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แม้จะเจอวิกฤติหนักมากมาย แต่บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเน่ือง ท้ังในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัทฯ การด�าเนินกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านสิง่แวดล้อม เช่น การปรบัปรงุภมูทิศัน์ชมุชนโดยรอบสถานประกอบการของบรษิทัฯ, ด้านการพฒันาชมุชนและ

ส่งเสรมิอาชพี,  ด้านการศกึษาและเยาวชน เช่น โครงการทนุยเูอม็เอสสร้างอนาคต ทีส่นบัสนนุทนุการศกึษา อาหารกลางวนั และ

ชุดพละศึกษาแก่เด็กนักเรียน, ด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เช่น การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปันน�้าใจ ให้เลือด ช่วย

ชีวิต” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา, ด้านศาสนา

และวฒันธรรม  และด้านสาธารณกศุล เช่น โครงการธารน�า้ใจยเูอม็เอส ทีร่ะดมความช่วยเหลอืจากผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 

ทั้งงบประมาณ สิ่งของ และจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ต�าบลคลอง

สะแก อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัทฯ 

ด้วยความมุง่มั่นทีจ่ะพฒันาการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในปี 2555 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ 

จึงได้ปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการจัดการพลังงาน ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2555 นี้ยังถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของบริษัทฯ ที่เริ่มต้นจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 

(Sustainable Report) ตามกรอบของ GRI (Global Reporting Initiatives) โดยมกีารเปิดเผยผลการด�าเนนิงานทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างย่ังยืนน้ัน ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และต้องมี

ส่วนเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้

มาตรฐานและคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน) 

ในรอบปี 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)  ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ต้อง

เผชิญกับวิกฤติหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2554 

สถานประกอบการของบริษัทฯ ที่คลังสินค้านครหลวง อ�าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของ

ประเทศ  ถงึแม้ว่าภายในคลงัสนิค้านครหลวงจะไม่ได้รบัความเสยีหายกต็าม 

แต่การด�าเนินธรุกจิกต้็องหยดุชะงกัลง เน่ืองจากไม่สามารถน�าสินค้าเข้าคลงั

และส่งมอบสินค้าให้กบัลูกค้าได้ ท้ังทางบกและทางน�า้ อกีท้ังในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปีงบประมาณ 2554 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554  คลังสินค้าและ

ท่าเรือสวนส้ม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาน

ประกอบการของบริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินกิจการชั่วคราวตามค�าสั่ง

จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่คี�าสัง่ให้ผูป้ระกอบกจิการถ่านหนิในจงัหวดัสมทุรสาคร

ทุกแห่ง ระงบัการประกอบกจิการถ่านหินทุกกรณ ีจากสองเหตุการณ์ดงักล่าว

ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมาก ท�าให้บริษัทฯ ต้องมี

การปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้น 

(พลต�ำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์)

ประธานกรรมการ
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 

2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดย บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 

จ�ากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ต่อมาในเดือนมกราคม 

2547 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

70 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 20 ล้านหุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อเสนอขายต่อประชาชน โดยบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายวันแรก (IPO)              

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ภายใต้สัญลักษณ์          

หลักทรัพย์ “UMS”

“ยนูคิ ไมนิง่” หรอื “ยเูอม็เอส” เป็นบรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้าถ่านหนิชัน้น�า

ของประเทศไทย โดยเลือกน�าเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพดีจากประเทศอินโดนีเซีย ที่มี

ค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อจัด

จ�าหน่ายให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น โดยเฉพาะบริษัท

อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงท่ีมี

ศักยภาพการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม เช่น สระบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น

รู้จักยูนิค ไมนิ่ง (UMS)  
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 

เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 

ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

 กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งคลังสินค้ำ : 

คลังสินค้าชัยมงคล : 

เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ต�าบลชัยมงคล (บ้านบ่อ) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คลังสินค้าสวนส้ม : 

เลขที่ 88/9 หมู่ 5 ต�าบลสวนส้ม 

อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

คลังสินค้านครหลวง : 

เลขที่ 108 หมู่ 2 ต�าบลคลองสะแก 

อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13260
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โครงสร้างองค์กร
 บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส์ แมแนจเมนท์ จ�ากัด (เดิม: บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จ�ากัด) 

จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2549 ปัจจบัุนด�าเนนิธรุกิจการบรกิารด้านลอจสิตกิส์ให้กบั

บริษัทฯ และลูกค้าอื่น โดยได้รายรับเป็นค่าบริการเป็นหลัก

2. บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ�ากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ด�าเนินธุรกิจด้าน

การขนส่งและขนถ่ายทางน�า้ ได้แก่ การขนส่งทางเรอืขนาดประมาณ 500 - 2,500 ตนัต่อล�า ปัจจบุนั 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ�ากัด มีเรือล�าเลียงทั้งสิ้น 12 ล�า

3. บรษิทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จ�ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที ่24 มกราคม 2550 ด�าเนนิธรุกิจด้านการ

ขนส่งและขนถ่ายทางบก ได้แก่ การขนส่งโดยรถบรรทุก ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานเป็น

รูปแบบฝ่ายขนส่งของบริษัทฯ

4. บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ�ากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ด�าเนิน

ธรุกจิด้านท่าเทยีบเรอื ทีอ่�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยได้รบัรายได้เป็นค่าบรกิาร

ผ่านท่า ซึ่งมีสินค้าผ่านท่า ได้แก่ ถ่านหิน ปูนเม็ด แร่เหล็ก เป็นต้น

UMS

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน)

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด

ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว 5 ลานบาท

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จำกัด

ทุนจดทะเบียน 110 ลานบาท

(ชำระเต็มมูลคา)

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จำกัด

ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท

(ชำระเต็มมูลคา)

ทุนจดทะเบียน 105.22 ลานบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว 76.73 บาท

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส

ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท

(ชำระเต็มมูลคา)
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายวางแผน

ฝายพัฒนาและวิจัย

สายงาน

ธุรกิจ

สายงาน

การผลิต

สายงาน

ปฏิบัติงาน

สายงาน

ความสัมพันธ

ชุมชน

สายงาน

ทรัพยากร

มนุษย

สายงาน

บัญชีและ

การเงิน

ตรวจสอบภายใน

(วาจางบริษัทภายนอก)

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

เลขานุการบริษัท

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ยูเอ็มเอส เชื่อเสมอว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น

ในบริษัทฯ อันจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ยูเอ็มเอสจึงได้ด�าเนินธุรกิจบนหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการมี

ส่วนแบ่งในก�าไร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการ ดังนี้

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน 

โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความ

เหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ รายชือ่ของกรรมการอสิระ และหนงัสอืมอบฉนัทะทกุแบบตามทีก่ระทรวงพาณชิย์

ก�าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่ง

ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพ่ือรักษา

สทิธใินการเข้าประชมุ รวมถงึข้อบังคับบรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ 

ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ แต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของ 

บรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รบัเอกสารการประชมุด้วย ซึง่บรษิทัฯ ได้เปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อน

การประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น�าในการจ�าหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพ และบริการตรงความต้องการของลูกค้า ด้วยความ

มุ่งมั่นที่จะธ�ารงค์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ :

 เป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายถ่านหินภายในประเทศ

 ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

 มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาสังคม
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(2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้

อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้

ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่าง

ชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อ

รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่าง 

ทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ 

(4) ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว มสีทิธอิอกเสยีงหรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทกุคนเข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง

ต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

(ถ้ามี) ด้วย 

(6) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้แก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(7) จัดให้มช่ีองทางทีผู่ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถตดิต่อขอข้อมลูได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบรษิทัฯ 

นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้รายย่อยยงัสามารถตดิต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานกุารบริษทัฯ หรือ หน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ 

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยอย่างชดัเจน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจว่ามโีครงสร้างการด�าเนนิงาน

ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(9) ด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพในการสร้างความเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนืแก่องค์กร เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้

รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยได้

ด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ซ่ึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อน

การประชมุ รวมทัง้ได้แจ้งให้ทราบถงึหลักเกณฑ์ในการพจิารณาว่าจะรับเร่ืองทีเ่สนอมานัน้อย่างชัดเจน 

โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารับเลอืกเป็นกรรมการ ซึง่ผูท้ีไ่ด้รับการเสนอชือ่จะ

ต้องมคุีณสมบติัครบถ้วนตามข้อสรปุคณุสมบตักิรรมการบริษทัฯ และต้องให้ความยนิยอมในการเสนอ

ช่ือด้วย เพ่ือบรษิทัฯ จะได้ด�าเนนิการตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัฯ ต่อไป ซึง่บรษิทัฯ ได้ประกาศ

แจ้งการรบัเสนอชือ่รวมถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า

ก่อนการประชมุ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลอืกกรรมการในทีป่ระชมุ

บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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(3) ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี 

นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดการลงคะแนน

เสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่

กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตาม

เรื่องที่ส�าคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน

ดงักล่าวในห้องประชมุ เพ่ือน�าผลคะแนนมารวมค�านวณกบัคะแนนเสยีงทีไ่ด้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสอื

มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯ 

จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

(6) บันทกึรายงานการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วน จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังการประชุมเสร็จส้ินภายใน 14 วัน

ท�าการ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการ

บริหารจัดการหรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหาย

ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง และกรณทีีเ่กดิความเสยีหาย บรษิทัฯ จะเป็นผูก้�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมและเป็น

ประโยชน์กับทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

และการออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะได้รบั

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ให้สิทธผู้ิถอืหุน้ในการเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิทัฯ ในฐานะเจ้าของบรษิทัฯ ผ่านกรรมการอสิระของบริษทัฯ โดยทกุๆ ข้อคดิเหน็จะได้รับการกล่ันกรอง

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่ส�าคัญยิ่ง และยังคงด�าเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ

ให้มขีดีความสามารถในการรองรบันโยบายในการขยายธรุกจิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงมุง่เน้นการดแูลให้พนกังาน

ปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสขุ โดยปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภยั ทนัสมยั ดแูลสวสัดกิารทัง้ด้าน

สุขภาพและนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา

ต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ก�าหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับ

ของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

ชมุชน : บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส

สังคม : บริษัทฯ มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษาและเยาวชน 

การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ผลการด�าเนินงานด้านสังคม”)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยสารสนเทศ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกบัข้อมลูข่าวสารทีต้่องแจ้งแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผูถ้อืหุน้ ทัง้ในด้านของ

ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันด้านการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ จะ

เปิดเผยข้อมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investor@uniquecoal.com ซึ่งบริษัทฯ 

จัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2555 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีว่าถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานความ 

รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิในรายงานประจ�าปีด้วย บริษทัฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกนั บทวเิคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ รวมถงึรายงานการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ไีว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 

(แบบ 56-1) เป็นต้น
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ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้วนั้น จะเผยแพร่ไว้

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 ข้อมูลบริษัทฯ ในการ 

จัดผลการด�าเนินงานที่น�าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ

ปรบัปรงุหน้าเวบ็ไซต์อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถรับข้อมลูข่าวสารได้ทนัต่อเหตกุารณ์ เข้าถงึได้โดยสะดวก 

และได้รับประโยชน์มากที่สุด 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซ่ึงเป็น

ส่วนส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทุม่เทในการด�าเนนิการอย่างดทีีส่ดุ 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.) โครงสร้างของคณะกรรมการ

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดของ

กิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่

มส่ีวนได้เสยี จ�านวน 4 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารและไม่มส่ีวนได้เสยี ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 

3 ท่าน

ข. การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและจ�านวนบริษทัทีก่รรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ซึ่งสัดส่วน

ของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ก�าหนดไว้ โดยกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานจะหมนุเวยีนกนัออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลบัมา

ด�ารงต�าแหน่งได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัเหน็ชอบให้น�าเรือ่งจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่ง

อยู่มาเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี รวมทั้ง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อย

กว่า 3 คนเสมอ และได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทัฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผู้ทีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระ

รายนั้นๆ ด้วย
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(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ    

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่        

ได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทีป่รกึษา

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว         

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ           

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น    

รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีม่นียักบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา

ทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ง. การแยกต�าแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นคนละบคุคลกนัเสมอ โดยประธานกรรมการ

จะเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้น�า 

และมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     

ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ประชุม เช่น การตั้งค�าถามที่ส�าคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะน�า สอดส่องดูแล และสนับสนุนการด�าเนิน
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ธรุกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ�าหรอืธรุกจิ

ประจ�าวัน ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ             

คณะกรรมการได้มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอ�านาจเท่านั้น เป็น ผู้ที่มี

อ�านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามอ�านาจทีม่อบไว้ กรรมการผูจ้ดัการได้มอบอ�านาจให้กบัฝ่ายจดัการบรหิารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพตามอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอ�านาจของ  

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

จ. เลขานุการบริษัท

บรษัิทฯ ได้จดัให้มเีลขานกุารบรษิทัฯ คอื นางสาวจรัสศรี เทยีนทพิศริิ โดยก�าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบ

ดังนี้

 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

 - ทะเบียนกรรมการ

 - หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ 

 - หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2.) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรอง   

รายละเอยีด และได้ก�าหนดคณุสมบตั ิและขอบเขตหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่าง

ชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 

ซ่ึงประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ และคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมรีายละเอยีดเกีย่วกบัรายช่ือ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และรายงาน

ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี 2555 ของบริษัทฯ

3.) จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิไว้ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใช้เป็น

วิถีทางชี้น�าการด�าเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการด�าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
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 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดมาตรการให้กรรมการ 

และพนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ และพนักงาน

ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน     

ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือ

น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2. หลกีเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วข้องกับตนเองทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ

3. หากมกีารท�ารายการเช่นนัน้เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ ให้กระท�ารายการนัน้เสมอืนท�ารายการกบับคุคล 

ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4. หากบริษัทฯ มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน จะ

ได้รบัการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ถงึความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

จะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี

5.) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูก้�าหนดวนัประชมุเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมกีารก�าหนดระเบยีบวาระ

ประจ�าของแต่ละไตรมาสไว้ชดัเจน ส่วนระเบยีบวาระทีน่อกเหนอืจากนี ้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

จะร่วมกนัพจิารณาตามความส�าคญัและจ�าเป็น อย่างไรกด็ ีกรรมการแต่ละคนกส็ามารถเสนอเรือ่งต่างๆ ได้ด้วย 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 มีการประชุมทั้งส้ิน 11 คร้ัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ  

หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อน

การประชุมเสมอ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการ 

บรษิทัฯ เข้าร่วมการประชมุด้วยทกุครัง้ โดยเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ และจดัเกบ็ข้อมลู หรอืเอกสารเกีย่วกบั

การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมสาระส�าคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็น

เอกฉันท์ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมี

การจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความ

ปลอดภยัอย่างด ีโดยปกตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เข้าร่วมการประชมุทกุคนทกุครัง้ ยกเว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น ซึง่หาก

ทราบเป็นการล่วงหน้าก็จะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ 
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6.) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

เฉพาะเรือ่ง โดยค�านงึถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกบัผลการด�าเนนิงาน รวมถงึ

ความเหมาะสมกับการท�าหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2555 ให้

เหมือนกับปี 2554 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 

และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

 ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง

ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรง เพื่อให้เป็น

กลไกในการด�าเนินกิจการถ่านหินหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขทาง

ธุรกิจต่างๆ ถือเป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเง่ือนไขการ

ลงทนุนัน้ บรษิทัย่อยต่างๆ จะมกีรรมการบรษิทัฯ น้อยทีสุ่ด เช่น จะมีเพยีงกรรมการผู้จัดการของบริษทัฯ กบัผู้บริหาร

ระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรงในความส�าเร็จของโครงการลงทุนนั้นๆ ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

และจะใช้ระเบยีบปฏิบตังิานของบรษิทัฯ เป็นหลกั ซึง่เป็นรูปแบบและวธิกีารบริหารทรัพย์สนิเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯ ใน

ฐานะกรรมการบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ยกเว้นเบี้ยประชุมเท่านั้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย  

ค. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ มกีารก�าหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชดัเจนและโปร่งใส โดยประธาน

กรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ง. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการ

ปรบัเงนิเดอืนประจ�าปีของผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานรายบคุคลและผลการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัพิจารณาประกอบกบัผลการปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละ

สายงานด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยรวมเป็นประจ�าไว้ในแบบ 56-1 นอกจากนี้  ได้

เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ฯ และการได้รับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล เพื่อความ

โปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย
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7.) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์  และน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัด

จ�าหน่ายถ่านหนิของบรษิทัฯ จงึได้มกีารก�าหนดคณะท�างานบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์ปัจจยั

แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ ควบคุมและบรหิารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ตลอดจน

ตดิตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท :

Risk Management Team

Board of Directors

Audit Committee

Heads of Business Units /
Division/Department

Business Units /
Division/Department

Risk Owner /
Ultimate Risk

Owner

Managing Director
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท : 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

โดยบริษัทฯ จะมีการก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่ชัดเจน มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้ง

ภายในและภายนอก ซึง่อาจมผีลกระทบท�าให้องค์กรไม่สามารถด�าเนนิธรุกจิให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ได้ มีการจัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียง มีการประเมินความเส่ียงในการสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่า

เพิ่มให้องค์กร ตลอดจนมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk 

owner) และติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยง

แต่ละข้อ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบต่อไป

UMS: Enterprise Risk Management Process

1. Identify risk

2. Assess these risks (rate and rank)

3. Develop response strategies for key risks

4. Control activities to ensure that risk response 

strategies are being carried out

5. Continuous monitoring of these risks and

 the business environment

6. Report risk exposures and status of agreed upon 

response strategies
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
ต้นทนุราคาถ่านหนิทีบ่รษิทัฯ น�าเข้ามอีงค์ประกอบหลัก คอื ราคาถ่านหนิ ค่าระวางเรือ และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านราคา

ขององค์ประกอบเหล่านี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ โดยหากราคาถ่านหิน ค่าระวางทาง

เรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ สูงขึ้น 

ราคาถ่านหินและค่าระวางเรือมีการปรับตัวข้ึนลงตามปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทั้งนี้ 

บริษัทฯ มีทีมงานในการติดตามข้อมูลของราคาถ่านหินและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ

บริหารต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ น�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศทั้งหมดและจ�าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศ ส่งผลให้บรษิทัฯ มต้ีนทนุเป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา และรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงนิบาท ท�าให้ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่สูง

ขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารป้องกนัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยการซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ของราคาต้นทุนสินค้าที่น�าเข้าทั้งหมด จากนโยบายดังกล่าวท�าให้

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

2. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่
ธรุกจิการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายถ่านหนิให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศเป็นธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการ

รายใหม่ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองจักรมากนักและเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย ท�าให้

มโีอกาสทีจ่ะมผีูแ้ข่งขนัรายใหม่เข้ามาประกอบธรุกจินีไ้ด้ ซึง่ปัจจบุนัมคีูแ่ข่งเข้ามาแข่งขนัเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลกระทบ

ต่ออตัราก�าไรข้ันต้น ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้มกีารวางกลยทุธ์ทีส่�าคญัทางด้านผลติภณัฑ์ให้แตกต่างจากบรษิทัคูแ่ข่ง

ทัว่ไป เพือ่ให้เกดิมลูค่าเพ่ิมและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้มากทีสุ่ด โดยจะต้องอาศยัประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในการคดัเลอืกและปรบัปรงุคณุภาพถ่านหนิดงักล่าว รวมถงึจะต้องมคีวามรูท้ีจ่ะสามารถให้

ค�าแนะน�ากับลูกค้าให้ใช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภทของหม้อไอน�้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้จ�าหน่ายถ่านหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้

เหมาะสมกบัหม้อไอน�า้ส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการเผา

ผลาญเช้ือเพลิง และสามารถลดต้นทุนการผลิตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท�าให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการ         

สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นจ�านวนมาก ท�าให้บริษัทฯ สามารถน�าเข้าถ่านหินด้วยเรือ

ขนาดใหญ่ ส่งผลให้บรษิทัฯ มค่ีาระวางเรอืทีถ่กูกว่าค่าระวางเรือในกรณทีีน่�าเข้าถ่านหนิจ�านวนน้อย ซ่ึงผู้ประกอบการ

รายใหม่ไม่สามารถน�าเข้าถ่านหินจ�านวนมากในคราวเดียวกันส�าหรับช่วงเริ่มต้นการด�าเนินกิจการ ซึ่งเป็นข้อได้

เปรียบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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3.  ความเสี่ยงด้านพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกค้า
โดยทัว่ไปเชือ้เพลงิหลกัทีใ่ช้ในโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทยจะมอียู ่3 ประเภทใหญ่ๆ คอื น�า้มนัเตา 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน น�้ามันเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากการ

จัดหาซ้ือท�าได้สะดวก การใช้งานทีไ่ม่ยุง่ยากและการบ�ารงุรกัษาหม้อไอน�า้ท�าได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาตส่ิวนใหญ่

จะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน�้ามันเตา ส่วนการใช้ถ่านหินยังไม่เป็นที่แพร่หลายใน

อุตสาหกรรมต่างๆ มากนักเนื่องจากผู้ใช้ยังขาดความรู้ในการใช้ถ่านหินได้ดีเพียงพอ

จากอดีตจนถงึปัจจบุนัถ่านหนิมจีดุเด่นในเรือ่งของการเป็นเชือ้เพลงิทีม่ต้ีนทนุต�า่ อย่างไรกต็าม การเปลีย่น

เชือ้เพลงิจากน�า้มนัเตาเป็นถ่านหนิ โรงงานอตุสาหกรรมจะต้องมกีารลงทนุเปลีย่นหม้อไอน�า้จากทีใ่ช้กบัน�า้มนัเตา

เป็นหม้อไอน�า้ทีใ่ช้ส�าหรบัถ่านหนิ แต่เมือ่พิจารณารวมถงึผลกระทบ เช่น ด้านต้นทนุเชือ้เพลงิรวมถงึค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาหมอ้ไอน�า้แล้ว ลกูค้ามรีะยะเวลาคนืทนุเฉลีย่ประมาณ 9 - 24 เดอืน ขึน้อยูก่บั

ปรมิาณการใช้ถ่านหนิและประเภทของหม้อไอน�า้ ดงันัน้ ในภาวะปัจจบุนัทีโ่รงงานอตุสาหกรรมต่างๆ จ�าเป็นต้อง

ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใช้

ถ่านหินเป็นทางเลือกหนึ่งแทนน�้ามันเตา ประกอบกับถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณส�ารองอยู่มากเมื่อเปรียบ

เทียบกับก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเตา อีกทั้งแหล่งถ่านหินยังกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ

ทั่วโลก ท�าให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง บริษัทฯ จึงคาดว่าการใช้ถ่านหินในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ

เพิม่ขึน้มากกว่าเดิม โดยในปัจจบัุนบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการขยายฐานลูกค้าโดยท�าการตลาดในลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน�้าแบบใช้เชื้อเพลิงน�้ามันเตาให้เปลี่ยนเป็นแบบใช้เชื้อเพลิงถ่านหินกับทางบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ถ่านหนิทีน่�ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมหีลายประเภท สามารถจดัเรยีงตามคณุภาพทีด่ทีีส่ดุของถ่านหนิ

โดยพิจารณาจากค่าความร้อนที่สูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส 

และลิกไนต์ โดยถ่านลิกไนต์จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะที่ถ่านหินประเภทอื่นๆ จะก่อให้เกิด

มลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาก

ปัจจุบันบริษัทฯ น�าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถ่านหินทั้ง 2 ประเภทเป็นถ่านหินที่มี

คุณภาพดีและมีก�ามะถันในระดับต�่า (ปริมาณก�ามะถันอยู่ในช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่น�้ามันเตามี

ก�ามะถันอยู่ในช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต์) ท�าให้มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อยเม่ือน�ามาใช้งาน และจากการที่

บรษิทัฯมรีะบบในการจดัเกบ็ถ่านหนิอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ โดยมมีาตรการในการควบคมุฝุน่อย่างรัดกมุ 

เช่น การจัดให้มผ้ีาใบคลมุรอบกองถ่านหนิ การฉีดน�า้ดักฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย การสร้างร้ัวรอบคลังสินค้า การตรวจสอบ
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คุณภาพน�้าและอากาศเป็นประจ�า รถที่บรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดไม่ให้เศษถ่านหินตกพื้น และมี 

การล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินทุกคันก่อนออกจากคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�าเนิน

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันด้านส่ิงแวดล้อม เช่น กระบวนการผลิตในระบบปิด มีระบบป้องกัน       

การฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยติดต้ังม่านกันฝุ่นและใช้ระบบสเปรย์น�้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้าน             

สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากมาตรการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมข้างต้น บริษัทฯยังได้ด�าเนินมาตรการ  

ส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมและชมุชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การน�าระบบจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001: 2004 

มาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) 

ทีก่�าหนดขึน้โดยองค์การมาตรฐานสากล การน�าระบบการจดัการพลงังานและการอนรุกัษ์พลงังานมาใช้ในองค์กร 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม

อาชีพ ด้านการศกึษาและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสขุ ด้านศาสนาและวฒันธรรม และด้าน

สาธารณกุศลต่างๆ 



นโยบายคุณภาพของ UMS
มุงม่ันพัฒนา รูคุณคาพลังงาน บริการดวยใจ หวงใยส่ิงแวดลอม
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ด้านรายได้
ส�ำหรบัธรุกจิกำรน�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำยถ่ำนหนิของบรษิทัฯ ในรอบปีงบประมำณ 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 

2555) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน จ�ำนวน 3,397.73 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรขำย

ในปี 2555 เพิม่ขึน้จำกปี 2554 ในขณะทีป่รมิำณขำยในปี 2555 ไม่ขยำยตวัจำกปี 2554 เนือ่งจำกในช่วงไตรมำส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2555) บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์อทุกภยัคร้ังใหญ่ของประเทศ ท�ำให้คลังสินค้ำของบริษทัฯ 

ที่ต�ำบลคลองสะแก อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไม่สำมำรถท�ำกำรขนส่งสินค้ำไปให้ลูกค้ำได้     

ส่งผลให้กจิกรรมกำรขำยสนิค้ำของบรษิทัฯ หยดุชะงกัไปประมำณ 2 เดอืน หรอืเทยีบกบัปรมิำณขำยของบรษิทัฯ 

ขำดหำยไปประมำณ 400-500 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังเหตุกำรณ์น�้ำท่วม กลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ เริ่ม

ฟ้ืนตวัและเริม่กลบัมำด�ำเนนิกำรผลติอกีครัง้ ประกอบกบัอปุสงค์ในประเทศไทยทีย่งัคงแขง็แกร่ง ภำคอสงัหำรมิทรพัย์

ทีย่งัคงขยำยตวัและโครงกำรสำธำรณปูโภคของรฐัทีท่ยอยเร่ิมด�ำเนนิกำรตำมปกต ิส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับค�ำส่ังซ้ือ

ถ่ำนหนิจำกกลุม่ลกูค้ำขนำดใหญ่อย่ำงต่อเนือ่ง ได้แก่ อตุสำหกรรมปนูซเีมนต์ ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงัคงสำมำรถ

รักษำฐำนลูกค้ำกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำงและเล็กได้เป็นอย่ำงดี

ผลการด�าเนินงาน 1/

หมำยเหตุ : 1/ ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2555

(ต.ค.54-ก.ย.55)

2554

(ต.ค.53-ก.ย.54)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,427.65 3,275.58

รายได้อื่น 36.42 39.77

รายได้รวม 3,464.07 3,315.35

ก�าไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีรายได้ (181.79) 206.85

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (288.26) 60.52

ก�าไรต่อหุ้น (1.88) 0.39

หน่วย : ล้ำนบำท
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ด้านค่าใช้จ่าย
ในรอบปีงบประมำณ 2555 (ต.ค. 2554-ก.ย. 2555) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ

บริหำรในปี 2555 เท่ำกับ 478.67 ล้ำนบำท สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมในปี 2555    

ปรับตัวสูงขึ้นจำกปี 2554 เนื่องจำกค่ำขนส่งสินค้ำที่สูงขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเกิดจำกกำรหยุดด�ำเนินกำรชั่วครำวของ

คลงัสนิค้ำสวนส้ม จงัหวดัสมทุรสำคร โดยบรษัิทฯ ได้ใช้ฐำนกำรผลิตทีค่ลังสินค้ำนครหลวง จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

เพยีงแห่งเดียวในกำรขนส่งถ่ำนหนิให้กบัลกูค้ำทกุรำย รวมถงึลกูค้ำในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสำคร โดยบรษิทัฯ คำดว่ำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรของบรษิทัฯ จะเข้ำสู่ระดบัปกต ิเม่ือคลังสินค้ำและท่ำเรือสวนส้มเร่ิมเปิดด�ำเนนิกำร

ตำมปกติ

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

หมำยเหตุ: * งดจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

2555

(ต.ค.54-ก.ย.55)

2554

(ต.ค.53-ก.ย.54)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 478.67 394.35

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 106.36 83.58

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 0.12 62.75

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน-สังคม 1.97 1.35

เงินบริจาคสาธารณะกุศล 0.11 0.14

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น - * 30.69

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 21.32 15.13

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 88.04 107.70

หน่วย : ล้ำนบำท
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ยูเอ็มเอส ตระหนักถึงกำรพฒันำชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนใกล้ที่อยู่บริเวณรอบคลังสินค้ำและท่ำเรือของ 

บรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูใ่นพ้ืนที ่ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมทุรสำคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ 

ที่อำจจะได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทั้งชุมชนไกลอันได้แก่ ชุมชนนอกพื้นที่ด�ำเนินกำร

ของบรษิทัฯ ประชำชนทัว่ไป ด้วยเลง็เหน็ว่ำประเทศชำตจิะเข้มแขง็ได้นัน้ต้องเกดิจำกชมุชนและสงัคมทีม่คีณุภำพ

ชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์

อันดีงำมและควำมไว้วำงใจต่อกัน ด้วยกำรวำงตนเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนำ

และดูแลคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชนมำตลอดนบัตัง้แต่บริษทัฯ ได้ก่อตัง้มำเมือ่ปี 2537 ด้วยกำร

ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคม ทั้งด้ำนงบประมำณ สิ่งของและอุปกรณ์ ตลอดจนจิตอำสำแก่

ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมุง่หวงัทีจ่ะตอบแทนแก่ชมุชนและสงัคมในพืน้ทีท่ีบ่ริษทัฯ เข้ำไปด�ำเนนิกจิกำรอยู่ 

และมีควำมตั้งใจจริงที่จะพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ

ชุมชนโดยรอบคลังสินค้ำและท่ำเรือที่ ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยำ ตลอดจนมีส่วนช่วยให้คุณภำพชีวิตของประชำชนบริเวณรอบคลังสินค้ำและท่ำเรือดียิ่งขึ้น

อย่ำงจริงจัง
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศที่ 04/2555

เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ยูเอ็มเอส มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ คอื “เป็นผูน้�ำในกำรจ�ำหน่ำยถ่ำนหนิทีม่คีณุภำพ และบรกิำรตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ด้วย

ควำมมุ่งมั่นที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำสังคม” บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. กำรก�ำกับดูแลองค์กร: บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยถ่ำนหิน โดยบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ทีด่ ีมคีวำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทัฯ ทัง้ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ 

พนักงำน ชุมชน และสังคม

2. สทิธมินษุยชน: บรษิทัฯ ค�ำนงึถงึกำรเคำรพต่อสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำน และปฏบิตัต่ิอพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเสมอภำค

และเป็นธรรม รวมทั้งไม่สนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก 

3. กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน : บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนแรงงำนสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง และค�ำนึงถึงสุขภำพและควำม

ปลอดภัยในกำรท�ำงำนของพนักงำน โดยปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำนผ่ำนกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ในหลักสูตรต่ำงๆ

4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน โดยบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำน 

ISO14001 และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เพื่อรักษำระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่บริษัทฯ เข้ำไป

ด�ำเนนิกจิกำรอยู ่ตลอดจนมคีวำมจรงิใจต่อกำรจดักำรข้อร้องเรยีนด้ำนผลกระทบสิง่แวดล้อมของชมุชน ทีอ่ำจเกดิขึน้

จำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. กำรด�ำเนนิงำนอย่ำงเป็นธรรม: บรษิทัฯ มุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกัธรรมำภบิำล มจีรยิธรรม เคำรพกฎระเบยีบของ

สังคม และปฏิบัติตำมกฎหมำยในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

6. ด้ำนผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดี ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำสูงสุด ตลอดจนมีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ

ลูกค้ำ โดยมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

7. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน: บริษัทฯ ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ชุมชนเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรก�ำหนดและปฏบิตัติำมโครงกำร/กจิกรรมต่ำงๆ  เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั พร้อม

ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีจิตอำสำร่วมกิจกรรมกับชุมชน

 ประกำศ ณ วันที่  6 มิถุนำยน 2555 *

(นำยวิชำย ชื่นสุขสวัสดิ์)

รักษำกำร กรรมกำรผู้จัดกำร

หมำยเหตุ : * แก้ไขครั้งที่ 01 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนำยน 2555 เป็นต้นไป
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การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม
เพื่อความยั่งยืน

ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำสงัคมเพือ่ควำมยัง่ยนื ด้วยกำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 

(Corporate Social Responsibility – CSR) เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่สังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยกจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรนัน้

จะแยกต่ำงหำกออกมำจำกกระบวนกำรหลักของกำรด�ำเนินธุรกิจและเกิดข้ึนภำยหลังกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจ 

(CSR after process) โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่ม “โครงการยูเอ็มเอสพัฒนาชุมชนและสังคม” ขึ้นมำ ซึ่งจ�ำแนกเป็น

กิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด 6 ด้ำน ประกอบด้วย

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในพ้ืนที่รอบสถำนประกอบกำรของบริษัทฯ ทั้ง

ในพื้นที่ ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำรคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ โดยร่วมกับ

หน่วยงำนรำชกำรระดบัท้องถิน่ พันธมติรทำงธรุกจิ และภำคประชำชนอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้ชมุชนถกูสขุลกัษณะ 

สะอำด และน่ำอยู่ยิ่งขึ้น เช่น กำรท�ำควำมสะอำดถนนสำธำรณะ, กำรท�ำควำมสะอำดวัด - โรงเรียน เป็นต้น 

พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวนครั้งที่ด�าเนินกิจกรรม

ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2

ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 8
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ศูนย์กิจกรรมและการเรียนรู้ยูเอ็มเอส
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรก่อตั้งบ้ำนดิน ขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อจัดตั้งเป็น “ศาลาหนังสือชุมชนสวนส้ม (บ้าน

ดนิ)” ส�ำหรบัให้เด็กและเยำวชน ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปได้มสีถำนทีอ่่ำนหนงัสือในท้องถิน่ ต่อมำในปี 2555 บริษทัฯ 

ได้มีแนวคดิพัฒนำและปรบัปรงุห้องสมดุบ้ำนดนิใหม่ โดยจะด�ำเนนิกำรปรับปรุงเป็น “ศนูย์กจิกรรมและการเรยีน

รูย้เูอ็มเอส” ซึง่ภำยในศูนย์ฯ จะประกอบไปด้วย บ้ำนดนิ ทีจ่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนพลังงำนถ่ำนหนิ และมมุหนงัสอื

ประเภทต่ำงๆ ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ำนดิน และปรับปรุงสภำพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อใช้ส�ำหรับ

รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
โครงการยูเอ็มเอสส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน 
โครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และเพิ่มรำยได้ให้กับกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ใน

ชุมชน อำทิ กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มประมง, กลุ่มแม่บ้ำน ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

กับผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่อื่นๆ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงชุมชนกับ

บริษัทฯ

ในปี 2555 มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชีพ 2 กิจกรรม คือ 1) กำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงปลำดุก 

โดยร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจซีพี และ 2) กำรศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตรปลอดสำรพิษที่สวนส้มโอบ้ำนปรีชำ 

จ.สมุทรสงครำม และ กลุ่มเกษตรปลอดสำรพิษ ต.แพงพวย จ.รำชบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 28 คน

การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 

ต.แพงพวย จ.ราชบุรี

การฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุก โดยร่วมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ “ซีพีเอฟ”
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ด้านการศึกษาและเยาวชน
กิจกรรมวันเด็ก 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของเด็กและ

เยำวชน จึงส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่ำ

และควำมส�ำคัญของเด็กที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของ

ประเทศชำติในอนำคต ด้วยกำรสนับสนุนกิจกรรม     

วนัเดก็ในพืน้ทีร่อบสถำนประกอบกำรของบรษิัทฯ ทัง้

สองพื้นที่คือ 

- ศนูย์กจิกรรมและกำรเรยีนรูย้เูอม็เอส (บ้ำน

ดิน) ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 

เมื่อวันเสำร์ที่ 14 มกรำคม 2555 โดยมีเด็ก ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 283 คน 

- ร.ร.วัดทองทรงธรรม ต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยำ และ ร.ร.วัดโพธ์ิทอง ต.บ่อโพง จ.พระนคร 

ศรีอยุธยำ ในวันพุธที่ 11 มกรำคม 2555 โดยมีนักเรียนและครูเข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 200 คน 

กิจกรรม “พาน้องเรียนรู้นอกห้องเรียน”  
บรษิทัฯ จดักจิกรรมนีข้ึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ส่งเสริมโอกำสให้นักเรียนและครูได้ศึกษำหำควำมรู้               

นอกสถำนทีเ่พิม่เติม เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้

ให้กบันกัเรยีน โดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์ และเพือ่ให้

เยำวชนได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของวทิยำศำสตร์ที่

เกีย่วข้องกบัชวีติประจ�ำวนั รวมทัง้เรยีนรูค้วำมก้ำวหน้ำ 

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนมีกำรสอดแทรก

ควำมรู้ด้ำนพลังงำนเข้ำไปในกิจกรรมด้วย
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ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “พำน้องเรียนรู้นอกห้องเรียน” ตอน ท่องแดนวิทยำศำสตร์ โดยน�ำคณะ

ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่  4-6 ร.ร.วัดทองทรงธรรม และ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำนประกอบกำรของบริษัทฯ ไปทัศนศึกษำ

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ (เอกมัย) กรุงเทพฯ 

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวม 71 คน แบ่งเป็น นักเรียน 64 คน และ ครู 7 คน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม 96.42 %
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โครงการ “พี่สอนน้อง” 
บริษัทฯ  ได ้พัฒนำหลักสูตรกำรสอนด ้ ำน

วิทยำศำสตร์ อำทิ กำรจัดท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ กำร

ประดิษฐ์ของเล่นวิทยำศำสตร์ เป็นต้น และสอนให้กับ

นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำน

ประกอบกำรของบริษัทฯ ได้แก่ ร.ร.บ้ำนคลองส�ำโรง 

จ.สมุทรสำคร, ร.ร.วัดทองทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยำ 

เป็นประจ�ำทุกเดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2555) 

เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำน

วิทยำศำสตร์ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ดีขึ้น

- มีกำรจัดกิจกรรมที่ ร.ร.บ้ำนคลองส�ำโรง จ�ำนวน 

4 ครัง้ และมนีกัเรยีนเข้ำร่วมกจิกรรมโดยเฉลีย่ 40 คนต่อครัง้

- มีกำรจัดกิจกรรมที่ ร.ร.วัดทองทรงธรรม จ�ำนวน 

4 ครัง้ และมนีกัเรยีนเข้ำร่วมกจิกรรมโดยเฉลีย่ 40 คนต่อครัง้

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมโดยรวม 85% 

ร.ร.บ้านคลองส�าโรง จ.สมุทรสาคร

ร.ร.วัดทองทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
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โครงการ “ทุนยูเอ็มเอส สร้างอนาคต”
บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนทุนกำร

ศกึษำให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีนทีต้ั่งอยูร่อบพืน้ทีส่ถำน

ประกอบกำรของบริษัทฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 

2555 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรมอบทุนให้

แก่เด็กและเยำวชนเป็น “โครงกำรทุนยูเอ็มเอส สร้ำง

อนำคต” โดยก�ำหนดรูปแบบทุนกำรศึกษำเป็น 3 

ประเภท ประกอบด้วย

(1) ทุนกำรศึกษำ

(2) ทุนอำหำรกลำงวัน

(3) ทุนชุดนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน

ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้จดัโครงกำรทนุยเูอม็เอส 

สร้ำงอนำคต จ�ำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย (1) ทุน

ข้ำวสำรอำหำรกลำงวันให้กับ ร.ร.บ้ำนคลองส�ำโรง 

ต.สวนส้ม จ.สมุทรสำคร โดยสนับสนุนข้ำวสำรตลอด

ปีกำรศกึษำ 2555 (ม.ิย.55 – ม.ีค.56) ส�ำหรบันกัเรียน

ทัง้โรงเรยีน จ�ำนวน 130 คน และ (2) ทนุชดุพละศกึษำ 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองส�ำโรง จ.สมุทรสำคร จ�ำนวน 110 คน และ นักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม 

จ.พระนครศรีอยุธยำ จ�ำนวน 120 คน

โครงการ “พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน”
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรศกึษำและเยำวชน จงึมแีนวคดิทีจ่ะช่วยพฒันำและปรงุปรงุสภำพ

แวดล้อมโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถำนประกอบกำรของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีภำพลักษณ์และ

บรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมำณจัดท�ำทำงเดินคอนกรีตเช่ือมต่อบริเวณสนำมบำสเก็ตบอล 

ออกไปยังประตูริมคลองสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำว 30 เมตร เพื่อให้โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมสวยงำม 

สะอำด และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงปลอดภัย
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ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้อำยุในชุมชนรอบพื้นที่สถำนประกอบกำรของบริษัทฯ เพื่อ

สนบัสนนุใหค้นในชุมชนตระหนกัถงึคุณค่ำและจัดสวสัดิกำรให้กบัผู้สูงอำย ุเพือ่เป็นขวญัและก�ำลังใจให้กบัผู้สูง

อำยุ นอกจำกนี้กิจกรรมดังกล่ำวยังส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุขร่วมกัน

ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนอีกด้วย

ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมชมรมผูส้งูอำยกุบัโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลสวนส้ม* 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลอ�ำแพง จ.สมุทรสำคร และ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลคลองสะแก 

จ.พระนครศรีอยุธยำ อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีจ�ำนวนผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรม ดังนี้

กลุ่มผู้สูงอายุ จ�านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยต่อครั้ง

กลุ่มผู้สูงอายุต�าบลอ�าแพง 50

กลุ่มแกนน�าผู้สูงอายุต�าบลคลองสะแก 51

หมำยเหตุ: * โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลสวนส้ม บริษัทฯ ยังไม่ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน เนื่องจำก

แผนกำรจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับทำงโรงพยำบำลฯ และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสวนส้ม
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กิจกรรม “ปันน�้าใจ ให้เลือด ช่วยชีวิต”
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจำคโลหิตขึ้นมำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท�ำควำมดีในสังคม และ

เพิ่มพูนกำรมีจิตส�ำนึกสำธำรณะให้กับประชำชนทั่วไป โดยรณรงค์ให้ประชำชนร่วมกันสร้ำงกุศสอันยิ่งใหญ่ด้วย

กำรบริจำคโลหิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจำคโลหิต “ปันน�้ำใจ ให้เลือด ช่วยชีวิต” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 

แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำสครบรอบ 80 พรรษำ โดยได้ร่วมกับเหล่ำกำชำด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ และ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองสะแก โดยจัด

กิจกรรมขึ้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 

มีผู้สนใจร่วมบริจำคโลหิต จ�ำนวน 78 รำย เป็นผู้ที่สำมำรถบริจำคโลหิตได้ 45 รำย 

รับบริจำคโลหิตได้จ�ำนวน 20,250 ซีซี

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  90.48 %
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจ�าปี
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่ำของศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักถึงควำม

ส�ำคญัของศำสนำและวฒันธรรมท้องถิน่อนัดงีำม ด้วยกำรท�ำนบุ�ำรงุศำสนำและวฒันธรรมท้องถิน่ให้คงอยูคู่ก่บั

ชุมชนต่อไป 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ถวำยเทียนพรรษำ เครื่องสังฆภัณฑ์ และปัจจัย แก่วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสถำน

ประกอบกำรของบรษิทัฯ ทัง้ในพ้ืนทีจ่งัหวดัสมทุรสำครและจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เพือ่สำนต่อประเพณสี�ำคญั

ทำงศำสนำ

พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวนวัดที่ถวายเทียนพรรษา

ต.สวนส้ม / ต.อ�าแพง จ.สมุทรสาคร 4 แห่ง

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13 แห่ง *

หมำยเหตุ: * ด�ำเนินกิจกรรมโดยร่วมกับชมรมผู้ประกอบกำรท่ำเรือและคลังสินค้ำอ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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ด้านสาธารณกุศล
โครงการ “ธารน�้าใจยูเอ็มเอส“ 
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงกำร “ธำรน�้ำใจยูเอ็มเอส” ข้ึนมำ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงจติส�ำนกึแก่พนกังำนยเูอม็เอส ให้รู้จักแบ่งปัน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือสังคม โดยเฉพำะผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร หรือ

ผู้เดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ ที่อยู ่ในพื้นที่รอบสถำน

ประกอบกำรของบริษัทฯ โดยกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมใน

กำรบรจิำคเงิน สิง่ของ หรอืสนบัสนนุแรงงำน  เพือ่บรรเทำควำมเดอืด

ร้อนและช่วยเหลือชุมชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในช่วงปลำยปี 2554 หลำยพืน้ทีข่องประเทศไทยประสบปัญหำ

อทุกภยั บรษิทัฯ จงึรเิริม่โครงกำร “ธำรน�ำ้ใจยูเอ็มเอส - จุลินทรีย์อัด

ก้อนและจลิุนทรย์ีน�ำ้” โดยได้ผลติเชือ้จลุนิทรย์ีอดัก้อน (EM: Effective 

Micro-organisms) จ�ำนวน 84,000 ก้อน และน�้ำหมักจุลินทรีย์ 

จ�ำนวน 6,400 ขวด เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกอุทกภัยและต้องอำศัยอยูใ่นพืน้ทีน่�ำ้ท่วมขังเป็น

เวลำนำนจนเกิดภำวะน�้ำเน่ำเสีย 
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บริษัทฯ ได้มอบจุลินทรีย์อัดก้อนและน�้ำหมัก

จุลินทรีย ์ ให ้กับผู ้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสมุทรสำคร รวมทั้งมอบ

ให้กับหน่วยงำนรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถำนี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อน�ำไปมอบให้กับประชำชนผู้เดือดร้อน

ต่อไป ซึ่งจุลินทรีย์อัดก้อนและน�้ำหมักจุลินทรีย์สำมำรถ

บ�ำบัดน�้ำที่เน่ำเสียและบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนได้ระดับหนึ่ง

ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้จดัโครงกำร “ธำรน�ำ้ใจยเูอม็เอส” ขึน้มำอกีครัง้ โดยร่วมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล

คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำกำรลงพื้นที่ส�ำรวจประชำกรผู้ยำกไร้และผู้พิกำร

ในชุมชนเป้ำหมำยหลกั จ�ำนวน 8 หมูบ้่ำน ในพ้ืนทีต่�ำบลคลองสะแก และต�ำบลบ่อโพง จำกนัน้ได้ท�ำกำรพจิำรณำ

คดัเลอืกและให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผูย้ำกไร้ โดยน�ำสิง่ของอปุโภคบริโภคทีไ่ด้รับบริจำคจำกเพือ่นพนกังำน ไปมอบ

ให้ผูย้ำกไร้ จ�ำนวน 12 คน ซึง่ประกอบด้วยผูย้ำกไร้ หมู ่1-4  ต�ำบลคลองสะแก จ�ำนวน 11 คน และผูย้ำกไร้  หมู ่1 

ต�ำบลบ่อโพง จ�ำนวน 1 คน 
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การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องแล้ว ยูเอ็มเอสยังมี

ส่วนร่วมในเครอืข่ำยเพ่ือควำมยัง่ยนื โดยร่วมกบัองค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

ด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

องค์กร รายละเอียดการมีส่วนร่วม

ชมรม CSR ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CSR 

Club)

ยูเอ็มเอส ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก CSR Club ตั้งแต่  29 กันยำยน 2552 โดย

มี 27 บริษัทฯ ชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 

นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของบริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรชมรม CSR 

Club ด้วย

เครอืข่ำยควำมรบัผดิชอบของผูป้ระกอบกำร

อตุสำหกรรมต่อสงัคม (CSR-DIW Network)

ยเูอม็เอส ได้ร่วมลงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจและมส่ีวนร่วมในกำรตรวจประเมนิ

ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของ CSR-DIW ครั้งแรกเมื่อปี 

2554 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ยเูอม็เอส ได้สมคัรเป็นสมำชกิสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และเข้ำร่วม

ประชุมสำมัญใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรสำคร ผู้บริหำรระดับสูงของยูเอ็มเอส  ได้ร่วมเป็นสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

สมุทรสำครและเข้ำร่วมประชุมประจ�ำเดือน (ทุกวันศุกร์ ที่ 4 ของเดือน)

ชมรมผู้ประกอบกำรท่ำเรือและคลังสินค้ำ

อ�ำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ

ยเูอม็เอส ได้สมคัรเป็นสมำชกิชมรมผูป้ระกอบกำรฯ ตัง้แต่ปี 2555 และผูบ้รหิำร

ของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมของชมรมผู้ประกอบกำรฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจ�ำเดือนละครั้ง นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของบริษัทฯ ยังได้รับกำรคัดเลือกให้

ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำกลุ่มปูน/ถ่ำนหิน ของชมรมผู้ประกอบกำรฯ 
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องค์กร รายละเอียดการมีส่วนร่วม

กลุ ่มควำมร่วมมือระหว่ำงผู ้ประกอบกำร

ซีเมนต์และถ่ำนหิน 

ยูเอ็มเอส ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำร

ซีเมนต์และถ่ำนหิน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 

(มหำชน), บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จ�ำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จ�ำกัด(มหำชน), บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน), บริษัท ทีพีไอโพลีน 

จ�ำกดั (มหำชน), บรษิทั เอสซจี ีเทรดดิง้ จ�ำกดั,บรษิทั บ้ำนป ูจ�ำกดั (มหำชน), 

บรษิทั ลำนนำ รซีอสเซส จ�ำกดั (มหำชน), บรษิทั เปรมไทย เอน็เนอร์ยี ่จ�ำกัด, 

บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ 

แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั เพือ่ร่วมก�ำหนดมำตรำฐำนกำรท�ำงำนของผูป้ระกอบกำร

ซีเมนต์และถ่ำนหินร่วมกัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

กับชุมชน รวมทั้งร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนที่อ�ำเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรตำมก�ำหนด

มำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำม

เดอืดร้อนอนัเนือ่งมำจำกกำรประกอบกจิกำร

โรงงำน อ�ำเภอนครหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ

ในปี 2555 ยูเอ็มเอส ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำร

ตำมก�ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนอันเนื่องมำ

จำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน  และได้เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งตำมที่ได้รับ

เชิญจำกทำงอ�ำเภอนครหลวง

คณะกรรมกำรไตรภำคสีวนส้ม (ต�ำบลสวนส้ม 

อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร)

ยูเอ็มเอส ร่วมกับ อบต.สวนส้ม และผู้แทนชุมชน หมู่ 5 ต.สวนส้ม จัดตั้ง     

คณะกรรมกำรร่วมสงัเกตกำรณ์กำรท�ำงำนของโรงงำน เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็

และข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมจำกกำรประกอบกจิกำร

ของบริษัทฯ โดยเริ่มจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554 

คณะกรรมกำรไตรภำคยีเูอม็เอส-คลองสะแก

(ต�ำบลคลองสะแก อ�ำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ)

ยเูอม็เอส ร่วมกบั อบต.คลองสะแก และผูแ้ทนชมุชน หมู ่2 และหมู ่4  ต.คลอง

สะแก จัดตั้งคณะกรรมกำรไตรภำคียูเอ็มเอส-คลองสะแก เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ

หรอืแนวทำงปฎบิตั ิส�ำหรบักำรป้องกนัและลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมจำก

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยเริ่มจัดประชุมครั้งแรก (kick-off meeting) 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2555 

แนวร่วมกำรประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)

ยูเอ็มเอส สมัครเข้ำเป็นแนวร่วมกำรประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนควำมรับ

ผดิชอบต่อสงัคม (ISO 26000) ของสถำบนัไทยพฒัน์ และส�ำนกังำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรขับเคล่ือนควำม

รับผิดชอบต่อสังคม จำกเจตนำที่ดีไปสู่กำรกระท�ำที่ดี มุ่งเน้นแสดงควำม             

รับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรปฎิบัติตำมข้อแนะน�ำมำกกว่ำกำรจัดท�ำและ

แสดงเอกสำรให้ได้ตำมข้อก�ำหนด
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การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงำน โดยส่งเสริมให้พนักงำนทุก

ระดบัตัง้แต่ระดบัปฏิบติักำรจนถงึผูบ้รหิำรของบริษทัฯ ตระหนกัถงึควำมรับผดิชอบต่อสงัคม ใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 มกีำรก�ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงชดัเจน เผยแพร่ให้พนกังำนรบัทรำบผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ และกระตุ้นให้พนักงำนปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว

 มกีำรเผยแพร่ควำมรูด้้ำน CSR ให้พนกังำนทกุระดบัรบัทรำบผ่ำนสือ่ประชำสมัพนัธ์ต่ำงๆ เช่น แผ่นพบั 

CSR Society, อีเมล์ (Internal Communications) เป็นต้น

 จดัให้มกีำรฝึกอบรม / สมัมนำแก่พนกังำน เพือ่สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรแสดงควำมรบัผดิ

ชอบต่อสังคมขององค์กร

 สนับสนุนให้พนักงำนมีจิตอำสำหรือเป็นอำสำสมัครแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยนอกองค์กร 

ด้วยกำรร่วมกิจกรรม CSR โดยไม่ถือเป็นวันลำ

 เปิดโอกำสให้พนกังำนน�ำเสนอแนวทำงกำรด�ำเนนิกจิกรรมสงัคม สนบัสนนุงบประมำณในกำรด�ำเนนิ

กิจกรรมเพื่อสังคมแก่พนักงำน



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน 255538 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของชุมชน
ด้วยควำมตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำง ๆ  ของบริษทัฯ ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน

โดยรอบ ดงันัน้ผูบ้รหิำรระดบัสงูจงึมนีโยบำยให้บริษทัฯ ด�ำเนนิงำนตำมระบบมำตรฐำนสำกล ด้ำนกำรจดักำรสิง่

แวดล้อม ISO 14001:2004 (Environmental Management System) โดยมุง่หวงัให้พนกังำนทกุระดบั มจีติส�ำนกึ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด กฎหมำย และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน (Procedure) 

อย่ำงเคร่งครัด

ดังนั้น ”กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของชุมชน” จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญ และได้ก�ำหนดแนวทำงและข้ันตอนกำรรับข้อร้องเรียนของชุมชุน (Procedure                     

Reference: QP-QMR-07) อย่ำงชัดเจน เพื่อบริหำรจัดกำรปัญหำ หรือข้อร้องเรียนของชุมชนอย่ำงมีประสิทธิผล 

เป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่ำงยั่งยืน และยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องยึดปฏิบัติให้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนด 

ISO 14001:2004 ได้แก่ ข้อก�ำหนด 4.4.3 กำรติดต่อสื่อสำร (Communications)   

กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของข้อก�ำหนดด้ำนกำรติดต่อส่ือสำร ในระบบ                      

ISO 14001:2004 ทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ แบ่งกำรตดิต่อสือ่สำรเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่

1.) กำรสื่อสำรภำยใน คือ กำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ในด้ำนกำรจัดกำร

ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ ของบริษัทฯ

2.) กำรสื่อสำรภำยนอก คือ จัดระบบรับฟังควำมคิดเห็น, ค�ำร้องเรียนจำกภำยนอก ซึ่งหมำยถึง ชุมชน

โดยรอบโรงงำน, ข้ำงเคียง หรือหน่วยงำนภำยนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีระบบเก็บ แก้ไข แจ้งกลับ

ไปสู่ผู้ร้องเรียน รวมถึงระบบแจ้งข่ำวไปสู่ชุมชนโดยรอบ ในกรณีที่กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ อำจจะ

มีผลรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ หรือเกี่ยวกับลักษณะปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนชุมชน ดังต่อไปนี้

1.) บริษัทฯ เปิดช่องทำงรับข้อร้องเรียนของชุมชน 2 ช่องทำง ได้แก่ 

  จดัตูร้บัข้อร้องเรยีนชมุชน พร้อมแบบฟอร์มรบัข้อร้องเรยีนของบรษิทัฯ ให้ชมุชนสำมำรถร้องเรยีน/ 

แสดงควำมเห็นได้

  พนักงำนบริษัทฯ เป็นตัวแทน รับข้อร้องเรียนจำกชุมชน พร้อมแนะน�ำให้กรอกแบบฟอร์มรับข้อ 

ร้องเรียน

2.) บริษัทฯ พิจำรณำข้อร้องเรียนของชุมชนว่ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือไม่ 

  กรณไีม่อยูใ่นควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ให้ท�ำหนงัสอืแจ้งกลบัไปยงัผูร้้องเรยีน และ/หรอื ประสำน

งำนต่อไปยังองค์กร/หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

  กรณเีป็นควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ จะจดัประชมุตวัแทน/ หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง พร้อมรบีด�ำเนนิ

กำรแก้ไขให้กับผู้ร้องเรียนรับทรำบ พร้อมแจ้ง หรือแสดงลัพธ์ของกำรแก้ไขต่อผู้ร้องเรียน และ

ต้องหำวิธีกำร/ แนวทำงป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหำเกิดซ�้ำ

3.) บนัทกึกำรร้องเรยีนของชมุชน, ผลของกำรแก้ไข/ ป้องกนั, หนงัสอืแจ้งผูร้้องเรยีน ต้องได้รบักำรจดัเกบ็ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรตัดสินใจ หรือกำรประชุมในครั้งต่อไป 
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จ�านวนเรื่องร้องเรียนในปี 2555 (ต.ค. 54-ก.ย. 55)

จ�านวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการร้องเรียน

แกไขเรียบรอยแลว

ยังแกไขไมเสร็จ
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คลังสวนสม

จำนวนเรื่องรองเรียน

คลังนครหลวง คลังชัยมงคล
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ฝุนถานหิน

ถานหินไหลออกนอกพื้นที่

สินคารวงหลนบนถนน

ความเร็วรถบรรทุก

น้ำทิ้ง/น้ำปนเปอนถานหิน

อื่นๆ
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การจ้างงาน
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “ยูเอ็มเอส” (UMS) มีพนักงำนทั้งหมดเป็นคนไทย 

จ�ำนวน 341 คน มีอำยุเฉลี่ย 34 ปี และอำยุงำนเฉลี่ย 2 ปี 9 เดือน* พนักงำนยูเอ็มเอสมีลักษณะกำรปฏิบัติงำน

ที่หลำกหลำย แต่มีควำมเท่ำเทียมกันทุกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม

หมำยเหตุ *ข้อมูลประจ�ำปีงบประมำณ 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

สัดส่วน
พนักงาน

แยกตามเพศ
(คน / %)

สัดส่วน
พนักงานจ�าแนก

ตามอายุ
(คน / %)

สัดส่วน
พนักงานจ�าแนก

ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
(คน / %)

ชาย

น้อยว่า 30 ปี

30-40 ปี

41-50 ปี

มากกว่า 51 ปี

รวม

ส�านักงานใหญ่

คลังสินค้าสวนส้ม 

จ.สมุทรสาคร

คลังสินค้านครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา

รวม

หญิง รวม

35%

73%

119

250

95

47%

27%

30%
42%

100%

100%

100%

161

91

104
142

341

341

341

14%

48

4%
13

28%
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สัดส่วน
พนักงานพ้นสภาพ 

จ�าแนกตามเพศ
(คน / %)

สัดส่วน
พนักงานพ้นสภาพ 

จ�าแนกตามอายุ
(คน / %)

สัดส่วน
พนักงานพ้นสภาพ 
จ�าแนกตามพื้นที่

ปฏิบัติงาน
(คน / %)

สัดส่วน
พนักงานจ�าแนก

ตามระดับ
(คน / %)

ชาย

น้อยว่า 30 ปี

30-40 ปี

41-50 ปี

51 ปีขึ้นไป

รวม

ส�านักงานใหญ่

จ.สมุทรสาคร

จ.พระนครศรีอยุธยา

รวม

ระดับบริหาร 

(ผู้จัดการขึ้นไป)

ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับปฏิบัติการ

รวม

หญิง รวม

45%

77%

85

146

33

58

43% 100%

100%

100%

81

43

84

118

72

165

189

189

189

341

9%

17

3%
6

17%

35%
48%

23%

100%

18%
44% 38%
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แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนมีกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนแรงงำน บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก 

หรือกำรบังคับใช้แรงงำน โดยก�ำหนดให้พนักงำนและผู้รับเหมำของบริษัทฯ ต้องมีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ 18 ปี รวมทั้ง

ไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ ซึ่งตลอดระยะเวลำ 3 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญ 

ในส่วนของผู้รับเหมำนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงให้ผู้รับเหมำต้องปฏิบัติต่อลูกจ้ำงของตนให้

ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยต่ำงๆ อำทิ กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยประกันสังคม เงินทดแทน 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดสัญญำ

และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนและผู้รับเหมำก่อนเริ่มปฏิบัติงำน เพื่อให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป้ำหมำย นโยบำย          

กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับต่ำงๆ ของบรษิทัฯ เพ่ือลดควำมเสีย่งในกำรเกดิอบุตัเิหตหุรอืควำมไม่ปลอดภยัในกำรปฏบิตัิ

งำน ด้วยตระหนักดีว่ำทรัพยำกรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับบริษัทฯ และ

เพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เพียงพอและเหมำะสมให้พนักงำน 

ทุกคนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ตลอดจนได้รับโอกำสในกำรฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในกำรท�ำงำน  

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรบริหำรค่ำตอบแทนและจัดหำสวัสดิกำรแก่พนักงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็น

ธรรมมำกกว่ำท่ีกฎหมำยได้ก�ำหนดไว้ และมกีำรปรับเปล่ียนให้เหมำะสมสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพ

สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำรตอบแทนแก่ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตำมหน้ำที่      

ทีไ่ด้รบัมอบหมำย รวมทัง้เป็นกำรสนบัสนนุให้พนกังำนทุม่เทในกำรท�ำงำน ส่งผลให้กำรปฏบิตังิำนมปีระสทิธภิำพ

มำกยิ่งขึ้น

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) ปี 2555/1 ปี 2554/2 ปี 2553/3

เงินเดือน 72.43 85.13 49.25

โบนัส -/4 6.41 4.95

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ

เงินประกันสังคม
4.29 6.10 3.94

รวม 76.72 97.64 58.14

หมำยเหตุ: 

 /1 ค่ำตอบแทนปี 2555 น้อยกว่ำปี 2554 เนื่องจำกคลังสินค้ำสวนส้ม จ.สมุทรสำคร ปิดกำรด�ำเนินกิจกำรช่ัวครำวตำมค�ำสั่งของ      

จังหวัดสมุทรสำคร

 /2 รอบบัญชีปกติ (ตุลำคม 2553 – กันยำยน 2554)

 /3 เนื่องจำกบริษัทเปลี่ยนรอบบัญชี จึงท�ำให้ข้อมูลปี 2553 มีเพียง 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน 2553)

  /4 โบนัสจ่ำยเดือนธันวำคม 2555
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สวัสดิการ 
ควำมเป็นอยู่ที่ดีและคุณภำพชีวิตของพนักงำนถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญมำโดยตลอด บริษัทฯ 

จึงได้จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงำน

 สหกรณ์ออมทรัพย์ ยูเอ็มเอส กรุ๊ป จ�ำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ยูเอ็มเอส กรุ๊ป จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีเงินออมใน

อนำคต พร้อมกับช่วยเหลือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของพนักงำน โดยมีบริกำรให้สมำชิกกู้ยืมเงินในอัตรำดอกเบี้ย

ต�ำ่ เพือ่ลดภำระกำรจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำทีส่งู พร้อมทัง้สมำชกิจะได้รบัเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืส�ำหรบัสมำชกิ

ที่กู้เงินเป็นประจ�ำทุกปี  

เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2554  ที่ผ่ำนมำ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยูเอ็มเอส กรุ๊ป จ�ำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ�ำปี 2554 เพื่อแถลงผลกำรด�ำเนินงำนให้สมำชิกทรำบ โดยประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กับสมำชิกตำมทุน 

เรือนหุ้น 10% ยอดเงินรวม 453,037.67 บำท และเงินเฉลี่ยคืน 10% ของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ยอดเงินรวม 

46,863.46 บำท พร้อมทั้งจัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรเพื่อประโยชน์ให้กับสมำชิก ยอดเงินรวม 6,884.30 บำท

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ  ได้จัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก 5 ประเภทดังนี้

1. สวัสดิกำรสมำชิกสมรส

2. สวัสดิกำรสมำชิกอุปสมบท

3. สวัสดิกำรเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิดของสมำชิก

4. เงินสงเครำะห์เมื่อสมำชิกถึงแก่กรรม

5. เงินช่วยเหลือ กรณีคู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ ของสมำชิกถึงแก่กรรม

สหกรณ์ฯ มคีวำมมุง่หวงัให้สมำชกิมคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้  มรีำยได้เพยีงพอในกำรด�ำรงชวีติแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง และมีเงินออมอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 

นอกเหนือจำกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของประกันสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิกำรเงิน       

ช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ได้แก่ ค่ำตรวจรักษำ ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำวิเครำะห์โรค ค่ำผ่ำตัด ค่ำห้องพักและ

ค่ำห้องอำหำร ตลอดจนค่ำทันตกรรม และค่ำตรวจสำยตำประกอบแว่นเฉพำะเลนส์สำยตำ

  

 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีแก่พนักงำนปีละ 1 ครั้ง โดยสรรหำโรงพยำบำลเอกชนชั้นน�ำ ที่

พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยำบำลผู้เชี่ยวชำญมำตรวจวิเครำะห์สุขภำพของพนักงำน รวมทั้งรำยงำนผลตรวจ

สขุภำพให้พนกังำนรบัทรำบ เพ่ือให้พนกังำนตระหนกัและเอำใจใส่ต่อสุขภำพของตนเอง และตดิตำมดแูลสุขภำพ

ตนเองอย่ำงใกล้ชิดต่อไป  

 โครงกำรประกันชีวิตกลุ่ม 

บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรประกันชีวิตกลุ่มขึ้นมำ ด้วยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของชีวิตพนักงำนยูเอ็มเอส 

และเพื่อให้พนักงำนรู้สึกมั่นใจในกำรท�ำงำนร่วมกับบริษัทฯ มำกยิ่งขึ้น
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 ชุดเครื่องแบบพนักงำน (ยูนิฟอร์ม) 

บรษิทัฯ จดัให้มเีครือ่งแบบพนกังำนทีเ่หมำะสมกบัต�ำแหน่งหน้ำที ่หรอืสำยอำชพีทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

เพื่อให้พนักงำนแต่งกำยเป็นระเบียบเรียบร้อย แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นกำรลด

ภำระค่ำใช้จ่ำยพนักงำนด้ำนเครื่องแต่งกำยด้วย

 สวัสดิกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมควำมจ�ำเป็นของพนักงำนแต่ละต�ำแหน่ง เพื่อเอื้ออ�ำนวย

ควำมสะดวกให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

 สวัสดิกำรบริหำรทีมสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรบริหำรทีมสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนมี

ควำมสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั มคีวำมสนทิสนมกลมเกลยีว เกดิควำมเข้ำใจและควำมสำมคัคใีนหน่วยงำน ท�ำให้มทีมีงำน

ทีเ่ข้มแขง็ สำมำรถปฏิบติังำนด้วยควำมสขุและมผีลงำนทีย่อดเยีย่ม เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ 

บริษัทฯ โดยแต่ละหน่วยงำนสำมำรถสรรหำ/จัดกิจกรรมนอกเวลำงำน นอกสถำนที่ได้ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่      

ส่งเสริมควำมสำมัคคีในองค์กร หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนำกำรท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 

บรษัิทฯ มนีโยบำยให้พนกังำนมสีทิธิล์ำหยดุพกัผ่อนประจ�ำปี เพือ่หยดุพกัผ่อนคลำยเครียดจำกกำรท�ำงำน 

หรือปฏิบัติภำรกิจส่วนตัวต่ำงๆ โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์กำรลำหยุดพักผ่อนประจ�ำปีอย่ำงชัดเจน

 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีเงินออม ส�ำหรับใช้จ่ำยในช่วง

เกษียณอำยุ

 เงินช่วยเหลือกรณีต่ำงๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกรณีต่ำงๆ แก่พนักงำน เพื่อแสดงถึงควำมห่วงใย ควำมจริงใจที่

บริษัทฯ มีให้กับพนักงำน และเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงำน เช่น เงินช่วยเหลือค่ำฌำปนกิจ เป็นต้น
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การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำหัวใจส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร คือ กำรสร้ำงพนักงำนให้มีศักยภำพและควำม

สำมำรถที่จะตอบสนองหรือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นสภำพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิง

แวดล้อม ตลอดปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ จึงได้มีกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถพื้นฐำนของพนักงำน (Core Com-

petency) ที่พนักงำนแต่ละต�ำแหน่งจ�ำเป็นต้องมี โดยใช้ระบบกำรสอบที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับออกแบบกับสมำคม

ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ซึ่งผลกำรทดสอบของพนักงำนที่ได้จะถูกน�ำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ

พนกังำนแต่ละคน (Individual Development Plan: IDP) ทัง้พฒันำควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถ ผ่ำนกระบวนกำร

ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอนงำน (Coaching) กำรฝึกอบรม กำรท�ำกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ เป็นต้น 

ส�ำหรบัหลกัสตูรกำรฝึกอบรมพนกังำนแต่ละหลกัสตูร จะมกีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมตำมต�ำแหน่งงำน 

ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เช่น หลักสูตรจิตส�ำนึกด้ำนคุณภำพ, หลักสูตร Passion for result, หลักสูตร     

Leadership, หลักสูตร Teamwork, หลักสูตรจิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำน เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำพนักงำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ส�ำหรับกำรฝึกอบรมพนักงำนในรอบปีงบประมำณ 2555

ระดับพนักงาน
การฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน

ผู้จัดกำรแผนกขึ้นไป 22 9

ระดับเจ้ำหน้ำที่ 9 4

ระดับปฏิบัติกำร 5 8

ระดับพนักงาน
การฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท)

ผู้จัดกำรแผนกขึ้นไป 4,890.72 2,111.22

ระดับเจ้ำหน้ำที่ 1,590.16 698.60

ระดับปฏิบัติกำร 275.09 130.41
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การประเมินผลพนักงาน
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนนบัเป็นเครือ่งมอืหรอืองค์ประกอบทีส่�ำคญัในกระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกร

มนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงำนขององค์กร ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้กำรบริหำร

ทรพัยำกรมนษุย์เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ข้อมลูทีไ่ด้จะน�ำไปใช้ประโยชน์นบัตัง้แต่กระบวนกำรสรรหำพนกังำน, 

กำรคดัเลอืก, กำรฝึกอบรม และกำรพฒันำบคุลำกร ในด้ำนต่ำงๆ  นอกจำกนี ้ยงัเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้หวัหน้ำงำน

ได้รับทรำบถึงจุดเด่น ระดับควำมสำมำรถ/ศักยภำพของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคน เพื่อที่จะพัฒนำควำม

สำมำรถได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม น�ำไปสู่กระบวนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของแต่ละคน    

ตลอดจนกำรพจิำรณำแต่งต้ังผูท้ีเ่หมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งทีสู่งข้ึน นอกจำกนี ้ยงัจะช่วยให้องค์กรทรำบว่ำควรจะ

พิจำรณำกำรให้ผลตอบแทนมำกน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และผลประกอบกำร

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ

ส�ำหรบัปี 2555 ทีผ่่ำนมำ ทำงบรษิทัฯ ได้น�ำปัจจยัเครือ่งมอื 4 อย่ำง มำใช้ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน

ของพนักงำน ได้แก่ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก หรือผลส�ำเร็จของงำน (Key Performance Indicator หรือ KPIs) ควำม

สำมำรถ หรอืสมรรถนะ (Competency) สถติกิำรมำท�ำงำน (Time Attendance) และกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร 

(In-house Training) เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและมี

ควำมชัดเจน สำมำรถน�ำผลกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำกำรให้โบนัสประจ�ำปี และกำรปรับเงินเดือน

ประจ�ำปีของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม อกีทัง้ข้อมลูทีไ่ด้รับจำกกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน สำมำรถน�ำไปใช้เป็น

ข้อมูลในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทฯ ได้ในอนำคต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 
กำรบรหิำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน ถอืเป็นส่ิงทีย่เูอม็เอสให้ควำมส�ำคญั

เป็นอันดับแรก โดยเล็งเห็นว่ำบุคลำกรของบริษัทฯ และผู้รับเหมำมีส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้ 

บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะให้สถำนประกอบกิจกำรมีพื้นที่ปฏิบัติงำนที่ปลอดภัยและถูกหลักอำชีวอนำมัย เพื่อลด

ควำมเสีย่งต่อสขุภำพ ชวีติ และทรพัย์สนิของพนกังำนบริษทัฯ ตลอดจนผู้รับเหมำจำกองค์กรภำยนอก ให้มโีอกำส

เกดิขึน้ต�ำ่ทีส่ดุ โดยมกีำรก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรฝึก

อบรมพนกังำนเพือ่สร้ำงพฤตกิรรมควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรตดิตำมประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนอำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อชีวิตและ

สุขภำพของพนักงำนทุกคน ดังนั้นจึงก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ควบคูไ่ปกบัหน้ำทีป่ระจ�ำของพนกังำน 

โดยก�ำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้คือ  

1. ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ถอืเป็นภำระ

หน้ำที่ส�ำคัญสูงสุดท่ีพนักงำนทุกคน ทุกระดับ ต้องบริหำร ควบคุม และ

ปฏิบัติควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ 

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมควำมปลอดภัย เช่น กำรอบรม แข่งขัน

ด้ำนควำมปลอดภัย รวมท้ังกำรปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำน และสภำพ

แวดล้อมให้ปลอดภัย 

3. พนักงำนทุกคน ต้องให้ควำมร่วมมือในโครงกำรควำมปลอดภัยฯ ของ 

บรษิทัฯ และมสีทิธเิสนอควำมคดิเหน็ในกำรปรบัปรงุสภำพกำรท�ำงำน และ

วิธีกำรท�ำงำนให้ปลอดภัย

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้       

ข้ำงต้นเป็นประจ�ำ 

       

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2555 เป็นต้นไป *

(นำยวิชำย ชื่นสุขสวัสดิ์)

รักษำกำร กรรมกำรผู้จัดกำร

หมำยเหตุ : แก้ไขครั้งที่ 01 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2555 เป็นต้นไป
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การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย *
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดท�ำคู่มือควำมปลอดภัย ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด พร้อมจัดท�ำแผนกำรฝึกอบรมแก่

พนักงำนและผู้รับเหมำ โดยบริษัทฯ จะมีกำรฝึกอบรมพนักงำนยูเอ็มเอสและผู้รับเหมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้

ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในขณะปฏิบัติงำน ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรท�ำงำน

ของพนกังำนและผูร้บัเหมำ ตลอดจนสร้ำงพฤตกิรรมควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนให้กลำยเป็นวฒันธรรมองค์กร

ของยูเอ็มเอส  

กำรฝึกอบรมพนกังำนและผูร้บัเหมำ จะด�ำเนนิงำนโดยฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ ร่วมกบัแผนกควำมปลอดภยั 

อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม คลังสินค้ำนครหลวง ซึ่งจะมีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนและผู้รับเหมำที่เข้ำปฏิบัติ

งำนใหม่ทกุรำย โดยหลกัสตูรกำรฝึกอบรมจะขึน้อยูก่บัต�ำแหน่งและลกัษณะงำนของแต่ละบคุคล โดยมรีำยละเอยีด

ดังนี้

หัวข้อฝึกอบรม ระดับเจ้ำหน้ำที่ /1 ระดับปฏิบัติกำร /2 ผู้รับเหมำ /3

นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน

a a a

ควำมปลอดภัยทั่วไป และบัญญัติ 10 ประกำรเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย

a a a

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในอุตสำหกรรมคัดแยกขนำด
ถ่ำนหิน

a a a

ข้อปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน a a a

ควำมปลอดภัยในส�ำนักงำน a

กำรรักษำควำมสะอำดและกำรเก็บวัสดุในบริเวณท�ำงำน a a

กำรป้องกันอัคคีภัย a a a

อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล a a a

ควำมปลอดภัยในงำนเชื่อม a a

ควำมปลอดภัยในงำนตัดด้วยแก๊ส a a

ควำมปลอดภัยในงำนเจียร a a

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนบนที่สูง a a

ควำมปลอดภัยในกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ a a a

ควำมปลอดภัยในกำรเคลื่อนย้ำยของหนักด้วยมือ a a a

ควำมปลอดภัยในกำรขนย้ำยสิ่งของด้วยรถยก (ฟอร์คลิฟท์) a a

ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องจักร a a

ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก และกำรจรำจร a a

กำรควบคุมเรื่องสำรเสพติดและสิ่งมึนเมำ a a a

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับหม้อไอน�้ำ a a

กำรปฐมพยำบำล a a a

มำตรกำรลงโทษ กรณีฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบในคู่มือ
ควำมปลอดภัย

a a a
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แผนป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อม *
กำรป้องกนัอัคคีภัยในสถำนประกอบกจิกำร ถอืเป็นภำรกจิทีส่�ำคญัอกีประกำรหนึง่ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำร

มำอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดผังโรงงำน ก�ำหนดพื้นที่อันตรำย และควบคุมเขตพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ 

โดยมีกำรตรวจสอบจุดล่อแหลมที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้และอันตรำยจำกถ่ำนหินติดไฟเป็นประจ�ำ 

นอกจำกนี้ยังมีกำรตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอัคคีภัยคือ กำรปฏิบัติงำนที่อำจท�ำให้เกิด

ประกำยไฟ เช่น งำนตัด งำนเชื่อม งำนเจียร เป็นต้น พร้อมทั้งจัดหำ ตรวจตรำและซ่อมบ�ำรุงรถบรรทุกน�้ำ

เอนกประสงค์ พร้อมสำยยำงดับเพลงิและหวัฉีดดบัเพลิง เคร่ืองดบัเพลิงและอปุกรณ์ดบัเพลิงต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นต่อกำร

ระงบัอัคคภียัให้อยูใ่นสภำพทีพ่ร้อมใช้งำนตลอดเวลำ รวมทัง้มกีำรจดัท�ำแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ตลอดจน

จัดให้มีกำรอบรมและฝึกปฏิบัติแผนกำรดับเพลิง แผนอพยพหนีเพลิงเป็นประจ�ำทุกปี

แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ

- แผนตรวจตรา

- แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย

- แผนการฝกอบรม

- แผนการดับเพลิง

- แผนอพยพหนีเพลิง

- แผนบรรเทาทุกข

- แผนฟนฟูสถานการณ

- แผนบรรเทาทุกข

หมำยเหตุ : /1 ระดับเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ, เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยผลิต, เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ, เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ,               

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตรำชั่ง,  เจ้ำหน้ำที่คอนโทรลเครื่องจักร เป็นต้น

  /2 ระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ พนักงำนปฏิบัติกำรผลิต-คัดขนำด, พนักงำนปฏิบัติกำรวัตถุดิบและกองเก็บ, พนักงำนปฏิบัติกำร           

สินค้ำส�ำเร็จรูป, พนักงำนปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  /3 ผู้รับเหมำ ได้แก่ ผู้รับเหมำที่ได้รับกำรจัดจ้ำงเข้ำมำปฏิบัติงำนในคลังสินค้ำนครหลวง เช่น บริษัทรับจ้ำงภำยนอก เพื่อปฏิบัติ

งำนซ่อม-สร้ำงเครื่องจักร เป็นต้น
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ในปี 2555 (ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555) อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนบริษัทฯ ที่คลังสินค้ำ

นครหลวง อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 (ต.ค. 2553 – ก.ย. 2554) ที่มีกำรเกิด

อุบัติเหตุเพียง 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ครัง้ที ่1 เดอืนกมุภำพันธ์ 2555 เกดิอบตุเิหตพุนกังำนพลดัตกจำกทีส่งูประมำณ 1.80 เมตร ในขณะปฏบิตัิ

หน้ำที่ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนำยน 2555 เกิดอุบัติเหตุไอน�้ำร้อนจำกหม้อน�้ำรถเครื่องจักรขนำดเล็ก (รถตักล้อยำง) 

ลวกมือพนักงำน ในขณะซ่อมบ�ำรุงรถ

จำกสถติปีิ 2555 คลงัสนิค้ำนครหลวง อ�ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ของบริษทัฯ มพีนกังำน 

133 คน** ท�ำงำนสัปดำห์ละ 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2554 ถึงสิ้นสุดเดือนกันยำยน 2555 รวม 1 ปี มี

พนักงำนที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน 2 คน และสูญเสียเวลำท�ำงำนไป 23 วัน ดังนั้น คลังสินค้ำนครหลวง 

อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีอัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR)  

เท่ำกับ 6.02 รำย ต่อชั่วโมงกำรท�ำงำน 1 ล้ำนชั่วโมง และมีอัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ (Injury 

Severity Rate : ISR) หรือมวีนัหยดุงำนหรือวนัทีส่ญูเสยีไป 69.28 วนั ต่อชัว่โมงกำรท�ำงำน 1 ล้ำนชัว่โมง

หมำยเหตุ  * ข้อมูลกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย / แผนป้องกันอัคคีภัยและกำรฝึกซ้อม / อัตรำกำรบำดเจ็บ

จำกกำรท�ำงำน เป็นกำรรำยงำนข้อมลูเฉพำะคลงัสนิค้ำนครหลวงเท่ำนัน้ เนือ่งจำกคลงัสนิค้ำสวนส้มหยดุกำรประกอบกจิกำรตำม

ค�ำสั่งของจังหวัดสมุทรสำคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎำคม 2554

 ** ข้อมลูจ�ำนวนพนกังำน 133 คน เป็นข้อมลูจ�ำนวนพนกังำนระดบัปฏบิตักิำรเฉลีย่ในรอบปี 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

 

ป 2555 

ป 2554 

4

3

2

1

0
ต.ค.-11 พ.ย.-11 ธ.ค.-11 ม.ค.-11 ก.พ.-11 มี.ค.-11 เม.ย.-11 พ.ค.-11 มิ.ย.-11 ก.ค.-11 ส.ค.-11 ก.ย.-11

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

เกิดอุบัติเหตุ 

แต่ไม่ถึงขั้นหยุดงำน

เกิดอุบัติเหตุ

จนถึงขั้นหยุดงำน

ไม่เกิน 3 วัน

เกิดอุบัติเหตุ

จนถึงขั้นหยุดงำน

เกิน 3 วัน

เกิดอุบัติเหตุ

จนถึงขั้นสูญเสีย

อวัยวะบำงส่วน

เกิดอุบัติเหตุ

จนถึงขั้นเสียชีวิต

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน *
บริษัทฯ ได้จ�ำแนกระดับควำมรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้



We are UMS Green Power
หัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ การสรางพนักงานใหมี 

ศักยภาพ และความสามารถที่จะตอบสนองหรือรับมือกับการ 

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ควบคูไปกับการสรางจิตสำนึกใสใจ 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บรษิทัฯ มุง่มัน่สูร่ะบบบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของการแข่งขนัในธรุกจิน�าเข้า

และจัดจ�าหน่ายถ่านหิน โดยให้ความส�าคัญกับลูกค้าสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ มีคลังสินค้าถ่านหินขนาดใหญ่ จ�านวน 2 แห่ง* เพื่อส�ารองไว้บริการให้กับลูกค้า พร้อมเจ้าหน้าที่

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลและควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ได้มาตรฐานตามเง่ือนไขการซ้ือ - ขาย 

บรษิทัฯ จะด�าเนนิการคัดเลอืกและปรบัปรงุคุณภาพถ่านหนิให้เหมาะสมกบัความต้องการในทกุกจิกรรมการผลติ

ของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะใช้หม้อไอน�้า (Boiler) ขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือจะน�าไปใช้ในการอบแห้งปุ๋ย หรือพืชผล

ทางการเกษตร ยางพารา หรอืผลติภัณฑ์อืน่ใด ซึง่จะท�าให้มปีระสทิธภิาพในการใช้งานได้เตม็ทีแ่ละมกีารสญูเสยี

น้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดส่งถ่านหินถึงโรงงานลูกค้าทุกรายตรงตามนัดหมาย (just-in-time) 

หมายเหตุ: *เฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดจ�าหน่ายถ่านหิน

ประเภทและความปลอดภัยของสินค้า      
บริษัทฯ ได้น�าเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยน�าเข้าถ่านหินประเภท “บิทูมินัส” 

ที่มีคุณภาพดี มีปริมาณก�ามะถันต�่า และมีค่าความร้อนที่เหมาะสมส�าหรับการเผาไหม้ในหม้อไอน�้า (Boiler)  

ท�าให้ลูกค้าสามารถผลิตไอน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตในต้นทุนที่ต�่า รวมถึงมีปริมาณก�ามะถันที่ต�่า ไม่ส่งผล  

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ถ่านหินของบริษัทฯ ที่จัดจ�าหน่ายมี 4 ประเภท ดังนี้

1. ถ่านหินบิทูมินัส ประเภทถ่านก้อน ขนาดใหญ่กว่า 20 มิลลิเมตร ขึ้นไป

2. ถ่านหินบิทูมินัส ประเภทถ่านเกล็ด ขนาด 10 - 20 มิลลิเมตร 

3. ถ่านหินบิทูมินัส ประเภทถ่านเกล็ด ขนาด 5 - 10 มิลลิเมตร 

4. ถ่านหินบิทูมินัส ประเภทถ่านฝุ่น ขนาด 0 - 5 มิลลิเมตร 

ทั้งนี้ ถ่านหินของบริษัทฯ แต่ละประเภทข้างต้น จะมีการก�าหนดมาตรฐานค่าความชื้น (% of Moisture) 

และอุณหภูมิ (Temperature) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง
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มาตรฐานด้านการผลิต*        
กระบวนการผลติของบรษิทัฯ เริม่ตัง้แต่กระบวนการตรวจรับถ่านหนิจากท่าเรือแล้วน�ามากองเกบ็ในพืน้ที่

ลานกองเกบ็ถ่านหนิในโรงงาน โดยมกีารก�าหนดมาตรฐานการกองเกบ็ถ่านหนิวตัถดุบิ (Raw Material) โดยแบ่งแยก

พื้นที่การจัดเก็บถ่านหินแต่ละชนิดอย่างชัดเจน ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บถ่านหินที่มีค่าความร้อนต�่า (Low Calorific 

Value Coal Area) พื้นที่จัดเก็บถ่านหินที่มีค่าความร้อนระดับกลางและสูง (Medium to high Calorific Value 

Coal Area) นอกจากนี้ ยังมีการกองเก็บถ่านหินตามรอบการน�าเข้าถ่านหินทางเรือ (Shipment) ซึ่งจะมีการแยก

กองสินค้าแต่ละรอบการขนส่งอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่น�าเข้ามาแต่ละรอบ

จากนั้นจะท�าการเตรียมถ่านหินวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของถ่านหิน

ด้วยการวัดค่าความร้อน (Calorific value or Heating value) ค่าความชื้น (% of Moisture) และปริมาณของ

ถ่านหินแต่ละขนาด (% of Sizing) ก่อนการน�าเข้าสู่กระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ถ่านหินที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

กระบวนการคัดแยกขนาด และได้ถ่านหินที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กระบวนการคัดแยกขนาดถ่านหิน (Coal Screening) จะมีการช่ังน�้าหนักของถ่านหินวัตถุดิบก่อนป้อน

ถ่านหินวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องจักรตะแกรงร่อนคัดขนาด ซ่ึงก�าลังผลิตของเคร่ืองจักรตะแกรงร่อนคัดขนาดถ่านหิน

จะขึ้นอยู่กับจ�านวนชุดตะแกรงร่อน โดยเครื่องจักรฯ ของคลังนครหลวงจะมีตะแกรงร่อนจ�านวน 10 ชุด ถ่านหิน

ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกขนาด สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ถ่านก้อน ขนาดใหญ่กว่า 20 มิลลิเมตร ขึ้นไป

2. ถ่านเกล็ด ขนาด 10 - 20 มิลลิเมตร 

3. ถ่านเกล็ด ขนาด 5 - 10 มิลลิเมตร 

4. ถ่านฝุ่น ขนาด 0 - 5 มิลลิเมตร 

กระบวนการผลิตถ่านหินของบริษัทฯ มีเป้าหมายก�าลังการผลิตอยู่ที่ช่ัวโมงละ 300 - 320 ตันต่อช่ัวโมง 

หรือ 5,500 ตันต่อวัน และมีเป้าหมายการควบคุมประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการ

ผลิตสินค้ามากกว่า 90% ภายใต้เงื่อนไขระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2555 

(ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555) คลังนครหลวงของบริษัทฯ สามารถท�าการผลิตถ่านหินร่อนคัดขนาดได้จ�านวน  

1,012,021 ตัน

ส�าหรับการดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานนั้น คลังสินค้านครหลวงได้จัดตั้งหน่วยงาน 

Preventive Maintenance Team (PM) ขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่ดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจ�าทุกวัน โดยมี

การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนเริ่มสายการผลิต มีการก�าหนดมาตรฐานการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 

อาท ิการอดัจาระบเีพ่ือหล่อลืน่ชิน้ส่วนเครือ่งจกัร การเปลีย่นอะไหล่เครือ่งจกัรเมือ่ครบอายกุารใช้งาน และมรีะบบ 

Critical Spare Parts Control ส�าหรับส�ารองอะไหล่ไว้ส�าหรับใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งมีหน่วยงาน 

Corrective Maintenance (CM) ทีม่หีน้าทีใ่นการซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรในกรณทีีเ่ครือ่งจกัรช�ารดุเสยีหายจนไม่สามารถ

ด�าเนินกิจกรรมการผลิตได้ 

ในการผลติสนิค้าพร้อมจ�าหน่าย บรษิทัฯ จะผลติสนิค้าล่วงหน้าไว้ 0.5 – 1.0 วนั เพือ่เกบ็ไว้ในสนิค้าคงคลงั

ทีพ่ร้อมจ�าหน่าย (Safety Stock) โดยมวีตัถปุระสงค์การผลติสนิค้าล่วงหน้าเพือ่สนบัสนนุและตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้าในกรณทีีล่กูค้ามคีวามต้องการสนิค้าเพิม่มากขึน้จากแผนการซือ้-ขายเดมิ หรอืในกรณทีีล่กูค้า

มีความต้องการถ่านหินอย่างเร่งด่วน โดยบริษัทฯ มีความพร้อมสนับสนุนส่งมอบถ่านหินให้แก่ลูกค้าได้ 100%             
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ด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้

เงื่อนไขระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมีการสุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบทุก 2 ชั่วโมง การตรวจสอบ

คุณภาพถ่านหินจะมีการตรวจสอบวิเคราะห์ค่าความชื้น (% of Moisture) ค่าความร้อน (Calorific value) ความ

สะอาดของผลิตภัณฑ์ การควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่ามาตรฐาน (Over-Under Size) 

ให้อยู่ในค่าที่ก�าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์หลงัการผลติ ภายใต้เงือ่นไขระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO 9001:2008 โดยมีการจัดเก็บถ่านหินแต่ละขนาดอย่างชัดเจน มีการควบคุมอุณภูมิของถ่านหิน (Coal tem-

perature) ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการควบคุมค่าความร้อน (Calorific value) และความช้ืน (% of 

Moisture) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 

หมายเหตุ:  * ข้อมลูมาตรฐานด้านการผลติ รายงานเฉพาะมาตรฐานการผลติของคลงัสนิค้านครหลวงเท่านัน้ เนือ่งจากคลงัสนิค้า

สวนส้ม ปิดการด�าเนินกิจการชั่วคราว

การตรวจวัดคุณภาพสินค้า          
บริษัทฯ มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพของสินค้า

อย่างสม�่าเสมอตามข้อก�าหนดคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ ได้

ก�าหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บตัวอย่างสินค้าถ่านหิน

จากแหล่งทีซ้ื่อ การเกบ็ตวัอย่างสนิค้าถ่านหนิบนเรอืขนส่งสนิค้า 

และการเกบ็ตวัอย่างสนิค้าถ่านหนิภายหลงักระบวนการผลิต เพือ่

น�าไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านหินก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้าอย่างแท้จริง

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างถ่านหิน จะเร่ิมตั้งแต่การเก็บ

ตัวอย่างสินค้าถ่านหินจากแหล่งที่ซื้อ เช่น เหมืองถ่านหินใน

ประเทศอนิโดนเีซยี เพ่ือตรวจวเิคราะห์คุณสมบตัขิองถ่านหนิก่อน

ตัดสินใจสั่งซื้อ จากนั้นเมื่อท�าการตัดสินใจสั่งซ้ือและน�าเข้า

ถ่านหนิแล้วจะมกีารเกบ็ตวัอย่างถ่านหนิอกีครัง้จาก Grab เรือใหญ่ 

ซึ่งถ่านหินที่ได้จะถูกน�ามาแบ่งตัวอย่างด้วยเครื่องแบ่งตัวอย่าง 

(Riffle) และเตรียมตัวอย่างเพื่อน�าไปส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ

การต่อไป

การวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านหินของบริษัทฯ จะท�าการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ Instrumental 

Analysis Laboratory Room และ Chemical Laboratory Room โดยด�าเนนิตามมาตราฐาน American Society 

for Testing and Materials (ASTM) โดยในการวิเคราะห์ถ่านหินของบริษัทฯ จะใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบ 

Proximate Analysis 
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Proximate Analysis เป็นการวเิคราะห์แบบประมาณ เพือ่หาปรมิาณสารองค์ประกอบในถ่านหนิ ประกอบด้วย 

 การวิเคราะห์ค่าความชื้นภายในรูพรุน (Inherent Moisture)

 การวิเคราะห์ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter)

 การวิเคราะห์ปริมาณขี้เถ้า (Ash)

 การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon)

นอกจากนี้ ยังท�าการวิเคราะห์ ดังรายการต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ค่าความร้อน (Calorific value or Heating value)

 การวิเคราะห์ค่าความชื้นโดยรวม (Total Moisture)

 การวิเคราะห์ค่าซัลเฟอร์ (Sulfur content) ซ่ึงจะเป็นตัวบอกถึงปริมาณการปล่อยก๊าซ SO2 โดย               

ค่าควบคุมต้องไม่เกิน 1%

การรายงานผลวเิคราะห์ทีไ่ด้จากการตรวจคณุสมบตัถ่ิานหนิในห้องปฏบิตักิาร จะรายงานผลวเิคราะห์ค่า

ความร้อน (Heating value) ที่ 3 สภาวะ ดังนี้ 

 As Received (AR) คือค่าความร้อนที่ได้จากการใช้งานจริง ทดสอบด้วยการเผาถ่านหินให้เกิดความ

ร้อน ในขณะทีม่คีวามชืน้ Total Moisture จงึท�าให้ค่าความร้อนทีไ่ด้ต�า่ทีส่ดุ ถอืเป็นค่าความร้อนในการ

ใช้งานจรงิ 

การค�านวนหาค่าความร้อน (AR)  =   ค่าความร้อน (AD)  x   (100 - %Total Moisture)

                (100 – %Inherent Moisture) 

 Air Dry (AD) คือค่าความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหินที่มีการน�า Free Moisture ออกแล้ว เหลือเพียง

ค่า Inherent Moisture ค่าความร้อนนีไ้ด้จากห้องทดลองเท่านัน้และเป็นค่าความร้อนทีสู่งกว่าในสภาวะ 

As Received 

 Dry Basis (DB) คือค่าความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหินที่มีการอบ Free Moisture และ Inherent 

Moisture ออกแล้ว เป็นสภาวะของถ่านหินที่แห้งไม่มีความชื้นอยู่เลย จึงท�าให้ได้ค่าความร้อนที่ได้สูง

มาก และค่าความร้อนที่ได้นี้จะได้จากห้องทดลองเท่านั้น 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน 255556 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์           
ยูเอ็มเอส (UMS) เป็นผู้น�าในธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายถ่านหิน ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้

ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝุ่นถ่านหินขนาด 0-5 มิลลิเมตร ที่เหลือจากการกระบวนการผลิต 

อาจท�าให้เกิดปัญหาฝุ่นถ่านหินฟุ้งกระจาย บริษัทฯ จึงได้ท�าการพัฒนาฝุ่นถ่านหินมาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านหินขึ้น

รูป (Coal Briquettes) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให้กับลูกค้า โดยคุณสมบัติของถ่านหินก้อนที่ได้สามารถน�าไป

ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับการเผาไหม้ในหม้อไอน�้า (Boiler) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านบริการ บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และความพึงพอใจลูกค้าของ 

บริษัทฯ โดยน�าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลเข้ามาบริหารจัดการ โดยได้

ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลคร้ังล่าสุด จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

มาตรฐานการขนส่งสินค้า     
บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของสินค้าและมีความใส่ใจต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก

กระบวนการขนส่งสินค้า บริษัทฯ จึงมีการก�าหนดมาตรฐานการขนส่งสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มี

คุณภาพตามเวลาที่ก�าหนด และการขนส่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

การขนสินค้าทางน�้า  
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดข้อควรปฏิบัติของผูร้บัเหมาใน

การขนส่งสนิค้าด้วยเรอืล�าเลยีง เพ่ือให้ผูร้บัเหมาปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานเดยีวกนั และได้มกีารชีแ้จงผูร้บัเหมา ให้

ปฏบิตัติามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครดัก่อนเริม่ด�าเนนิงาน

ขนส่งสินค้า ข้อควรปฏิบัติของผู้รับเหมาขนถ่ายสินค้า

จะครอบคลุมถือขั้นตอนการบรรทุกลงเรือล�าเลียง        

ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งรายชื่อเรือล�าเลียงทุกล�า น�้าหนัก

จ�านวนบรรทุก ชื่อเรือยนต์ทะเล เรือยนต์น�้าจืด พร้อม

เบอร์โทรศัพท์ของเรือยนต์ลากจูงนั้นๆ และจัดท�า       

รายชื่อเรือเป็นจ�านวนพวง (เรือ 1 พวง เท่ากับ 4 ล�า) มาให้ส�านักงานท่าเทียบเรือปลายทาง เมื่อท่าเรือปลายทาง

รบัทราบรายช่ือพวงเรอืแล้ว จะต้องน�ารายชือ่พวงเรือทัง้หมดโทรตดิต่อขอรายละเอยีด ชือ่เรือยนต์ลากจงู ทะเบยีน

เรือยนต์ แรงม้าเครื่องยนต์ ชื่อกัปตันเรือ ผู้ควบคุมเรือและชื่อเรือล�าเลียง ทะเบียนเรือล�าเลียง ชื่อสรั่งประจ�าเรือ           
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น�้าหนักบรรทุกมา ประเภทของสินค้า วัน

และเวลาถึงท่าเข้าเทียบ แจ้งต่อส�านักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาอยธุยาทกุครัง้ เพือ่

ความปลอดภัยของการจราจรทางน�้า เมื่อ

เรอืเข้าเทยีบท่าเรอื ลกูเรอืจะขึน้เชอืกผกูเรอื      

หวัเรอื 3 เส้น ท้ายเรือ 3 เส้น โดยต้องดึงตึง

ทุกเส้นเพื่อป้องกันการกระแทกท่าเรือ หลัง

จากเทียบท่าแล้วสรั่งเรือจะน�าเอกสารการ

บรรทุกสินค้า (ตั๋วเรือ) แจ้งต่อเจ้าหน้าที่

ปฏบัิตกิารหน้าท่าเรอืเพ่ือท�าประวตัเิรอืและสัง่เปิดผ้าใบคลมุระวางเรือเพือ่ให้เจ้าหน้าทีค่ณุภาพสนิค้าตรวจสอบ

ความเรยีบร้อยของสนิค้า เมือ่ผ่านกระบวนการตรวจสอบสนิค้าแล้ว ผูร้บัเหมาและเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารหน้าท่าเรือ

จะด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การป้องกันมลภาวะของฝุ่นละอองโดย

การกางผ้าใบระหว่างเรือกบัท่าเรอื การเปิดสเปรย์น�า้ดกัฝุน่ละออง การเตรยีมชชูพีเพือ่ป้องกนัคนพลดัตกน�า้ การ

ไม่จอดเรอืซ้อนล�าขดีขวางการจราจรทางน�า้เฝ้าระวงัมใิห้ร่วงหลนลงสูแ่ม่น�า้ เป็นต้น นอกจากนี ้ผูร้บัเหมาจะต้อง

เก็บกวาดสินค้าในระวางเรือให้สะอาดเรียบร้อยก่อนน�าเรือออกจากท่าเรือเพื่อจะไปรับสินค้าอื่นๆ ต่อไป

การขนสินค้าทางบก
บริษัทฯ ได้ก�าหนดข้อควรปฏิบัติของผู้รับเหมาในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติ

ตามมาตรฐานเดียวกนั และมกีารอบรมชีแ้จงผู้รับเหมาให้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัดก่อนเร่ิมด�าเนนิงาน

ขนส่งสินค้า ข้อควรปฏิบัติของผู้รับเหมาบรรทุกสินค้าจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการบรรทุกสินค้า การขับขี่และ

ควบคมุความเรว็ยานพาหนะตามกฎหมายก�าหนด การตรวจสอบรถบรรทกุและกระบะท้ายรถบรรทกุ และมารยาท

ของคนขับรถบรรทุก เช่น การบรรทุกสินค้าไม่ล้นเกินกระบะบรรทุกและมีการคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกัน

ถ่านหนิร่วงหล่นหรอืฝุน่ถ่านหนิฟุ้งกระจาย, ห้ามผูขั้บข่ีรถบรรทกุโทรศพัท์เคลือ่นทีข่ณะขับข่ีรถ เว้นแต่ใช้อปุกรณ์

เสริมส�าหรับการสนทนา, ห้ามผู้ขับขี่ที่มีสภาพมึนเมา หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงกว่า 50 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ ต่อ 100 มิลลิลิตร ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของลูกค้า 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลจากบริษัท 

ยไูนเตด็ รจีสิตร้า ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (United Registrar of System (Thailand)) ดงันัน้กระบวนการ

บรหิารจดัการข้อร้องเรยีน และความพึงพอใจลกูค้าของบริษทัฯ จึงเป็นกระบวนทีม่รีะบบ/ มข้ัีนตอนการด�าเนนิงาน 

(Procedure) ที่ก�าหนดโดยบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงความคาดหวังที่จะเพิ่มพูนความพึงพอใจของ

ลูกค้า และยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องยึดปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อก�าหนด ISO 9001:2008 ได้แก่

ข้อก�าหนด 5.2    การค�านึงถึงลูกค้า (Customer Focus)

ข้อก�าหนด 7.2    กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer-Related Processes)

ข้อก�าหนด 8.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
ประเภทข้อร้องเรียนของลูกค้า มีดังนี้

  ข้อร้องเรียนด้านสินค้า ได้แก่ คุณภาพของสินค้า (ความชื้นสูง, ถ่านหินปนเปื้อน, ถ่านหินไม่ได้

ขนาด), ลูกค้าน�าถ่านหินไปใช้แล้วพบปัญหาไม่ได้ความร้อนตามความต้องการ เป็นต้น 

  ข้อร้องเรียนด้านการบริการ ได้แก่ การจัดส่งสินค้า, การบริการของพนักงานบริษัทฯ, การบริการ

ของ Subcontractor ของบริษัทฯ (ผู้รับจ้างช่วง), พนักงานของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของลูกค้า เป็นต้น

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ มีดังนี้

  ลูกค้าร้องเรียนทางวาจา/ ค�าพูด เช่น ผ่านทางการสนทนา, การประชุมร่วม, การโทรศัพท์ เป็นต้น

  ลูกค้าร้องเรียนทางลายลักษณ์อักษร เช่น ผ่านทางจดหมาย, อีเมล, บันทึกต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ก�าหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนลูกค้า (Procedure Reference: QP-SAL-02) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ-ความคาดหวังของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

1.) พนักงานของบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

2.) ฝ่ายขาย-ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ บันทึกรับข้อร้องเรียนในแบบบันทึกรับข้อร้องเรียน

3.) ฝ่ายขาย พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด และส่งผลกระทบอย่างไรกับ

บริษัทฯ 

 3.1  กรณข้ีอร้องเรยีนอยูใ่นความรบัผดิชอบบรษิทัฯ  ฝ่ายขายแจ้งให้เปิดบนัทกึการแก้ไข (Corrective 

Action Request: CAR) พร้อมส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อ 4.) 

 3.2  กรณีข้อร้องเรียนไม่อยู่ในความรับผิดชอบบริษัทฯ ฝ่ายขายแจ้งกลับลูกค้า พร้อมช้ีแจงเหตุผล -

หลักฐานประกอบการชี้แจง (ถ้ามี)

4.) เม่ือรับแบบบนัทกึให้แก้ไข หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนนิการสรปุหาสาเหต-ุแนวทางแก้ไข/ ป้องกนั 

ตามกระบวนการ ดังนี้

 4.1  กรณีลูกค้าร้องเรียนด้านสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสอบกลับ (Traceability) สินค้าที่       

ถูกร้องเรียน (สินค้าที่ลูกค้าร้องเรียนปลายทาง - วัตถุดิบต้นทาง)
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 4.2 กรณลีกูค้าร้องเรยีนด้านบรกิาร หน่วยงานประสานงานขาย (ดแูลกระบวนการด้านการจดัส่ง และ

รถบรรทุกสินค้า) สอบสวนหาสาเหตุข้อร้องเรียน และหน่วยงานประสานงานขายพิจารณา แจ้ง

ตักเตือนเป็นวาจา/ ลายลักษณ์อักษร

5.) ฝ่ายขายแจ้งกลับแนวทาง-วิธีการ ที่บริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไข/ ป้องกัน ให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมแนบ

หลักฐาน (กรณีลูกค้าร้องขอ) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

6.) ข้อมูลบันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้าแต่ละรายทั้งหมด ต้องแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ เพ่ือให้

กระบวนการและการด�าเนินงานเกิดการปรับปรุง/ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมน�าข้อมูลไปวิเคราะห์    

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารจัดการความพึงพอใจลูกค้า
ข้อมูล/ แหล่งที่มา ของการวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า มีดังนี้

 แบบสอบถามความพึงพอใจของบริษัทฯ (Satisfaction Questionnaire) ซึ่งได้รับการก�าหนด

แบบสอบถาม โดยบริษัทฯ และรายละเอียดแบบสอบถาม ต้องสามารถน�ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 แบบประเมินผู้ขายของลูกค้า (Customer’s Assessment/ Evaluation) การประเมินการใช้สินค้า/ 

บริการของบริษัทฯ โดยลูกค้าที่ส่งแบบประเมินแจ้งให้ทางบริษัทฯ ได้รับทราบสถานะการเป็นผู้ขาย

สินค้า/ บริการ

ช่องทางการตอบกลับความพึงพอใจลูกค้า (Customer Feedback) ของบริษัทฯ มีดังนี้

 ตอบกลับผ่านทางจดหมายที่บริษัทฯ จัดหาให้

 ตอบกลับผ่านทางอีเมล, แฟกซ์ของบริษัทฯ

 ตอบกลับผ่านทางตัวแทนขาย, ผู้รับเหมา, ผู้รับจ้างช่วง

บริษัทฯ ก�าหนดขั้นตอนการวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า (Procedure Reference : QP-QMR-09) เพื่อ

มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสินค้า/ บริการ และตอบสนองความต้องการ-ความคาดหวังของลูกค้าให้เกิด

ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

1.) เพื่อให้การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือ/ เป็นกลางยิ่งขึ้น ผู้บริหารระดับสูงจึง

ก�าหนดให้ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพเป็นหน่วยงานกลาง ในการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

2.) ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ จะแจ้งไปยังฝ่ายขาย ให้จัดส่งรายชื่อ-ที่อยู่ ของลูกค้าทุกราย ที่ใช้สินค้า/ 

บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพเตรียมจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจไปยัง

ลูกค้า เป็นประจ�าทุกปี

3.) ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ลูกค้าทุกราย ตามรายช่ือ-ที่อยู่ ที่ฝ่ายขายจัดส่งให้ 

ดังนี้

 3.1  ก�าหนด Code ลูกค้าที่ส�ารวจความพึงพอใจ

 3.2  เฉลี่ยจ�านวนลูกค้าที่ต้องการส�ารวจความพึงพอใจ ให้เท่ากันทุกเดือน

 3.3  ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจทางจดหมาย/ อีเมล พร้อมแนบซองติดแสตมป์ เพ่ือให้ลูกค้า      

ตอบกลับ
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4.) เม่ือแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้รับการตอบกลับจากลูกค้า บริษัทฯ จะบันทึกรับแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ (ลงวนัทีร่บั) ทีต่อบกลบัจากลกูค้าในแต่ละเดอืน พร้อมพจิารณาแบบสอบถามเบือ้งต้น

 4.1 กรณลีกูค้า มกีารระบเุป็นลกัษณะการ Complain บรษิทัฯ หรอืตอบแบบสอบถาม “ไม่พอใจ” หรอื

ให้ข้อมลูเชงิลบกบับรษิทัฯ ฝ่ายระบบบริหารคณุภาพ ต้องรีบด�าเนนิการแจ้งผู้บริหารระดบัสูง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด�าเนินการหาแนวทางแก้ไข/ ปรับปรุงทันที

5.) จดัเกบ็ข้อมลู ดัชนคีวามพึงพอใจลกูค้าทีต่อบกลับแบบสอบถามความพงึพอใจ พร้อมสรุปข้อมูลทัง้หมด 

ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจ-ความคาดหวังต่อบริษัทฯ ด้านสินค้า/ บริการ

6.) สรุป-วิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า ประจ�าปี โดยรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมน�าผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ไปสู่การปรับปรุงสินค้า/ บริการของบริษัทฯ 

ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อตอบสนอง ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่สุด

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี 2555

หมายเหตุ * เอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบก�ากับภาษี, ใบตาชั่ง เป็นต้น
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัอย่างจรงิจงัต่อการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม ด้วยตระหนกัดว่ีาธรุกจิถ่านหนิ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างสถานประกอบการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานยูเอ็มเอสทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

นอกจากนี ้ ยงัได้ก�าหนดนโยบายการจดัการด้านพลงังาน เพือ่ส่งเสริมให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึความส�าคญั

ของพลงังานและการอนรุกัษ์พลงังาน

บรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้�าหน่ายถ่านหนิชัน้น�า และ

มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความร้บผิดชอบท่ีมีต่อสังคม และส่ิง

แวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ

ด�าเนนิกจิการในทกุขัน้ตอน โดยการน�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 มาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ ให้เป็นทีร่บัทราบและถอืปฏบิตัขิองบคุลากรทกุคน 

ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ภายใต้เจตจ�านงดังต่อไปนี้  

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินกิจการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ลดมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุน่ละออง จากการด�าเนนิกจิการ สูส่ิง่แวดล้อม

3. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยใช้อย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่าง ๆ จากการด�าเนินกิจการ ซึ่งอาจ

จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนเตรยีมพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิที่

อาจจะเกิดขึ้น 

5. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด�าเนินกิจการให้         

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  

       

*** แก้ไขครั้งที่ 01 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ***

(นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์)

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
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(นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์)

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

บรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้�าหน่ายถ่านหนิชัน้น�า และ

มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความร้บผิดชอบที่มีต่อสังคม และสิ่ง

แวดล้อม รวมทั้งค�านึงถึงความส�าคัญในเรื่องของพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของ

พนกังานทกุคน ทีต้่องให้ความร่วมมอืในการอนรุกัษ์พลงังาน เพือ่ส่งผลให้มกีารพฒันา

พลังงานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้านพลังงาน 

ภายใต้เจตจ�านงดังต่อไปนี้  

1. จดัท�าระบบการจดัการพลังงาน โดยก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึง ในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ  

2. ก�าหนดแผนงาน และเป้าหมายการอนรุกัษ์พลงังานในแต่ละปี ให้เหมาะสม

ต่อการใช้พลงังานของบรษิทัฯ และสือ่สารให้พนกังานของบรษิทัฯ ได้เข้าใจ 

และปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง

3. บริษัทฯ ถอืว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

ทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ให้การสนับสนุน จัดสรรสารสนเทศ ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลา

ในการท�างาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน

5. ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมทบทวน

นโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

6. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์/การบริการ ที่ประหยัดพลังงาน และการ

ออกแบบ ส�าหรับการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน   

      

 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป  

นโยบายการจัดการพลังงาน
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การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม          

จากปัญหาสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัทัง้มลภาวะด้านอากาศ ปัญหาการปล่อยน�า้เสยีลงสูแ่หล่งชมุชน ปัญหา

การตดัไม้ท�าลายป่า ปัญหาการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลู เป็นต้น ส่งผลกระทบให้เกดิการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความตั้งใจจริงที่จะ

มีส่วนร่วมในการดูแลและจดัการสิง่แวดล้อมให้คงอยูคู่ก่บัชมุชนและสงัคมต่อไป บรษิทัฯ จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความพยายามที่

จะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการท�างานและทกุกจิกรรมของบรษิทัฯ ซึง่ครอบคลมุถงึกระบวนการ

ขนส่งทั้งทางน�้าและทางบก กระบวนการผลิต การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ จึง

ก�าหนดแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

 จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่าง

สม�่าเสมอ

 น�าเทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมมาใช้เพือ่ลดปรมิาณขยะ/ของเสยี และ

มีการบ�าบัดน�้าก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

 ร่วมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการน�า

ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

 ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข

 ให้ข้อมูลแก่ชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข 

 ส่งเสริมให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการใช้สินค้าของบริษัทฯ

 จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ จึงมีการน�าระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 มาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Management System: EMS) ที่ก�าหนดขึ้นโดยองค์การมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัทัว่โลกในการจดัการผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุง่เน้นให้องค์กรมกีารควบคมุกจิกรรม 

ผลติภณัฑ์ และการบรกิาร ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ และมกีารปรบัปรงุการจดัการด้านสิง่แวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง

คลังสินค้าสวนส้ม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบการของบริษัทฯ ได้

รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (United Registrar of Systems (Thailand) Limited - URS) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

ซ่ึงถอืเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิถ่านหนิและท่าเทยีบเรอืรายแรกในจงัหวดัสมทุรสาคร ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004
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กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 

ประกอบด้วย

 การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

 การส่งเสริมและฝึกอบรมให้พนักงานมีจิตส�านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และช่วยกันด�าเนินงานตาม

มาตรการต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

 การประกอบกิจการ/ปฏิบัติงาน มีการติดตามและควบคุมงานทุกกิจกรรมในสถานประกอบการ ไม่ให้

เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

 การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรมภายในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ

มลภาวะทางน�้า  มลภาวะทางอากาศ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม หรือ

การก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่คน พืช หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ 

 การติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและได้

มาตรฐาน อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ, การตรวจวัดคุณภาพน�้า, แสงสว่าง, เสียง เป็นต้น และ

ควบคุมให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

 การตรวจสอบการด�าเนินงานจากหน่วยงานมาตรฐานสากล ISO และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 การรบัฟังความคิดเหน็ต่างๆ รวมถงึข้อร้องเรยีนของชมุชน / ลกูค้า เพือ่น�ามาปรบัปรงุให้เกดิประสทิธผิล

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีแนวคิดน�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 มาใช้ในสถาน

ประกอบการของบริษัทฯ ที่คลังสินค้านครหลวง อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบและก�าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันที่คลังสินค้า        

สวนส้ม จงัหวดัสมทุรสาคร
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มาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนย้ายถ่านหิน

ตามที่คลังสินค้าและท่าเรือสวนส้ม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ปิดการด�าเนินกิจการชั่วคราว

ตามค�าสัง่จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่คี�าสัง่ให้ผูป้ระกอบกจิการถ่านหนิในจงัหวดัสมทุรสาครทกุราย ระงบัการประกอบ

กิจการถ่านหินทุกรณี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีค�าสั่งให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการช่ัวคราว เพ่ือท�าการคัดแยกและขนย้าย

ถ่านหินขนาด 0-5 มิลลิเมตร ออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ระยะเวลา 15 เดือน และได้มีการแต่งตั้ง

คณะท�างานก�ากบัดแูลการคดัแยกและขนถ่ายถ่านหนิของบริษทัฯ ประกอบด้วย นายอ�าเภอบ้านแพ้ว, ส�านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, สาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสาคร,ปลัดอ�าเภอบ้านแพ้ว, นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนส้ม และส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมต�าบลสวนส้ม ท�าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานคัดแยกและขนย้ายถ่านหินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการคัดแยกและขนย้ายถ่านหินออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2554 ก�าหนดแล้ว

เสรจ็ในวนัที ่28 ก.พ.2556 โดยมกีารด�าเนนิงานตามมาตรการป้องกนัและควบคมุผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการ

ขนย้ายถ่านหินออกจากคลังสินค้าสวนส้มอย่างเคร่งครัด ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) ฉีดพรมน�้าลงกองถ่านหินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน

2) ใช้รถแทรกเตอร์ดันตั้งกองถ่านหินเตรียมขนย้าย

3) ฉีดพรมน�้าระหว่างตักถ่านหินใส่รถบรรทุกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน

4) ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกป้องกันถ่านหินตกหล่นระหว่างการขนส่ง

5) ตรวจสอบน�้าหนักบรรทุกให้เป็นตามที่กฎหมายก�าหนด

6) ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานประกอบการ

7) ควบคุมจ�านวนรถบรรทุกโดยหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน

ปัจจุบัน การคัดแยกและขนย้ายถ่านหินของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด โดยตลอดระยะเวลาที่

ด�าเนินการขนย้ายถ่านหิน จะมีคณะท�างานก�ากับดูแลการคัดแยกและขนถ่ายถ่านหินมาติดตามและตรวจสอบ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอ
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ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) 

สถานประกอบการของบริษัทฯ ที่คลังสินค้าสวนส้ม อ�าเภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง

อตุสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการทีผ่่านเกณฑ์อตุสาหกรรม

สีเขียว (Green Industry) โดยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม      

สีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว* ซึ่งการรับรองดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมได้ส�าเรจ็ตามความมุง่มัน่ทีต่ัง้ไว้ โดยมกีารรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี 

จนถึงเดือนสิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2556

การรบัรองดังกล่าวถอืเป็นจดุเริม่ต้นส�าคัญในการผลักดนั

ให้บริษัทฯ  ได้ก้าวไปสู่สากลอีกระดับหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับใน

เวทีของภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการ

รักษาสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ�าแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งม่ันที่จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

ส�าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม

ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นที่ยอมรับ และรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) คอืการทีท่กุคนในองค์กรให้ความร่วมมอืร่วมใจด�าเนนิงาน

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน      

สีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

หมายเหต:ุ * รางวลั/ใบรบัรองดงักล่าวได้รบัเมือ่ปลายเดอืนกนัยายน 2554 ซึง่ไม่ได้ถกูน�าไปรายงานไว้ในรายงานความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัทฯ ประจ�าปี 2554 จึงน�ามารายงานไว้ในรายงานฉบับนี้แทน (รอบปีงบประมาณ 2555) ซึ่งผลการรับรองอยู่ใน

ช่วงของปีงบประมาณ 2555 ด้วย

รางวัลแห่งความภูมิใจ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (มหาชน) เร่ิมจดัท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

(CSR Report) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเป็นรายงานอีกฉบับหนึ่งที่แยกออกมาจากรายงานประจ�าปี แนวทางการ

จัดท�ารายงาน CSR ของบริษัทฯ ใช้ CSR Guidelines “คู่มือเข็มทิศธุรกิจ” ตามที่ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยในรายงาน

จะประกอบด้วยการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความ         

รับผิดชอบต่อสังคม

UMS CSR Report

ส�าหรบัปี พ.ศ. 2555 นี ้นบัเป็นปีแรกทีย่เูอม็เอส จดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื โดยใช้แนวทางการรายงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) แทนการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบ           

ต่อสงัคม เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัทราบข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของ 

บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดสากล GRI Index (version 3.1)

2009 2010 2011
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ขอบเขตรายงานฉบับนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้การ

บริหารจัดการของยูเอ็มเอส โดยน�าเสนอประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555 

(ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555) ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งรวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

องค์กร ส�าหรบัข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านอ่ืนๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากรายงานฉบบันี ้จะแสดงอยูใ่นรายงานประจ�าปี 

2555 ของบริษัทฯ

คณะผูจ้ดัท�ารายงานฉบบันีฯ้ ได้ก�าหนดหมวดหมูเ่นือ้หา รวบรวมข้อมลูให้ครบถ้วน จดัล�าดบัความส�าคญั

ของข้อมูล และทบทวนเนื้อหา เพื่อให้มั่นใจว่าเนือ้หามีความถกูต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน

ได้เสียอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินระดับความสมบูรณ์ของรายงานฉบับนี้ด้วยตนเอง (Self             

declared) อยู่ที่ระดับ “C”

หมายเหตุ: 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการพฒันาความยัง่ยนืฉบบันี ้และรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบบัก่อนหน้านีข้องยเูอม็เอส

ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.umspcl.com หรือ www.uniquecoal.com  

และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (PR & CSR)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0-2664-1701-8 โทรสาร 0-2259-3013

อีเมล pr@uniquecoal.com

2012 2012 2012
2012 2012 2012
2012 2012 2012
2012 2012 2012

2012 2012 2012
2012 2012 2012

C
SELF DECLARED
GRI REPORT
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Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number
Remark

1. Strategy and Analysis        

1.1 Statement from the most senior decision decision - maker of the organization. 1 -

1.2 Description of key impacts, risk, and opportunities. 14-18, 56-57, 61 -

2. Organizational Profile

2.1 Name of the organization.     2 -

2.2 Primary brands, products, and/or services. 3 -

2.3
Operational structure of the organization, including main divisions, operating 

companies, subsidiaries, and joint  ventures.
2-4 -

2.4 Location of organization’s headquarters. 2 -

2.5

Number of countries where the organization operates, and name of countries 

with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability 

issues covered in the report.

2 -

2.6 Nature of ownership and legal form. 3 -

2.7
Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types 

of customers/beneficiaries). 
2-3 -

2.8 Scale of the reporting organization.  3, 20, 40-41 -

2.9
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or 

ownership.
3, 66-67

Other reference: 

Annual Report 

2012-Major 

Shareholders 

Structure

2.10 Awards received in the reporting period.  65 -

3. Report Parameters  

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. 67 -

3.2 Date of most recent previous report (if any). 66 -

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 66-67 -

3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents. 67 -

3.5 Process for defining report content.  66-67 -

3.6

Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased                     

facilities, joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further       

guidance. 

66-67 -

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures 
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GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures (Continued) 

Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number
Remark

3.7
State any specific limitations on the scope or boundary of the report (see 

completeness principle for explanation of scope). 
66-67 -

3.8

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced 

operations, and other entities that can significantly affect comparability from 

period and/or between organizations.

67 -

3.9

Data measurement techniques and the bases of calculations, including              

assumptions and techniques underlying estimations applied to the compilation 

of the Indicators and other information in the report. Explain any decisions not 

to apply, or to substantially diverge from, the GRI Indicator Protocols.

- -

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier 

reports, and the reasons for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, 

change of base years/periods, nature of business, measurement methods).

66-67 -

3.11
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, 

or measurement methods applied in the report.
66-67 -

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 69-73 -

3.13
Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the 

report.
- -

4. Governance, Commitments, and Engagement    

4.1

Governance structure of the organization, including committees under the  

highest governance body responsible for specific tasks, such as setting    

strategy or organizational oversight. 

4, 14 -

4.2
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive 

officer. 
4, 9-11 -

4.3

For organization that have a unitary board structure, state the number of 

members of the highest governance body that are independent and/or          

non-executive members. 

9-11 -

4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or 

direction to the highest governance body.
5-12 -

4.5

Linkage between compensation for members of the highest governance body, 

senior managers, and executives (including departure arrangements), and the 

organization’s performance (including social and environmental performance).

13, 42 -
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GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures (Continued) 

Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number
Remark

4.6
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of 

interest are avoided. 
5-14 -

4.7

Process for determining the qualifications and expertise of the members of the 

highest governance body for guiding the organization’s strategy on economic, 

enviromental, amd social topics.

5-12 -

4.8

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and 

principles relevant to economic, environmental, and social performance and 

the status of their implementation. 

5, 19, 23, 61-64 -

4.9

Procedures of the highest governance body for overseeing the                                                    

organization’s identification and management of economic, environmental, 

and social performance, including relevant risks and opportunities, and                    

adherence or compliance with internationally agreed standards, codes of 

conduct, and principles.

15 -

4.10
Processes for evaluating the highest governance body’ own performance, 

particularly with respect to economic, environmental, and social performance.
- -

4.11
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is 

addressed by the organization. 
- -

4.12
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, 

or other intiatives to which the organization subscribes or endorses.
58-59, 63-64 -

4.13

Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/

international advocacy organizations in which the organization: * Has positions 

in governance bodies; * Participates in projects or committees; * Provides 

substantive funding beyond routine membership dues; or * View membership 

as strategic.     

35-36 -

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. 7-8 -

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 7-8 -

4.16
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement 

by type and by stakeholder group. 
7-8, 35-36 -

4.17

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder                       

engagement, and how the organizations has responded to those key topics 

and concerns, including through its reporting. 

- -
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G3 DMA Description
SR 

Page Number

DMA EC Disclosure on Management Approach EC 

Aspects Economic performance   20-21

Market presence  2

Indirect economic impacts 16-17, 20-24

DMA EN Disclosure on Management Approach EN

Aspects Materials     -

Energy -

Water -

Biodiversity -

Emissions, effluents and waste -

Products and services 2-3, 52

Compliance 48, 61-64

Transport  56-57

Overall -

DMA LA Disclosure on Management Approach LA      

Aspects Employment     40-41

Labor/management relations 42

Occupation health and safety 43-44, 46-47

Training and education 45-46, 48-49

Diversity and equal opportunity 40-42

DMA HR Disclosure on Management Approach HR

Aspects Investment and procurement practices    42

Non-discrimination 42

Freedom of association and collective bargaining 42

Child labor 42

Forced and compulsory labor 42

Security practices 42

Indigenous rights 42

DMA SO Disclosure on Management Approach SO

Aspects Community     22-36

Corruption -

Public policy -

Anti-competitive behavior -

Compliance 38-39

DMA PR Disclosure on Management Approach PR

Aspects Customer health and safety     52

Products and service labelling -

Marketing communications -

Customer privacy 58-60

Compliance 58-60

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART II: Disclosures on Management Approach (DMAs) 
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G3 DMA Description
SR 

Page Number

DMA EC Disclosure on Management Approach EC 

Aspects Economic performance   20-21

Market presence  2

Indirect economic impacts 16-17, 20-24

DMA EN Disclosure on Management Approach EN

Aspects Materials     -

Energy -

Water -

Biodiversity -

Emissions, effluents and waste -

Products and services 2-3, 52

Compliance 48, 61-64

Transport  56-57

Overall -

DMA LA Disclosure on Management Approach LA      

Aspects Employment     40-41

Labor/management relations 42

Occupation health and safety 43-44, 46-47

Training and education 45-46, 48-49

Diversity and equal opportunity 40-42

DMA HR Disclosure on Management Approach HR

Aspects Investment and procurement practices    42

Non-discrimination 42

Freedom of association and collective bargaining 42

Child labor 42

Forced and compulsory labor 42

Security practices 42

Indigenous rights 42

DMA SO Disclosure on Management Approach SO

Aspects Community     22-36

Corruption -

Public policy -

Anti-competitive behavior -

Compliance 38-39

DMA PR Disclosure on Management Approach PR

Aspects Customer health and safety     52

Products and service labelling -

Marketing communications -

Customer privacy 58-60

Compliance 58-60

Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number

Economic 

Economic performance

EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee 

compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to 

capital providers and governments.

20-21

EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to 

climate change.  
16-18, 20-21, 63

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. 42

EC4 Significant financial assistance received from government. -

Market presence

EC5 Range of ratio of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant                  

locations of operation.
-

EC6 Policy, practices, and proportion of spending on lpcally-based suppliers at significant locations of 

operation.    
8

EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community 

at significant locations of operation. 
-

Indirect economic impacts 

EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public 

benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.
-

EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, Including the extent of           

impacts. 
-

Environmental

Materials

EN1 Materials used by weight or volume. -

EN2 Percentage of  materials used that are recycled input materials. -

Energy 

EN3 Direct energy consumption by primary energy source. -

EN4 Indirect energy consumption by primary energy source. -

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. -

EN6 Initiatives to provide energy-efficiency or renewable energy based products and services, and 

reductions in energy requirements as a result of these initiatives.
62

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. -

Water 

EN8 Total water withdrawal by source.    -

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water. -

EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused. -

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators 
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Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number

Biodiversity

EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of 

high biodiversity value outside protected areas.
-

EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected 

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

EN13 Habitats protected or restored.  -

EN14 Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity. -

EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation List species with habitats in ares          

affected by operations, by level of extinction risk. 
-

Emissions, effluents and waste

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. -

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. -

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emission and reductions achieved. -

EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight. -

EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight. -

EN21 Total water discharge by quality and destination. -

EN22 Total weight of waste by type and disposal method. -

EN23 Total number and volume of significant spills. -

EN24 Weight of transported, imported, exported, or treated waste Deemand hazardous under the 

terms of Basel Convention Annex I, II, III, and VII, and percentage of transported waste shipped                          

internationally.  

-

EN25 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats                  

significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff. 
-

Products and services

EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extend of impact        

mitigation.  
61-64

EN27 Percentage of product sold and their packaging materials that are reclaimed by category. -

Compliance

EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance 

with environmental laws and regulations. 
-

EN29 Significant environment impacts of transporting products and other goods and materials used for 

the organization’s operations, and transporting member of the workforce.
56-57

EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type.  -

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators (Continued) 
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Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number

Social: Labor Practices and Decent Work  

Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region. 40-41

LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. 40-41

LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time                      

employees, by major operations.
43-44

Labor/management relations 

LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. -

LA5 Minimum notice period (s) regarding significant operational changes, including whether it is            

specified in collective agreements.
-

Occupational health and safety

LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health 

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

programs.     

-

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related 

fatalities by region. 
50

LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce 

members, their families, or community members regarding serious diseases.
48-49

LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. -

Training and education

LA10 Average hours of training per year per employee by employee category. 45

LA11 Program for skills management and lifelong learning learning that support The continued                     

employability of employees and assist them in managing career endings. 
-

LA12 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews. -

Diversity and equal opportunity

LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, 

age group, minority group membership, and other indicators of diversity.
-

LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee category. -

Social: Human Rights

Diversity and equal opportunity 

HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses 

or that have undergone human rights screening.
-

HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human 

rights and actions taken.  
-

HR3 Total hours of employee training on policies and procedures, Concerning aspects of human rights 

that are relevant to operations, including the percentage of employees trained. 
-

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators (Continued) 
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GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators (Continued) 

Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number

Non-discrimination 

HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken. -

Freedom of association and collective bargaining

HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining 

may be at significant risk, and actions taken to support these rights.
-

Child labor

HR6 Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to 

contribute to the elimination of child labor.
-

Forced and compulsory labor 

HR7 Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and 

measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.
-

Security Practices

HR8 Percentage of security personnel trained in the organization policies or procedures concerning 

aspects of human rights that are relevant to operations.
-

Indigetious Rights 

HR9 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken. -

HR10 Percentage and total number of operationd that have been subject to human rights reviews and/

or impact assessments.
-

HR11 Number of grievances related to human rights filed, addressed and resolved through formal griev-

ance mechanisms. 
-

Social: Society 

Community 

SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the im-

pacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.  
-

Corruption

SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risk related to corruption. -

SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures. -

SO4 Actions taken in response to incidents of corruption. -

Public policy

SO5 Public policy positions and participation in public policy development and lobbying. -

SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related                 

institutions by country.
-

Anti Competitive 

SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 

and their outcomes. 
-
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Profile

Disclosure
Description

SR 

Page Number

Compliance 

SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance 

with laws and regulations.
-

SO9 Operation with significant potential or actual negative impacts on local communities. 56-57

SO10 Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or actual 

negative impacts on local communities 
38-39

Social: Product Responsibility 

Customer health and safety 

PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for 

improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such      

procedures. 

52, 54-56

PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes                                

concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of 

outcomes. 

-

Product and service labelling  

PR3 Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant 

products and services subject to such information requirements.
52

PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 

product and service information and labeling, by type of outcomes.
-

PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer           

satisfaction.
58-60

Marketing communictions 

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing                             

communications, including advertising, promotion, and sponsorship.
-

PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes                                       

concerning marketing communocations, including advertising, promotion, and sponsorship by 

type of outcomes. 

-

Customer Privacy 

PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of 

customer data.
-

Compliance

PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the 

provision and use of products and services.
-

GRI Content Index
STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators (Continued) 
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