 

 รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานในปี 2564 ครอบคลมุการด�าเนนิงานทกุบริษัท

ภายใต้กลุ่ม ยูเอซี ที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ความเชื่อมั่นต่อรายงาน 

 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยคณะท�างานด้านความยั่งยืน (Disclosure 102-

32) เพื่อให้ความเชื่อม่ันว่าข้อมูลท่ีรายงานน้ันครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แต่มิได้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ได้รับการรับรองรายงานโดยคณะกรรมการบริหารบริษัท บริษัทยัง

ไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก

การสอบถามข้อมูล  

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท  ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

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



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)66

GRI  
Standard

Description
Page/Link/ 
Comment

Organization Profile 
102-1 Name of the organization 6
102-2 Activities, brands, products, and services 10-11
102-3 Location of headquarters 6
102-4 Location of operations 7
102-5 Ownership and legal form 8
102-6 Markets served 10-11
102-7 Scale of the organization 6
102-8 Information on employees and other workers 6
102-9 Supply chain 10-11
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain -
102-11 Precautionary Principle or approach -
102-12 External initiatives -
102-13 Membership of associations 6

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 4-5
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 31-33

Ethic and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior -
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics -

Governance 
102-18 Governance structure 9
102-19 Delegating authority 9
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 14
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 17-18
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 9
102-23 Chair of the highest governance body 9
102-24 Nominating and selecting the highest governance body 28-29
102-25 Conflicts of interest 29-30
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy -
102-27 Collective knowledge of highest governance body -
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 28
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 31-33
102-30 Effectiveness of risk management processes 31
102-31 Review of economic, environmental, and social topics -
102-38 Annual total compensation ratio -

Stakeholder Engagement 
102-40 List of stakeholder groups 17-18
102-41 Collective bargaining agreements 16
102-42 Identifying and selecting stakeholders 17-18
102-43 Approach to stakeholder engagement 17-18
102-44 Key topics and concerns raised 17-18

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 
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GRI  
Standard

Description
Page/Link/ 
Comment

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements -
102-46 Defining report content and topic Boundaries 64
102-47 List of material topics 20
102-48 Restatements of information -
102-49 Changes in reporting 64
102-50 Reporting period 64
102-51 Date of most recent report 64
102-52 Reporting cycle 64
102-53 Contact point for questions regarding the report 64
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 64
102-55 GRI content index 66-68
102-56 External assurance -

GRI 201: Economic Performance
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 4-5
103-3 Evaluation of the management approach -
201-1 Direct economic value generated and distributed 12-13
201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change -
201-4 Financial assistance received from government -

GRI 205: Anit-Corruption 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 29
103-2 The management approach and its components 29
103-3 Evaluation of the management approach 30
205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 29

GRI 302: Energy
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 43
103-3 Evaluation of the management approach -
301-1 Materials used by weight or volume 43-44
301-2 Recycled input materials used 44-45
302-3 Energy intensity 43-44
302-4 Reduction of energy consumption 43-44

GRI 303: Water 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components -
103-3 Evaluation of the management approach -
303-1 Water withdrawal by source -
303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
303-3 Water recycled and reused 44

GRI 305: Emissions
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 41
103-2 The management approach and its components -
103-3 Evaluation of the management approach -
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GRI  
Standard

Description
Page/Link/ 
Comment

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions -
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 41-42
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions -
305-4 GHG emissions intensity 41-42
305-5 Reduction of GHG emissions 41-42
305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -

GRI 306: Effluents and Waste
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components -
103-3 Evaluation of the management approach -
306-1 Water discharge by quality and destination 44
306-2 Waste by type and disposal method 44-45
306-3 Significant spills -
306-4 Transport of hazardous waste -
306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 44-45

GRI 307: Environmental Compliance
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 41
103-2 The management approach and its components 41
103-3 Evaluation of the management approach -
307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations -

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36
103-2 The management approach and its components 36
103-3 Evaluation of the management approach -
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 36
308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken -

GRI 401 : Employment
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54
103-2 The management approach and its components 54
103-3 Evaluation of the management approach -
401-1 New employee hires and employee turnover 55,57

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

57-58

401-3 Parental leave -
GRI 403: Occupational Health and Safety

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47
103-2 The management approach and its components 47
103-3 Evaluation of the management approach -

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 absen-
teeism, and number of work-related fatalities

51

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

Description
Page/Link/ 
Comment

GRI 404 : Training and Education
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 55
103-2 The management approach and its components 55
103-3 Evaluation of the management approach -
404-1 Average hours of training per year per employee 56
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 55

404-3
Percentage of employees receiving regular performance and career develop-
ment reviews

-

GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity
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 59
405-1 Diversity of governance bodies and employees -
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men -

GRI 406 : Non-discrimination
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components -
103-3 Evaluation of the management approach -
406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken -

GRI 412 : Human Rights Assessment
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 59

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

60

GRI 413 : Local Communities
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 62
103-2 The management approach and its components 62
103-3 Evaluation of the management approach -

413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and devel-
opment programs

62

GRI 414 : Supplier Social 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 -
414-1 New suppliers that were screened using social criteria 36
414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken -

GRI 416: Customer Health and Safety 
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 -
416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 60

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

-
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