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สารจากประธานกรรมการ  

(พลต ารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์) 
ประธานกรรมการ 

กิจกรรมด๎านแรงงานสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง และคํานึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน  โดยปฏิบัติตามนโยบาย
ด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยํางเครํงครัด ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผํานการฝึกอบรมและ
เรียนร๎ูในหลักสูตรตํางๆ  ด๎านผ๎ูบริโภค มุํงเน๎นการบริการที่ดี สํงมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมน๎อย เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของลูกค๎าสูงสุด ตลอดจนมีความจริงใจตํอการจัดการข๎อร๎องเรียนของลูกค๎า โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริการอยํางตํอเนื่อง การมีสํวนรํวมและการพัฒนาชุมชน สํงเสริมการพัฒนาชุมชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม ในการกําหนดและปฏิบัติตามโครงการ / กิจกรรมตํางๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนเป็นหลัก พร๎อมทั้ง
สํงเสริม และสนับสนุนให๎พนักงานมีจิตอาสารํวมกิจกรรมกับชุมชน 
  
 การดําเนินมาตรการป้องกันผลกระทบด๎านส่ิงแวดล๎อม (CSR - In process) ทั้งในพื้นที่คลังสินค๎าสวนส๎ม จังหวัดสมุทรสาคร และ
คลังสินค๎านครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบด๎านสังคมและส่ิงแวดล๎อม ที่บริษัทฯ มุํงมั่น เพื่อบรรเทาปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เชํน การจัดทําบํอตกตะกอน  เพื่อบําบัดน้ําเสีย, จัดทําบํอน้ําเป็นทางลาดสําหรับให๎รถบรรทุกสินค๎า
วิ่งผําน เพื่อล๎างล๎อกํอนออกนอกสถานประกอบการ, ติดตั้งมํานพรมน้ํา (Sprinkter) ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย, ปลูกต๎นไม๎เป็นแนวรอบ
พื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากเสียงและฝุ่นจากสถานประกอบการ  รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR – After process)               
อยํางตํอเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัทฯ การดําเนิน
กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านส่ิงแวดล๎อม เชํน การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงงาน ปลูกต๎นไม๎เป็นแนว
ป้องกันฝุ่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎กับชุมชน, ด๎านการพัฒนาชุมชนและสํงเสริมอาชีพ,  ด๎านการศึกษาและเยาวชน เชํน โครงการทุนยูเอ็ม
เอสสร๎างอนาคต ที่สนับสนุนอาหารกลางวัน และชุดพละศึกษาแกํเด็กนักเรียน โครงการพี่สอนน๎อง เน๎นการสอนคอมพิวเตอร์และสอน
วิทยาศาสตร์, ด๎านสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เชํน การจัดกิจกรรมผ๎ูสูงอายุประจําตําบล, ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม  และด๎านสา
ธารณกุศล เชํน โครงการสนับสนุนการจัดทําน้ําดื่มชุมชน  
  
 จากความความมุํงมั่นและตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม  บริษัทฯ เชื่อมั่นวําธุรกิจจะ
เติบโตได๎อยํางยั่งยืน ต๎องมีความรับผิดชอบตํอสังคมและมีสํวนเสริมสร๎าง และสนับสนุนให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง  เพื่อทําให๎บริษัทฯ 
สามารถอยูํคูํกับชุมชนอยํางยั่งยืนตลอดไป 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) ในรอบปี 2556 (ตุลาคม 
2555 – กันยายน 2556)  ที่ผํานมา บริษัทฯ ยังคงดําเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม                   
และส่ิงแวดล๎อมอยํางตํอเนื่องและจริงจัง เพราะตระหนักดีวําเป็นหัวใจ และรากฐานสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ มีความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติตามระเบียบที่หนํวยงานราชการกําหนด โดยมีนโยบาย
ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมที่ครอบคลุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียครบทุกกลํุม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมของบริษัทฯ อาทิ การดําเนินงานอยํางเป็นธรรม มุํงมั่นดําเนิน
ธุรกิจภายใต๎หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม เคารพกฎระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามกฎหมายใน
ประเทศที่เกี่ยวข๎อง          รวมทั้งตํอต๎านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  การปฏิบัติด๎านแรงงาน มีการสํงเสริม  
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รู้จักยูนิค ไมนิ่ง (UMS) 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) กํอตัง้ขึ้นเมื่อเดอืนมีนาคม 
2537 ดว๎ยทุนจดทะเบียน 1 ล๎านบาท โดย บริษัท ยูนิคแก๏ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
จํากดั (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ตํอมาในเดือนมกราคม 
2547 บริษัทฯ ได๎แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเพิ่มทุนจดทะเบยีน          
เป็น 70 ล๎านบาท โดยออกหุ๎นสามัญใหมํจาํนวน 20 ล๎านห๎ุน มลูคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 
1 บาท เพื่อเสนอขายตํอประชาชน โดยบริษัทฯ เข๎าจดทะเบยีนซื้อขายวันแรก 
(IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอม็เอไอ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 ภายใต๎
สัญลักษณ์หลักทรัพย์ “UMS” 
 “ยูนิค ไมนิ่ง” หรือ “ยูเอ็มเอส” เปน็บริษัทประกอบธุรกิจนาํเขา๎ถํานหินชั้นนํา
ของประเทศไทย โดยเลือกนําเข๎าถํานหินท่ีมีคุณภาพดจีากประเทศอินโดนีเซียทีม่ี
คําพลังงานความร๎อนปานกลาง และมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย เพื่อจัด
จําหนํายให๎กับบรษิัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศ ได๎แก ํ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต๎น โดยเฉพาะบริษัท
อุตสาหกรรมที่ตัง้อยูใํนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล๎เคียงที่มี
ศักยภาพการเจริญเติบโตด๎านอุตสาหกรรม เชํน สระบุรี สมุทรสาคร เป็นต๎น 

ที่ตั้งส านักงาน :  
เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24  
ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ที่ตั้งคลังสินค้า :  
คลังสินค๎าชัยมงคล :  
เลขที่ 20 หมูํที่ 2 ตาํบลชัยมงคล (บ๎านบํอ)  
อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร 74000  
 
คลังสินค๎าสวนส๎ม :  
เลขที่ 88/9 หมูํ 5 ตาํบลสวนส๎ม  
อําเภอบ๎านแพว๎ จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
 
คลังสินค๎านครหลวง :  
เลขที่ 108 หมูํ 2 ตําบลคลองสะแก   
อําเภอนครหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13260  
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โครงสร้างองค์กร 
       บริษัทฯ ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 ในบริษัทยํอยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจสิติกส์ แมแนจเมนท์ จ ากดั (เดิม: บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จ ากดั) จดทะเบยีน
 จัดตัง้วันท่ี 20 ตุลาคม 2549 ปัจจุบันดําเนินธุรกิจการบริการดา๎นลอจิสติกส์ให๎กับบรษิัทฯ และลูกค๎าอื่นโดยได๎รายรับ
 เป็นคําบริการเป็นหลัก 
     2. บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั จดทะเบียนจัดตัง้เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2550 ดาํเนนิธุรกิจด๎านการขนสํงและขน
 ถํายทางน้ํา ได๎แกํ การขนสํงทางเรือขนาดประมาณ 500-2,500 ตันตํอลํา ปัจจุบัน บริษัท ยูเอม็เอส ไลท์เตอร์ จํากัด 
 มีเรือลําเลียงทั้งสิ้น 12 ลํา  
     3. บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2550 ดาํเนินธุรกิจด๎านการขนสํงและ             
 ขนถํายทางบก ได๎แกํ การขนสํงโดยรถบรรทุก ปัจจุบันได๎เปล่ียนการดําเนินงานเป็นรูปแบบฝ่ายขนสํงของบริษัทฯ 
     4. บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากัด จดทะเบยีนจัดตัง้เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจทาํเทียบเรือ
 ที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับรายไดเ๎ปน็คําบริการผํานทํา ซึง่มีสินค๎าผํานทํา ได๎แกํ ถํานหิน 
 ปูนเม็ด แรํเหล็ก เป็นต๎น 

ทุนจดทะเบียน 76.73 ล๎านบาท 
(ชําระเต็มมูลคํา) 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)  

บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส์ แมแนจเมนท์ จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ล๎านบาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล๎ว 5 ล๎านบาท  

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 110 ล๎านบาท 

(ชําระเต็มมูลคํา)  

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสํง จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 18 ล๎านบาท 

(ชําระเต็มมูลคํา)  

บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 18 ล๎านบาท 

(ชําระเต็มมูลคํา)  

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

ส านักเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายกฎหมาย 

(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงาน 

จัดหาวัตถุดิบ 

และระบบการขนส่ง 

สายงาน 

ขายและการตลาด 

สายงาน 

บัญชี การเงิน และ 

สนับสนุนปฏิบัติการ 

สายงาน 

พัฒนาธุรกิจ 

และการลงทุน 

สายงาน 

การผลิต 
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วิสัยทัศน์ : เป็นผ๎ูนําในการจําหนํายถํานหินที่มีคุณภาพและบริการตรงความต๎องการของลูกค๎า ด๎วยความมุํงมั่นที่จะธํารงค์
ไว๎ซึ่งส่ิงแวดล๎อมและการพัฒนาสังคม 
 
พันธกิจ :   

   เป็นผ๎ูนําในการดาํเนินธุรกจิจาํหนํายถาํนหินภายในประเทศ 
   ให๎ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดสําหรับผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
   มีความรับผิดชอบในด๎านคุณภาพ ความปลอดภัย และให๎ความสําคัญกับการรักษาส่ิงแวดล๎อมและการพัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

 ยูเอ็มเอส เชื่อเสมอวําการประกอบธุรกิจดว๎ยความเป็นธรรม จะทําให๎ผ๎ูมีสวํนได๎สํวนเสียเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ         
อันจะสํงผลดีตํอบริษัทฯ ในระยะยาว ดว๎ยเหตุนี้ยเูอ็มเอสจึงได๎ดาํเนินธุรกิจบนหลักการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได๎กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีออกเปน็ 5 หมวด ดงันี้ 
 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกับสิทธิของผู๎ถือหุ๎น จึงได๎กาํหนดแนวทางดําเนินการตาํงๆ เพื่อสร๎างความมั่นใจวําผ๎ูถือหุ๎นได๎รับ
การคุ๎มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได๎แกํ การซื้อขายหรือโอนห๎ุน การได๎รับข๎อมูลของบริษัทฯ อยํางเพยีงพอ การเขา๎รํวมการประชุม
ผ๎ูถือหุ๎น รวมถึงการใช๎สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการมีสํวนแบํงในกําไร เป็นต๎น โดยมีรายละเอยีด          
การดาํเนินการ ดังนี ้

 
(1)  จัดสํงหนังสือเชิญประชุมผู๎ถือหุน๎ และเอกสารประกอบให๎แกํผ๎ูถอืหุ๎นเป็นการลํวงหน๎าอยาํงครบถว๎น โดยหนังสือเชิญ

ประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาํงๆ พร๎อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
รายชื่อของกรรมการอิสระ และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณชิย์กาํหนด เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให๎เข๎าประชมุแทนได๎ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานท่ีประชมุ ซึง่ในหนังสือเชิญประชุมจะแจง๎รายละเอียดของเอกสารท่ีผ๎ูถือหุ๎น
จะต๎องนาํมาแสดงในวันประชมุดว๎ย เพื่อรักษาสิทธิในการเขา๎ประชุม รวมถงึข๎อบังคับบริษัทฯเกีย่วกับการประชุมผู๎ถอืหุ๎นและ
การออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ผ๎ูถือหุ๎นยังสามารถเข๎าดูข๎อมลูตํางๆ เกี่ยวกับระเบยีบวาระการประชุมของบริษัทฯ แตํละครั้ง
ได๎ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลํวงหน๎ากํอนได๎รับเอกสารการประชุมด๎วย ซึ่งบริษัทฯ ได๎เปิดให๎ผ๎ูถือหุ๎นลงทะเบียนลํวงหน๎า
กํอนการประชมุอยํางน๎อยหน่ึงชัว่โมง 

(2)  กํอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธกีารลงคะแนน และนับคะแนนตามที่ระบุไว๎อยํางชัดเจน        
ในข๎อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได๎ดําเนินการนับคะแนนเสียงของผ๎ูถือหุ๎นท่ียังไมํได๎ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห๎อง
ประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยาํงชดัเจนในห๎องประชมุ ซึง่บริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียง
สําหรับแตํละเรื่องอยาํงชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผ๎ูถือหุ๎นด๎วย 
 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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(3)  ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยํางเพยีงพอ และดาํเนินการประชมุอยํางเหมาะสมและโปรํงใส โดย          
ในระหวํางการประชุม จะเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎แสดงความคดิเห็นและซักถามอยํางทั่วถึง กอํนจะให๎ลงคะแนนและสรุปมต ิ       
ที่ประชุมของแตํละระเบียบวาระ  

(4)  ให๎สิทธิผ๎ูถือหุ๎นท่ีมารํวมประชุมผ๎ูถือหุ๎นภายหลังเริ่มการประชมุแลว๎ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ 
ที่อยูํระหวํางการพิจารณาและยังไมํได๎ลงมติ 

(5)  กรรมการทุกคนเข๎ารวํมการประชุมผ๎ูถือหุ๎น โดยกรรมการท่ีดาํรงตําแหนํงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาํงๆ จะรํวม
ชี้แจงรายละเอยีดที่เกี่ยวข๎องของระเบียบวาระตํางๆ รวมถึงตอบขอ๎ซักถามของผ๎ูถือหุ๎น (ถา๎ม)ี ด๎วย  

(6)  เผยแพรํข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎ถือหุ๎นอยํางสม่าํเสมอผํานชํองทางของตลาดหลักทรัพยแ์หํงประเทศไทย ส่ือ หรือ
ส่ิงพิมพ์ตํางๆ รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(7)  จัดให๎มชีํองทางที่ผ๎ูถือหุ๎นรายยํอยสามารถติดตํอขอข๎อมูลได๎โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ 
ผ๎ูถือหุ๎นรายยํอยยังสามารถติดตอํขอข๎อมูลได๎โดยตรงจากเลขานกุารบริษัทฯ หรือ หนํวยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

(8)  เปิดเผยโครงสร๎างการถือหุ๎นในบริษัทยํอยอยาํงชัดเจน เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นมั่นใจวํามีโครงสร๎างการดําเนินงานท่ีมคีวาม
โปรํงใสและตรวจสอบได ๎

(9)  ดําเนินงานอยาํงมีประสิทธิภาพในการสร๎างความเจริญเติบโตอยาํงยัง่ยืนแกํองคก์รเพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม 

 

 หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ ให๎ความสําคญัและดูแลให๎มีการปฏิบัติตํอผูถ๎ือหุ๎นทุกรายอยํางเทาํเทียมกันและเป็นธรรม โดยได๎ดําเนินการ
ตํางๆ ดังตํอไปนี ้
 

(1)  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชมุผ๎ูถือหุ๎นได๎ลํวงหน๎ากํอนการประชมุ ซึ่งได๎ประกาศ
แจ๎งให๎ทราบโดยทั่วกัน ผํานชํองทางของตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทยลํวงหน๎ากํอนการประชมุ รวมทัง้ได๎แจง๎ให๎ทราบถึง
หลักเกณฑใ์นการพิจารณาวําจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยํางชัดเจน โดยได๎เผยแพรํไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย 

(2)  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎น สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข๎ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผ๎ูที่ได๎รับการเสนอชื่อจะต๎องมี
คุณสมบัติครบถว๎นตามข๎อสรุปคณุสมบัติกรรมการบริษัทฯ และต๎องใหค๎วามยินยอมในการเสนอชื่อด๎วย เพื่อบริษัทฯ จะได๎
ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตํอไป ซึ่งบริษัทฯ ได๎ประกาศแจ๎งการรับเสนอชือ่รวมถงึหลักเกณฑ์ตํางๆ ผําน
ชํองทางของตลาดหลักทรัพยแ์หํงประเทศไทยลํวงหน๎ากํอนการประชุม โดยไดเ๎ผยแพรํไว๎บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ดว๎ย ทัง้นี้การ
คัดเลือกกรรมการในท่ีประชุมบริษัทฯ จัดให๎มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(3)  ดําเนินการประชุมผู๎ถือหุ๎นตามลาํดับระเบียบวาระท่ีได๎แจ๎งไวใ๎นหนังสือเชิญประชมุเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเํพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชมุโดยไมํได๎แจ๎งให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎า เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎มีโอกาสศึกษาข๎อมูลประกอบระเบียบวาระ
กํอนตัดสินใจ 

(4)  เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให๎ผ๎ูถือหุน๎สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได๎เองรวมทัง้
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแกํกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง 
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(5)  สํงเสริมให๎ผ๎ูถือหุ๎นใช๎บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบยีบวาระ โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สําคญัๆ 
เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถลงคะแนนได๎ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมกีารเก็บบัตรลงคะแนนดงักลําวในห๎องประชุม เพื่อนําผลคะแนน
มารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ได๎ลงไว๎ลํวงหน๎าในหนังสือมอบฉันทะ กํอนที่จะประกาศแจ๎งมติของคะแนนเสียงในห๎องประชมุ 
และเพื่อความโปรํงใสบริษัทฯ จะจัดเก็บบตัรลงคะแนนจากผู๎ถอืหุ๎นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได๎ด๎วย 

(6)  บันทึกรายงานการประชมุอยาํงถูกต๎องครบถ๎วน จัดสํงรายงานตอํตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย และ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันทําการ และได๎เผยแพรํรายงาน
ดังกลําวไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎กาํหนดมาตรการป้องกันการใช๎ข๎อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข๎องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผ๎ูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับข๎อมูล (รวมทั้งคูํ
สมรสและบุตรท่ียังไมํบรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักลําว)  
 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีกรรมการหรือผ๎ูบริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต๎องรายงานการถือหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทําการ ให๎สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับทราบ เพื่อเผยแพรํตํอสาธารณชน
ตํอไป 
 

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตํอผ๎ูมีสํวนเกีย่วข๎องทุกฝ่ายเพือ่ประโยชน์รํวมกันอยํางยั่งยืน โดยการบริหารจัดการ
หรือ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมํวําในเรื่องใดๆ จะต๎องไมํกระทบสิทธิหรือสร๎างความเสียหายตํอผ๎ูมีสํวนได๎เสียทีเ่กี่ยวข๎อง 
และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะเป็นผ๎ูกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย บริษัทฯ ได๎ให๎
ความสําคัญตํอสิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียทุกกลํุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
ผ๎ูถือหุ๎น : นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกําหนดไว๎ในกฎหมาย ข๎อบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเขา๎ประชุมผ๎ูถือหุ๎นและการออก
เสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยาํงอิสระในท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎น รวมถงึสิทธิท่ีจะได๎รบัผลตอบแทนอยํางเป็นธรรม
แล๎ว บริษัทฯ ยังไดใ๎ห๎สิทธิผ๎ูถือหุ๎นในการเสนอแนะข๎อคิดเห็นตํางๆ เกี่ยวกับการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในฐานะเจ๎าของบริษัทฯ 
ผํานกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุกๆ ข๎อคดิเห็นจะได๎รับการกล่ันกรองเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทฯ ตํอไป 
 
พนักงาน : บริษัทฯ ถือวําพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มคีาํที่สําคัญยิง่และยงัคงดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให๎ม ี                  
ขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุงํเน๎นการดูแลให๎พนักงานปฏิบัติงานอยําง 
มีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการทํางานให๎ปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการท้ังดา๎นสุขภาพและนันทนาการตาํงๆ
อยํางเหมาะสม  
 
คูํค๎า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค๎าและบริการจากคูํคา๎เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค๎า รวมถงึการปฏิบัติตามสัญญาตํอคูํค๎าอยําง
ยุติธรรม 
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ลูกค๎า : บริษัทฯ เอาใจใสํและรับผิดชอบตํอลูกค๎า โดยการจัดหาสินค๎าที่มคีุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา๎  
และมีหนํวยงานท่ีตดิตํอกับลูกค๎า รวมทั้งรับฟังข๎อเสนอแนะ และข๎อคิดเห็นจากลูกค๎า 
 
คูํแขํง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงํขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการไมํสุจริตเพือ่ทําลายคูํแขงํ 
 
ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตํอสภาพแวดล๎อมของชมุชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัตติามข๎อกําหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบตํางๆ ท่ีเกีย่วข๎อง เพื่อให๎สิทธิของผู๎มีสํวนไดเ๎สียเหลํานี้ได๎รับการดูแลอยาํงดี 
 
ผ๎ูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให๎ความรํวมมือกับผ๎ูสอบบัญชีในการเปิดเผยข๎อมูลตาํงๆ อยํางถูกต๎องและโปรํงใส  
 
สังคม : บริษัทฯ มุํงจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมคุณภาพของสังคมด๎านตํางๆ เชํน ส่ิงแวดล๎อม การศกึษาและเยาวชน การสํงเสริม
อาชีพและพัฒนาชุมชน เป็นต๎น (โปรดดูรายละเอียดเพิม่เตมิใน “ผลการดําเนินงานด๎านสังคม”) 
 

 หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 การเปิดเผยสารสนเทศ ถือเป็นหน่ึงในแนวทางการดาํเนินงานที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ                
ให๎ความสําคัญกับข๎อมูลขําวสารท่ีต๎องแจง๎แกตํลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย และผ๎ูถือหุ๎น ทั้งในด๎านของความถกูต๎อง ความ
เพียงพอความรวดเร็ว และความเทําเทยีมกันดา๎นการให๎ข๎อมูลแกทํุกกลุํม โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข๎อมูลใน www.umspcl.com 
หรือ สอบถามข๎อมูลเพิม่เตมิไดท๎ี่ investor@uniquecoal.com ซึ่งบริษัทฯ จัดให๎มีขั้นตอนท่ีชดัเจนในการเปิดเผยข๎อมูลตํอ   
ตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย ทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงํดวํน   
  
 สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบด๎วย ข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลท่ีไมํใชํทางการเงิน ในปี 2556 การเปดิเผย
ข๎อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในสํวนของงบการเงินน้ัน ได๎ผํานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู๎สอบบัญชีวําถูกต๎องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป และผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัทฯ กํอน
เปิดเผยแกํผู๎ถือหุ๎น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได๎เปดิเผยรายงานความรับผิดชอบตํอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี
ด๎วย บริษัทฯ ได๎เปดิเผยรายการระหวํางกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงรายงานการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีไว๎ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เป็นต๎น 
  
 ข๎อมูลตํางๆ ของบรษิัทฯ ที่ได๎เปิดเผยแกํสาธารณชน รวมถงึผ๎ูถือหุ๎นและนักลงทุนแล๎วนั้น จะเผยแพรํไว๎ในเว็บไซต ์         
ของบริษัทฯ เชํน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 ข๎อมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการดําเนินงานท่ีนําเสนอตํอนักวิเคราะห์รายไตรมาส 
ขําวประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎มีการปรับปรุงหน๎าเว็บไซต์อยาํงสม่าํเสมอ เพื่อใหผ๎ู๎ใช๎สามารถรับข๎อมูลขาํวสาร         
ได๎ทันตํอเหตุการณ์ เข๎าถึงได๎โดยสะดวก และได๎รับประโยชน์มากที่สุด  
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 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการเปิดเผยข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา และโปรํงใส ซึ่งเป็นสํวนสําคัญ        
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดมีาโดยตลอด และมคีวามมุงํมั่นที่จะทุํมเทในการดาํเนินการอยํางดีทีสุ่ด  
 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.) โครงสร๎างของคณะกรรมการ 
 ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด๎วย กรรมการจาํนวน 9 ทําน ซึ่งเป็นจํานวนทีเ่หมาะสมกับขนาดของกจิการ                 
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว๎ย กรรมการท่ีเป็นผ๎ูบริหารและเป็นกรรมการท่ีมีสวํนได๎เสีย จํานวน          
5 ทําน กรรมการท่ีไมํไดเ๎ป็นผ๎ูบริหารและไมํมีสํวนได๎เสีย ไมมํีความสัมพันธก์ับผ๎ูถือหุ๎นใหญํ ไมเํป็นกรรมการ หรือ ผ๎ูบริหาร         
ของผู๎ถือหุ๎นใหญํ หรือ ไมํเป็นผ๎ูบริหาร หรือ ตัวแทนผ๎ูถือหุ๎นของผ๎ูถือหุ๎นใหญํ จํานวน 4 ทําน 
 
 ข. การกําหนดวาระการดาํรงตําแหนํงของกรรมการและจาํนวนบริษัทท่ีกรรมการแตํละคนไปดํารงตาํแหนํง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด๎วย กรรมการจาํนวน 9 ทําน เปน็กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ซึง่สัดสํวนของกรรมการ
อิสระมากกวํา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทยได๎กําหนดไว๎ โดยกรรมการท่ี          
อยูํ ในตําแหนํงนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดํารงตําแหนํงได๎ นอกจากนี ้
คณะกรรมการ ยังเห็นชอบใหน๎ําเรื่องจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตํละคนดํารงตาํแหนํงอยูํ มาเป็นสํวนประกอบสําคัญในการ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ และได๎เปิดเผยรายละเอียดข๎อมูลการดํารงตําแหนํงของกรรมการแตํละคนในบริษัทอื่นไวใ๎นเอกสาร
แนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 
 ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 บริษัทฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให๎ประกอบดว๎ยกรรมการอิสระอยาํงน๎อย 1 ใน 3 หรือไมํน๎อยกวํา 3 คน
เสมอ และได๎กําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ซึ่งมีรายละเอยีดดงันี้  

(1)  ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละหน่ึงของจาํนวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญ ํ
หรือผ๎ูมีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให๎นับรวมการถือหุ๎นของผูท๎ี่เกี่ยวข๎องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด๎วย 

(2)  ไมํเป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมสํีวนรํวมบริหารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือนประจํา หรือผ๎ูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยลําดับเดียวกัน ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือของผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว๎นแตจํะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลาํวมาแล๎วไมํน๎อยกวาํสองปีกํอนวันที่ได๎รับการแตงํตัง้ ทั้งนี้ ลักษณะต๎องห๎ามดงักลําวไมํ
รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข๎าราชการ หรือที่ปรึกษาของสํวนราชการซึง่เป็นผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

(3)  ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา         
คูํสมรส พี่น๎อง และบุตร รวมทัง้คูสํมรสของบุตรของผ๎ูบริหาร ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ ผ๎ูมีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได๎รับการเสนอ
ให๎เป็นผ๎ูบริหารหรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย 
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(4)  ไมํมี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปน็การขัดขวางการใชว๎ิจารณญาณอยํางอิสระของตน รวมทัง้ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูถือหุ๎นท่ีมีนยั 
หรือ ผ๎ูมีอํานาจควบคุมของผ๎ูที่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว๎นแตํจะไดพ๎๎นจากการมีลักษณะดงักลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวาํสองปีกํอนวันท่ีได๎รับการแตงํตัง้ 

(5)  ไมํเป็น หรือ เคยเป็นผ๎ูสอบบัญชีของผ๎ูขออนุญาต บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือ ผ๎ูมี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมํเป็นผ๎ูถือหุ๎นท่ีมีนัย ผ๎ูมีอํานาจควบคุม หรือหุ๎นสํวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู๎สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมอีํานาจควบคมุของบริษัทฯสังกดัอยูํ เว๎นแตจํะได๎พ๎นจากการมี
ลักษณะดงักลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปีกอํนวันที่ได๎รับการแตํงตัง้ 

(6)  ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูให๎บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให๎บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได๎รับคําบริการเกินกวาํสองล๎านบาทตํอปจีากบริษัทฯ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดงักลําวมาแล๎วไมนํ๎อยกวาํสองปีกํอนวันท่ีได๎รับการแตํงตัง้ 

(7)  ไมํเป็นกรรมการท่ีได๎รับการแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูถือหุ๎นซึ่งเป็น
ผ๎ูที่เกี่ยวข๎องกับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญ ํ

(8)  ไมํประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยํางเดยีวกันและเป็นการแขํงขันท่ีมนีัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย หรือไมํ
เป็นหุ๎นสํวนท่ีมีนัยในห๎างหุ๎นสํวน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสวํนรํวมบรหิารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุ๎นเกินร๎อยละหน่ึงของจาํนวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยํางเดยีวกันและเป็น
การแขํงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย 

(9)  ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ทําให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

 ง. การแยกตําแหนํงประธานและกรรมการผ๎ูจดัการ รวมทั้งการกาํหนดอํานาจหน๎าที่ 
 บริษัทฯ กําหนดให๎ประธานกรรมการและกรรมการผ๎ูจดัการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตัง้
มาจากกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผ๎ูจดัการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผ๎ูนํา และมีสํวนสําคัญในการ
ตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดพ๎ิจารณาและกําหนดเป้าหมาย        
ทางธุรกจิรํวมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผ๎ูควบคมุการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให๎กรรมการทุกคนมีสํวนรํวมในการประชุม เชํน การตัง้คําถามที่สําคัญตาํงๆ พบปะหารือ ชวํยเหลือ
แนะนํา สอดสํองดแูล และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผํานทางกรรมการผ๎ูจัดการอยูํอยํางสม่ําเสมอ แตจํะไมํเขา๎
ไปก๎าวกาํยในงานประจําหรือธุรกจิประจําวัน ที่ฝ่ายจัดการมีหน๎าที่เป็นผ๎ูรับผิดชอบดูแล โดยมกีรรมการผ๎ูจดัการเป็นหัวหนา๎      
ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได๎มอบอํานาจให๎กรรมการผ๎ูจัดการ หรือผ๎ูรักษาการแทนหรือผ๎ูรับมอบอํานาจเทํานั้น เป็นผ๎ูที่มี
อํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯตามอาํนาจที่มอบไว๎ กรรมการผ๎ูจัดการได๎มอบอํานาจให๎กับฝ่ายจดัการบริหารงานอยํางมี
ประสิทธิภาพตามอาํนาจหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ได๎กําหนดไว๎อยาํงชดัเจน ทั้งนี้ จะเห็นวาํอํานาจของคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการได๎มีการแบํงแยกบทบาทหน๎าที่อยํางชัดเจนไมํกา๎วกํายตํอกัน 
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 จ. เลขานุการบรษิัท 
 บริษัทฯ ได๎จัดใหม๎ีเลขานกุารบรษิัทฯ คือ นางสาวจรัสศรี เทยีนทพิศิริ โดยกําหนดหนา๎ที่ และความรับผิดชอบดังนี้ 

   จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 
     - ทะเบียนกรรมการ 
     - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
     - หนังสือนัดประชุมสามัญผู๎ถอืหุ๎น และรายงานการประชมุสามัญผู๎ถือห๎ุน 
     - เก็บรักษารายงานการมีสํวนได๎เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผ๎ูบริหาร 

   ติดตํอสื่อสารกับผ๎ูถือหุ๎นและดูแลผ๎ูถือหุ๎นอยํางเหมาะสม 
   ติดตํอสื่อสารกับหนํวยงานกํากบัดูแลท่ีเกี่ยวข๎อง 

  
2.) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎จดัให๎มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด๎านตาํงๆ เพื่อชํวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด         
และได๎กําหนดคุณสมบตัิ และขอบเขตหน๎าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว๎อยํางชัดเจน ในระเบยีบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตํละคณะ โดยมีสมาชกิสํวนใหญํประกอบด๎วย กรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไมํเป็น
ประธาน หรือสมาชกิของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งจะรายงานผลการประชุมของ            
แตํละครั้งตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอยํางสม่ําเสมอ  
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจาํนวน 2 คณะ ประกอบด๎วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2)            
คณะกรรมสรรหาและกาํหนดคาํตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกีย่วกับรายชื่อ หน๎าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แสดงอยูํในรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ 
 
3.) จรรยาบรรณธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎กาํหนดจรรยาบรรณธุรกจิไว๎ในการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อใชเ๎ป็นวิถีทางชี้นํา
การดาํเนินธุรกิจทีด่ี โดยการปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎เสียทกุฝ่ายอยาํงเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได๎ และเคารพสิทธิของผ๎ูมีสํวน
ได๎เสียทุกฝ่าย ซึง่จะสร๎างใหเ๎กิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและโปรํงใสของบริษัทฯ โดย
ประกอบด๎วย 8 หัวข๎อได๎แก ํ

   ความขดัแยง๎ทางผลประโยชน์ 
   ความรับผิดชอบตํอผู๎ถือห๎ุน 
   ความรับผิดชอบตํอพนักงาน 
   ความรับผิดชอบตํอลูกคา๎ 
   ความรับผิดชอบตํอคูํคา๎ 
   การปฏิบัติตํอคูํแขงํทางการคา๎ 
   ความรับผิดชอบตํอสังคมและสํวนรวม 
   การติดตามดแูลให๎มีการปฏิบัติ 
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4.) ความขดัแยง๎ทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ ได๎มีนโยบายในการป้องกันความขัดแยง๎ทางผลประโยชน์ โดยได๎กําหนดมาตรการให๎กรรมการ และพนักงาน        
ไมํใช๎โอกาสแสวงหาผลประโยชนสํ์วนตน โดยกําหนดเป็นข๎อปฏิบัติสําหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดงัตํอไปนี้ 

1. ห๎ามไมํให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร และพนักงาน นําข๎อมูลภายในของบริษัทฯไปใชเ๎พื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ๎น
ของบริษัทฯ หรือ ให๎ข๎อมูลภายในแกํบคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซื้อขายหุ๎นของบริษัทฯ หรือ นําข๎อมูลภายในของบริษัทฯ           
ในการทําธุรกิจที่แขงํขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกีย่วเนื่อง 

2. หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเกี่ยวข๎องกับตนเองที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบรษิัทฯ 
3. หากมีการทํารายการเชํนนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ใหก๎ระทํารายการน้ันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มสํีวนได๎เสียในรายการน้ัน จะต๎องไมํมีสํวนในการพิจารณาอนุมตัิ 
4. หากบริษัทฯ มีธุรกรรมทีเ่กี่ยวข๎องกับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ กรรมการ ผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูที่เกี่ยวขอ๎งกับบุคคลดงักลําว 

กําหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบให๎ความเห็นชอบในธุรกรรมดงักลําว ทั้งนี้ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน จะได๎รับการพิจารณาจาก    
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให๎ความเห็นชอบในการเปิดเผย
ข๎อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําป ี
 
5.) การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผ๎ูกําหนดวันประชุมเองเป็นการลํวงหน๎าแตํละปี และมีการกําหนดระเบียบวาระประจาํ        
ของแตํละไตรมาสไว๎ชัดเจน สํวนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากนี ้ ประธานกรรมการและกรรมการผ๎ูจัดการจะรํวมกันพิจารณา
ตามความสําคญัและจําเป็น อยาํงไรก็ดี กรรมการแตํละคนก็สามารถเสนอเรื่องตาํงๆไดด๎๎วย การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในปี 2556 มกีารประชมุทั้งส้ิน 10 ครัง้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได๎รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข๎อมูล
ประกอบระเบียบวาระการประชมุ เพื่อพิจารณาลํวงหน๎ากํอนการประชุมเสมอ 
 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติแตํละครั้งจะใชเ๎วลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ เขา๎รํวม
การประชุมด๎วยทุกครั้ง โดยเป็นผ๎ูบันทึกรายงานการประชมุ และจัดเก็บข๎อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยาํงถูกต๎อง
ครบถ๎วน รวมทัง้ใหค๎ําแนะนําในด๎านกฎเกณฑ์ตาํงๆทีเ่กี่ยวข๎องดว๎ย 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมสาระสําคัญตํางๆอยํางครบถว๎น และเป็นมตทิี่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด 
โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข๎อคิดเห็นของกรรมการไว๎อยํางชัดเจน และมกีารจัดเก็บรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารประกอบอยํางเป็นระบบ มกีารรักษาความปลอดภัยอยาํงดี โดยปกติคณะกรรมการ บริษัทฯ 
เข๎ารํวมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว๎นแตํมเีหตจุําเป็น ซึง่หากทราบเป็นการลํวงหน๎าก็จะมีหนังสือแจ๎งขอลาการประชุม           
ตํอประธานกรรมการเสมอ  
 
6.) คําตอบแทนกรรมการและผ๎ูบริหาร 
 ก. คําตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจาํป ี 2556 ได๎พิจารณาคําตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง           
โดยคํานงึถึงความเหมาะสมเกีย่วกับประเภท ขนาด และความเกีย่วโยงกับผลการดาํเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทํา 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์ิสเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน     13 

หน๎าที่และความรับผิดชอบ และได๎อนุมัติคาํตอบแทนคณะกรรมการในปี 2556 ใหเ๎หมือนกับปี 2555 เพื่อใหเ๎หมาะสมกบั           
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   คําตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไมเํป็นผ๎ูบริหาร เดือนละ 20,000 บาทตํอทําน และคําเบี้ยประชมุ        
     กรรมการท่ีไมํเป็นผ๎ูบริหาร 15,000 บาทตํอครั้งตํอทําน  

   คําเบี้ยประชมุกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตํอครัง้ตํอทาํน 
   คําเบี้ยประชมุกรรมการพิจารณาคําตอบแทน 7,500 บาทตํอครั้งตํอทําน  
   ประธานของแตํละคณะกรรมการจะได๎รับคําเบี้ยประชมุ 1.2 เทาํของคาํเบีย้ประชุมแตํละครั้ง 

 ซึ่งคาํเบี้ยประชุมดงักลําวจะจํายเฉพาะผู๎เข๎ารํวมประชุมเทํานั้น 
 
 ข. นโยบายคําตอบแทนของกรรมการบริษัทยํอย 
 บริษัทยํอยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทฯ เขา๎รํวมลงทุนโดยการถือหุ๎นทางตรง เพื่อให๎เป็นกลไกในการ
ดําเนินกจิการถํานหินหรือกจิการที่เกี่ยวข๎อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขทางธรุกิจตํางๆ ถือเป็นสถานท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพย์สินเพื่อให๎สอดคลอ๎งกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรอืเงื่อนไขการลงทุนนั้น บริษัทยํอยตํางๆจะมีกรรมการบริษัทฯ 
น๎อยที่สุด เชํน จะมเีพียงกรรมการผ๎ูจัดการของบริษัทฯ กับผ๎ูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง ในความสําเร็จของโครงการ
ลงทุนนั้นๆ ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะใชร๎ะเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและ
วิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดงันั้น กรรมการผ๎ูจดัการและผ๎ูบริหารระดับสูงที่ได๎รับมอบหมายให๎ไป
ปฏิบัติงานแทนบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทยํอย จะไมํได๎รับคําตอบแทนเพิ่ม ยกเว๎นเบีย้ประชุมเทาํนั้น เพราะเป็นสํวนหนึ่ง
ของการปฏิบัตงิาน ซึง่ได๎กาํหนดไว๎อยํางชัดเจนในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ด๎วย   
 
 ค. คําตอบแทนของกรรมการผ๎ูจดัการ 
 คําตอบแทนของกรรมการผ๎ูจัดการ มีการกาํหนดอยาํงเหมาะสมด๎วยความชดัเจนและโปรํงใส โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาํตอบแทนจะเป็นผ๎ูพิจารณาคําตอบแทนของกรรมการผ๎ูจัดการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน๎าที่
ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต๎องนําเสนอตํอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
 ง. คําตอบแทนผ๎ูบริหารระดับสูง  
 กรรมการผ๎ูจดัการ จะเป็นผ๎ูพิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดอัตราคาํตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดอืน
ประจําปีของผู๎บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้          
ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเปา้หมายที่ได๎กาํหนดไว๎ลํวงหน๎าของแตํละสายงานด๎วย 
 บริษัทฯ ได๎เปิดเผยคําตอบแทนของผู๎บริหารระดับสูงโดยรวมเป็นประจําไว๎ใน 56-1 นอกจากนี้ ได๎เปิดเผยการถือครอง
หลักทรัพย์ฯ และการได๎รับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของบรษิัทฯเป็นรายบุคคล เพื่อความโปรํงใส และเป็นการเสริมสร๎าง             
การกาํกับดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทฯ ด๎วย 
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7.) การพัฒนากรรมการและผ๎ูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ โดยได๎เขา๎รํวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  และ        
นําความรู๎ที่ได๎มาใช๎ประโยชน์กับบริษัทฯ ตํอไป 

 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกับการจัดการความเส่ียงที่อาจสํงผลกระทบตํอการดาํเนินธุรกจินําเข๎าและจัดจําหนํายถาํนหิน
ของบริษัทฯ จงึได๎มีการกําหนดคณะทํางานบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อรํวมกันวเิคราะห์ปัจจัยแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ ควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงให๎อยูใํนระดับที่ยอมรับได๎ ตลอดจนติดตามการบริหารจัดการความเส่ียง
ตามหนา๎ที่รับผิดชอบของแตํละหนํวยงาน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท :  

Board of Directors 

Audit Committee Risk Management Team 

Managing Director 

Heads of Business Units / 
Division / Department 

Business Units / 
Division / Department 

Ultimate Risk 
Owner 

Risk Owner / 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท :  
 การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนการท่ีเชื่อมโยงกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยบริษัทฯ จะมี
การกาํหนดเปา้หมายและกลยุทธ์ในระดับองค์กรท่ีชดัเจน มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบทําให๎องคก์รไมํสามารถดําเนินธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จตามเปา้หมายได๎ มีการจดัลําดับความสําคัญของความ
เส่ียง มีการประเมินความเส่ียงในการสูญเสียโอกาสในการสร๎างมลูคําเพิ่มให๎องค์กร ตลอดจนมอบหมายผู๎รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข๎อง
ตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk owner) และติดตามความกา๎วหน๎าการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการ
บริหารความเส่ียงของความเส่ียงแตํละข๎อ เพื่อรายงานให๎ผ๎ูบริหารระดับสูงรับทราบตํอไป 

UMS: Enterprise Risk Management Process 

 

 

 

 

 

 

6. Report risk exposures and status of agreed upon  
response strategies 

5. Continuous monitoring of these risks and  
the business environment  

4. Control activities to ensure that risk response  
Strategies are being carried out 

3. Develop response strategies for key risks  

2. Assess these risks (rate and rank) 

1. Identify risk 



16    บริษัท ยนูิค ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน      

ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก 
 ต๎นทุนราคาถํานหินท่ีบริษัทฯ นาํเข๎ามีองค์ประกอบหลัก คือ ราคาถํานหิน คาํระวางเรือ และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตํางประเทศ ซึง่ปัจจยัเหลํานีจ้ะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปล่ียนแปลงด๎านราคาขององค์ประกอบ         
เหลํานี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับต๎นทุนสินค๎าของบรษิัทฯ โดยหากราคาถํานหิน คําระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตรา
แลกเปล่ียนมีการอํอนคําลง จะสํงผลให๎ต๎นทุนสินค๎าของบริษัทฯ สูงขึ้น  
 
 ราคาถํานหินและคาํระวางเรือ มีการปรับตวัขึ้นลงตามปัจจัยดา๎นอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทั้งนี้บริษัทฯ              
มีทีมงานในการติดตามข๎อมูลของราคาถาํนหิน และคําระวางเรืออยํางใกล๎ชดิ เพื่อให๎บริษัทฯ สามารถบริหารต๎นทุนสินค๎าได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
  
 จากการท่ีบริษัทฯ นําเข๎าถาํนหินจากตํางประเทศทัง้หมด และจําหนํายให๎กับโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ สํงผล
ให๎บริษัทฯ มีต๎นทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และรายได๎สํวนใหญํเป็นสกุลเงินบาท ทาํให๎บริษัทฯ มคีวามเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเกิดขึ้นหากคาํเงินบาทมีการอํอนคาํลง สํงผลใหบ๎ริษัทฯ มีต๎นทุนท่ีสูงขึ้น อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการป้องกัน
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยการซื้อขายเงินตราตาํงประเทศลํวงหน๎า (Forward Contract) ของราคา
ต๎นทุนสินค๎าที่นําเขา๎ทั้งหมด จากนโยบายดังกลําวทําให๎บรษิัทฯ สามารถลดความเส่ียงในเรื่องของอัตราแลกเปล่ียนลงได๎ 
 

 2. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่ 
 ธุรกิจการนําเขา๎และจดัจําหนํายถํานหินให๎กับโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ เป็นธุรกจิทีผ๎ู่ประกอบการรายใหม ํ 
ไมํมีความจาํเป็นที่จะต๎องลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรมากนักและเป็นตลาดที่มีผ๎ูแขํงขันน๎อยราย ทําให๎มีโอกาสที่จะมีผู๎แขงํขัน
รายใหมเํขา๎มาประกอบธุรกิจนี้ได๎ ซึ่งปัจจุบันมีคูํแขํงเข๎ามาแขงํขันเพิ่มขึ้น ซึง่มีผลกระทบตํออตัรากาํไรขั้นต๎น ดังนั้นบริษัทฯ            
จึงได๎มกีารวางกลยุทธ์ท่ีสําคัญทางดา๎นผลิตภัณฑ์ให๎แตกตาํงจากบริษัทคูํแขํงทัว่ไป เพื่อให๎เกิดมูลคําเพิม่และสามารถสนอง
ความต๎องการของลูกคา๎ได๎มากทีสุ่ด โดยจะต๎องอาศยัประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการคดัเลือก และปรับปรุงคุณภาพ
ถํานหินดังกลําว รวมถงึจะต๎องมีความรู๎ที่จะสามารถให๎คาํแนะนํากับลูกคา๎ใหใ๎ช๎ถาํนหินให๎เหมาะสมกับประเภทของหม๎อไอนํ้า
ที่ใช๎ในโรงงานอตุสาหกรรม  
  
 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผ๎ูจาํหนํายถาํนหินในประเทศไทยที่มกีารคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถํานหินให๎เหมาะสมกับหม๎อ
ไอน้ําสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และสามารถ        
ลดต๎นทุนการผลิตของลูกค๎าไดเ๎ป็นอยํางดี ทําให๎ลูกคา๎ใหค๎วามไว๎วางใจในการส่ังซื้อสินค๎าจากบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯ            
มีลูกค๎าเป็นจํานวนมาก ทําใหบ๎ริษัทฯ สามารถนาํเขา๎ถาํนหินด๎วยเรือขนาดใหญํ สํงผลให๎บริษัทฯ มีคาํระวางเรือท่ีถูกกวาํ            
คําระวางเรือในกรณีท่ีนาํเขา๎ถาํนหินจํานวนน๎อยซึ่งผ๎ูประกอบการรายใหมํไมํสามารถนําเข๎าถํานหินจํานวนมากในคราวเดียวกัน
สําหรับชํวงเริ่มต๎นการดาํเนินกจิการ ซึ่งเป็นข๎อได๎เปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
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 3. ความเสี่ยงด้านพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกค้า 
 โดยทั่วไปเชื้อเพลิงหลักที่ใช๎ในโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยูํ 3 ประเภทใหญํๆ คือ น้ํามันเตา                  
ก๏าซธรรมชาติ และถํานหิน น้ํามันเตาเป็นแหลํงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสํวนใหญเํลือกใช ๎ เนื่องจากการจัดหาซื้อทําได๎
สะดวก การใชง๎านท่ีไมยํุํงยากและการบํารุงรกัษาหม๎อไอน้ําทําได๎งําย สํวนก๏าซธรรมชาติสํวนใหญํจะใชใ๎นอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกวาํน้ํามันเตา สํวนการใช๎ถํานหินยังไมํเป็นที่แพรํหลายในอุตสาหกรรมตํางๆ มากนักเนื่องจากผู๎ใช๎ยงั
ขาดความรู๎ในการใช๎ถํานหินได๎ดเีพียงพอ 
  
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันถํานหินมจีุดเดํนในเรื่องของการเป็นเชื้อเพลิงที่มีต๎นทุนต่ํา อยํางไรก็ตาม การเปล่ียนเชื้อเพลิงจาก
น้ํามันเตาเป็นถํานหิน โรงงานอตุสาหกรรมจะต๎องมีการลงทุนเปล่ียนหม๎อไอน้ําจากที่ใชก๎ับน้ํามันเตาเป็นหม๎อไอน้ําที่ใช๎สําหรับ
ถํานหิน แตํเมื่อพจิารณารวมถึงผลกระทบ เชํน ด๎านต๎นทุนเชื้อเพลิงรวมถงึคาํใชจ๎ํายในการดาํเนนิงานและการบํารุงรักษาหม๎อ
ไอน้ําแล๎ว ลูกค๎ามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9 - 24 เดือน ขึ้นอยูํกับปริมาณการใชถ๎ํานหินและประเภทของหม๎อไอน้ํา 
ดังนั้นในภาวะปัจจุบันที่โรงงานอตุสาหกรรมตาํงๆ จาํเป็นต๎องลดต๎นทุนการผลิตเพื่อให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันที่สูงขึน้ 
ในหลายอุตสาหกรรมจงึเริ่มพจิารณาการใช๎ถาํนหินเป็นทางเลือกหน่ึงแทนน้ํามันเตา ประกอบกับถํานหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมี
ปริมาณสํารองอยูํมากเมื่อเปรียบเทียบกับก๏าซธรรมชาติและน้ํามนัเตา อีกทั้งแหลงํถํานหินยังกระจายอยูํในประเทศตาํงๆ 
มากกวาํ 100 ประเทศทั่วโลก ทําให๎ถํานหินเป็นเชื้อเพลิงที่มคีวามมั่นคงสูง บริษัทฯ จงึคาดวําการใช๎ถาํนหินในอนาคตมี
แนวโน๎มที่จะเพิม่ขึ้นมากกวําเดิม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ให๎ความสําคัญในการขยายฐานลูกค๎าโดยทาํการตลาดในลูกคา๎
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช๎หม๎อไอน้ําแบบใชเ๎ชื้อเพลิงน้ํามันเตาใหเ๎ปล่ียนเป็นแบบใช๎เชื้อเพลงิถํานหินกับทางบริษัทฯ 
 

 4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 ถํานหินท่ีนํามาใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทสามารถจัดเรียงตามคุณภาพท่ีดีที่สุดของถํานหินโดยพิจารณา
จากคําความร๎อนท่ีสูงและมีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมน๎อย ได๎แกํ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินสั และลิกไนต์ โดยถํานลิกไนต์
จะกํอใหเ๎กิดมลภาวะกับส่ิงแวดล๎อมสูง ในขณะที่ถาํนหินประเภทอื่นๆ จะกํอใหเ๎กิดมลภาวะกับส่ิงแวดล๎อมน๎อยกวาํมาก 
 
 ปัจจุบันบริษัทฯ นาํเขา๎ถํานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถํานหินท้ัง 2 ประเภทเปน็ถํานหินท่ีมีคุณภาพด ี        
และมีกํามะถันในระดับต่ํา (ปริมาณกํามะถันอยูํในชวํง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีน้ํามันเตามกีํามะถันอยูํในชํวง 0.1-3.0 
เปอร์เซ็นต)์ ทําให๎มีผลกระทบกับส่ิงแวดล๎อมน๎อยเมื่อนํามาใช๎งาน และจากการท่ีบริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถาํนหิน             
อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคมุฝุ่นอยํางรดักุม เชํน การจดัให๎มีผ๎าใบคลุมรอบกองถาํนหิน             
การฉีดน้ําดักฝุ่นไมํให๎ฟุ้งกระจาย การสร๎างรั้วรอบคลังสินคา๎ การตรวจสอบคุณภาพนํ้าและอากาศเป็นประจํา รถที่บรรทุกถาํน
หินจะมีผ๎าใบปิดคลุมมดิชดิไมํใหเ๎ศษถํานหินตกพื้น และมีการล๎างล๎อรถบรรทุกถํานหินทุกคันกํอนออกจากคลังสินคา๎ เป็นต๎น 
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นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูํระหวาํงการดาํเนินแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันดา๎นส่ิงแวดล๎อม เชํน กระบวนการผลิต         
ในระบบปิด มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยติดตัง้มํานกันฝุ่นและใช๎ระบบสเปรย์น้ํา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ
จัดการด๎านส่ิงแวดล๎อมของบริษทัฯ 
 
 นอกจากมาตรการป้องกันผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมข๎างต๎น บริษัทฯ ยังได๎ดาํเนินงานตามรูปแบบระบบมาตรฐานสากล 
ด๎านการจัดการส่ิงแวดล๎อม ISO 14001 (Environmental Management System) มาประยุกต์ใช๎ในองค์กร และ                  
ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนช์ุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ รวมทั้งโครงการด๎านการพัฒนาชุมชนและสํงเสริมอาชพี 
ด๎านการศึกษาและเยาวชน ดา๎นการสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม และด๎านสาธารณกุศลตาํงๆ  
 



นโยบายคุณภาพของ UMS  
มุํงมั่นพัฒนา รู๎คุณคําพลังงาน บริการด๎วยใจ หํวงใยสิ่งแวดล๎อม “ “ 
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ด้านรายได้ 
 สําหรับธุรกิจการนําเขา๎และจัดจาํหนํายถํานหินของบรษิัทฯ ในรอบปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556) 
บริษัทฯ และบริษัทยํอย มีรายไดจ๎ากการขายถาํนหิน และรายไดจ๎ากการให๎บริการ จํานวน 1,931.07 ล๎านบาท โดยรายได๎จาก
การขายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จากสภาวะการแขงํขันทางด๎านราคาภายในประเทศที่สูง และสืบเนื่องจาก ราคาถํานหิน
ในตลาดโลกได๎อํอนตวัลงอยาํงมสีาระสําคัญตัง้แตํปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  

ผลการด าเนินงาน 1/ 
หนํวย : ล๎านบาท 

หมายเหตุ :    1/ ข๎อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

2556 2555 
(ต.ค.55 - ก.ย.56) (ต.ค.54 - ก.ย.55) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้อื่น 

รายได้รวม 

ก าไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีรายได้ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ก าไรต่อหุ้น 

3,427.65 

36.42 

3,464.07 

(181.79) 

(288.26) 

(1.88) 

1,931.07 

4.98 

1,936.05 

(305.39) 

(375.74) 

(2.45) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 

21.32 

88.04 

24.87 

82.26 

เงินบริจาคสาธารณะกุศล 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น 

0.11 

- * 

0.08 

- * 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
หนํวย : ล๎านบาท 

หมายเหตุ :    * งดจาํยเงินปันผลแกํผู๎ถือหุ๎น 

2556 2555 
(ต.ค.55 - ก.ย.56) (ต.ค.54 - ก.ย.55) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน-สังคม 

478.67 

106.36 

0.12 

1.97 

390.07 

70.32 

0.02 

0.72 

ด้านค่าใช้จ่าย 
 ในรอบปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556) บริษทัฯ และบริษัทยํอย มีคําใชจ๎ํายในการขายและบริหาร                    
ในปี 2556 เทํากับ  390.07 ล๎านบาท  คําใช๎จาํยในการขายลดลงจากคําขนสํง เนื่องจากปี 2556 ปริมาณการขายถําน 0 - 5 
มม. ให๎กับกลุํมโรงปูนลดลง ซึง่มีคําขนสํงตันละ 250 บาท / ตนั ในเรื่องคําใช๎จาํยในการบริหารเพิ่มขึ้น (3.6%) ซึ่งเป็นผลจาก           
ปีกํอน เรื่องของคําเสียหายจากการซื้อกะลาปาล์มเกิดขึ้นจํานวน 14.8 ล๎านบาท รวมถึงตัง้คาํเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิม่ขึ้น             
จากลูกค๎าผิดนัดชําระหนีจ้ํานวน 10.3 ล๎านบาท ตั้งคาํเผ่ือด๎อยราคาทรัพย์สินไมํได๎ใชง๎านในสํวนของจานป้ันเมด็ เนื่องจาก 
หยุดสายการผลิต Granular และ เรือบรรทุก Lighter 2 ลําชํารุดเสียหายใชง๎านไมํได๎ ทาํใหต๎๎องตัง้คาํเผ่ือทรัพย์สินด๎อยคาํ            
เพิ่มเป็น 7.7 ล๎านบาท ในสํวนคาํใช๎จาํยในการบริหารอื่นบางสํวนลดลงจากคําที่ปรึกษาและคําบริการอื่น ๆ อีก 13.25 ล๎านบาท 
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 ยูเอ็มเอส ตระหนักถงึการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งชมุชนใกล๎ท่ีอยูํบริเวณรอบคลังสินคา๎และทําเรือของบริษัทฯ             
ซึ่งตัง้อยูใํนพ้ืนท่ี ต.สวนส๎ม อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อาจจะ                
ได๎รับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ชุมชนไกลอันได๎แกํ ชุมชนนอกพื้นท่ีดําเนินการของบรษิัทฯ ประชาชน
ทั่วไป ด๎วยเล็งเห็นวําประเทศชาติจะเข๎มแข็งได๎นั้นต๎องเกดิจากชุมชนและสังคมที่มคีุณภาพชวีิตที่ดี บริษัทฯ จึงมีแนวทาง            
การดาํเนินงานดา๎นความรับผิดชอบตํอสังคมที่มุงํเน๎นการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดงีามและความไว๎วางใจตํอกัน ด๎วยการ
วางตนเป็นเสมอืนสํวนหนึ่งของชมุชนและสังคม เพื่อรํวมกันพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนใหด๎ียิ่งขึ้น ตลอดจนดูแล
และรักษาส่ิงแวดล๎อมให๎คงอยูํคูชํุมชนตลอดไป 
 บริษัทฯ ได๎ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชมุชนมาตลอดนับตัง้แตํบริษัทฯ ได๎กํอตัง้มาเมื่อปี 2537 ด๎วยการให ๎                
การสนับสนุนและชํวยเหลือชมุชนและสังคม ทั้งด๎านงบประมาณ ส่ิงของและอุปกรณ์ ตลอดจนจติอาสาแกํชุมชนและหนํวยงาน
ตํางๆ โดยมุงํหวงัที่จะตอบแทนแกํชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีที่บริษัทฯ เข๎าไปดําเนินกิจการอยู ํ และมีความตั้งใจจริงที่จะ
พัฒนาการดําเนินงานด๎านสังคมให๎ดียิง่ขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต๎องการของชมุชนโดยรอบคลังสินคา๎และทําเรือท่ี          
ต.สวนส๎ม อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนมีสํวนชวํยให๎คุณภาพชวีิต
ของประชาชนบริเวณรอบคลังสินค๎าและทําเรือดียิง่ขึ้นอยาํงจรงิจงั 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม  
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  



6 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

8 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
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การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม 
เพื่อความย่ังยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงงานและชุมชนรอบพื้นท่ีสถานประกอบการ 

 บริษัทฯ ได๎จัดกิจกรรมพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงงานและชุมชนในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ 
ทั้งในพ้ืนท่ี ต.สวนส๎ม อ.บ๎านแพว๎ จ.สมุทรสาคร และ ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียุธยา โดยรวํมกับหนวํยงาน
ราชการระดับท๎องถิ่น พันธมติรทางธุรกจิ และภาคประชาชนอยาํงตํอเนื่อง เพื่อให๎ชมุชนถกูสุขลักษณะ สะอาด และนําอยูํยิง่ขึ้น 
เชํน การปลูกต๎นไม๎เพิม่พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน, การขุดลอกคูคลอง, การทําความสะอาดถนนสาธารณะ, การทําความ
สะอาดวดั - โรงเรียน เป็นต๎น  

จ านวนครั้งที่ด าเนินกิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได๎กําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน ด๎วยการดาํเนินกจิกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility – CSR) เพื่อสร๎างประโยชน์แกํสังคมในดา๎นตํางๆ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันจะแยกตํางหากออกมา
จากกระบวนการหลักของการดาํเนินธุรกิจและเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการดําเนินธุรกิจ (CSR after process) โดยบริษัทฯ          
ได๎ริเริ่ม “โครงการยูเอ็มเอสพฒันาชุมชนและสังคม” ขึ้น และได๎ดําเนินโครงการตํอเนื่องเป็นปีท่ี 2 โดยจําแนกเป็นกจิกรรม
เพื่อสังคมทัง้หมด 6 ด๎าน ประกอบด๎วย 
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 โครงการปลูกป่าชายเลน 
 บริษัทฯ ได๎เข๎ารวํมกจิกรรมปลูกป่าชายเลน รํวมกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) หรือ TTA เพื่อรํวม
รณรงค์ให๎พนักงานในองค์กรตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ และสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวํางองค์กร โดยรวํมกัน
ปลูกต๎นโกงกาง จาํนวน 500 ต๎น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ    

ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 โครงการยูเอ็มเอสส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน 

 โครงการดงักลําวมวีัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และเพิ่มรายไดใ๎ห๎กับกลํุมอาชีพตํางๆ ในชุมชน อาทิ กลุมํ
เกษตรกร, กลุํมประมง, กลุํมแมํบ๎าน ฯลฯ ตลอดจนสํงเสริมให๎เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผ๎ูที่ประสบความสําเรจ็          
ในการประกอบอาชีพตํางๆ ในพืน้ท่ีอื่นๆ และสร๎างความสัมพันธท์ี่ดีระหวํางชุมชนกับบริษัทฯ 
 ในปี 2556 มกีารจดักิจกรรมสํงเสริมความรู๎ด๎านอาชีพ 2 กิจกรรม คือ 1) การอบรมการใช๎ปุ๋ยชวีภาพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  รณรงคใ์ห๎เกษตรกรในพ้ืนท่ีใช๎ปุ๋ยชวีภาพในการเกษตร เพื่อลดต๎นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยตํอสุขภาพ        
ของเกษตรกร โดยการลดใช๎สารเคมี  และ 2) การศึกษาและดงูาน หลักสูตร “ เทคนิคการทํานาอินทรีย์ต๎นทุนต่ํา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎ด๎านการทํานาชวีภาพและสํงเสริมอาชีพท่ียั่งยืนให๎กับชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ๎าอยูํหัวฯ จ.ปทุมธานี  โดยมีผู๎เข๎ารํวมกจิกรรมรวมทั้งส้ิน  25 คน 



 โครงการพี่สอนน้อง 
 บริษัทฯ ได๎จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การประดิษฐข์องเลํนวิทยาศาสตร์ และสอนคอมพิวเตอร ์ เพื่อเพิ่มความรู๎ให๎กับ
นักเรียนท่ีอยูใํนพ้ืนท่ีใกล๎เคียงกับสถานประกอบการของบริษัทฯ ได๎แกํ ร.ร.บ๎านคลองสําโรง จ.สมทุรสาคร, ร.ร.วัดทองทรงธรรม 
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประจาํ ทั้งนี้ เพื่อรํวมเป็นสํวนหนึ่งในการสํงเสริมให๎นักเรียนมีการพัฒนาความรูค๎วามสามารถด๎าน
วิทยาศาสตร์ที่เพิม่มากขึ้น 
 - มีการจัดกจิกรรมที่ ร.ร.บ๎านคลองสําโรง จํานวน 15 ครัง้ และมีนกัเรียนเขา๎รํวมกิจกรรมโดยเฉล่ีย  40  คน / ครั้ง  
 - มีการจัดกจิกรรมที่ ร.ร.วัดทองทรงธรรม จํานวน 2 ครั้ง และมีนกัเรียนเขา๎รํวมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 80  คน / ครั้ง 
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ด้านการศึกษาและเยาวชน 
 กิจกรรมวันเด็ก 

 บริษัทฯ เล็งเห็นถงึความสําคญัของเดก็และเยาวชน จงึ
สํงเสริมให๎คนในสังคมตระหนักถงึคุณคาํและความสาํคัญของเดก็ที่
จะเป็นกาํลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต ดว๎ยการสนับสนุน
กิจกรรมวันเดก็ในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการ ของบริษัทฯ ทั้งสอง
พื้นที่คือ  
 - เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 สนับสนุนกระเป๋าสะพาย 
พร๎อมอุปกรณ์การศกึษา  จํานวน 200 ชุด ให๎นักเรียนในพ้ืนท่ี ได๎แก ํ
โรงเรียนบ๎านคลองสาํโรง และ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดสวนส๎ม                  
ต. สวนส๎ม อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร  
 - เมื่อวันศกุร์ที่ 11 มกราคม 2556  สนับสนุนกระเป๋าสะพาย 
จํานวน 200 ชดุ พร๎อมจักรยาน  2 คัน ให๎นักเรียน ในพ้ืนท่ี ได๎แก ํ
ร.ร.วัดโพธิ์ทอง ต.บํอโพง และร.ร.วัดทองทรงธรรม ต.คลองสะแก         
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
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 โครงการทุนยูเอ็มเอส สร้างอนาคต 

 บริษัทฯ จัดให๎มกีิจกรรมสนับสนุน ทุนการศึกษา 
ให๎กับนักเรยีนในโรงเรยีนที่ตั้งอยูรํอบพื้นที่สถานประกอบการ
ของบริษัทฯ มาอยาํงตํอเนื่อง และในปี 2556 บริษัทฯ ได ๎   
มอบทุนให๎แกํเด็กและเยาวชนในโครงการทุนยเูอ็มเอส สร๎าง
อนาคต โดยกําหนดรูปแบบทุนการศึกษาเป็น 3 ประเภท 
ประกอบด๎วย 
 (1) ทุนการศึกษา 
 (2) ทุนอาหารกลางวัน 
 (3) ทุนชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได๎จัดโครงการทุนยเูอ็มเอส สร๎างอนาคต จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด๎วย (1) ทุนข๎าวสาร              
อาหารกลางวันให๎กับ ร.ร.บ๎านคลองสําโรง ต.สวนส๎ม จ.สมุทรสาคร โดยสนับสนุนข๎าวสารตลอดปีการศกึษา 2556 (มิ.ย.56           
– มี.ค.57) สําหรับนักเรียนท้ังโรงเรียน จํานวน 130 คน และ (2) ทุนครูอัตราจ๎าง โดยสนับสนุนทุนให๎กับโรงเรียน                    
วัดทองทรงธรรม ต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา 

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการศึกษาและเยาวชน จึงมีแนวคิดทีจ่ะชวํยพัฒนาและปรุงปรุงสภาพแวดล๎อม
โรงเรียนท่ีตั้งอยูํในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรยีนมีภาพลักษณแ์ละบรรยากาศที่ดีในการเรยีน
การสอน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตํอการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได๎สนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day รํวมกับผ๎ูประกอบการในพ้ืนท่ี ต.คลองสะแก                       
ในการทําความสะอาดอาคารเรียน ให๎กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม   ซึง่กจิกรรม Big Cleaning Day จัดขึ้นเป็นประจาํทุก                
6 เดือน เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมสวยงาม สะอาด และเป็นการเตรยีมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียน 
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 โครงการคืนรอยยิ้มให้น้อง 
 บริษัทฯ ได๎เข๎ารํวมดําเนินกิจกรรมคืนรอยยิม้ให๎น๎อง รํวมกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด(มหาชน) หรือ TTA 
โดยรํวมกันทาสีอุปกรณ์สนามเดก็เลํนและมอบอุปกรณ์กีฬาใหก๎ับนักเรียน ณ โรงเรียนวดัสํามะกนั (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บํารงุ) 
อําเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดใีนชุมชนใกล๎เคียงสถานประกอบการ และสร๎าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหวาํงองคก์ร    



50 กลุ่มผู้สูงอายุต าบลสวนส้มและต าบลอ าแพง 

51 กลุ่มแกนน าผู้สูงอายุต าบลคลองสะแก 

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกจิกรรมเฉลี่ยตอ่ครั้ง กลุ่มผู้สูงอาย ุ

หมายเหตุ: * โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนส๎ม/ตําบลอําแพง บริษทัฯ ยังไมํได๎มีการจัดกิจกรรมตํอเนื่องเป็นประจําทุกเดือน เนื่องจากแผน 
การจัดกิจกรรมขึ้นอยูํกับทางโรงพยาบาลฯ และองค์การบริหารสวํนตําบลสวนส๎ม 

ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

 บริษัทฯ ให๎การสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู๎อายุในชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการของบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนให๎คนใน
ชุมชนตระหนกัถึงคุณคาํและจัดสวัสดิการใหก๎ับผ๎ูสูงอายุ เพื่อเปน็ขวัญและกําลงัใจให๎กับผ๎ูสูงอายุ นอกจากนี้กิจกรรมดงักลําว
ยังสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขรํวมกันระหวาํงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน        
อีกด๎วย 
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได๎รํวมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู๎สูงอายกุับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสวนส๎ม* และตําบล          
อําแพง*  จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาํบลคลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา อยาํงตํอเนื่องเป็นประจาํ          
ทุกเดือน โดยมจีํานวนผ๎ูสูงอายเุขา๎รํวมกิจกรรม ดงันี้ 
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจ าปี 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณคาํของศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น จึงสํงเสริมให๎ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
ศาสนาและวฒันธรรมท๎องถิ่นอันดีงาม ด๎วยการทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูกํบัชุมชนตํอไป  
 ในปี 2556 บริษัทฯ ไดถ๎วายเทยีนพรรษา เครื่องสังฆภัณฑ์และปจัจัย แกํวดัที่ตั้งอยูํในพ้ืนท่ีรอบสถานประกอบการของ
บริษัทฯ ทั้งในพ้ืนท่ีจงัหวัดสมุทรสาครและจังหวัดพระนครศรีอยธุยา เพื่อสานตอํประเพณีสําคญัทางศาสนาให๎อยูํคูํกับชุมชน
ตลอดไป 

3 แห่ง ต.สวนส้ม จ.สมุทรสาคร 

13 แห่ง * อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ านวนวัดที่ถวายเทียนพรรษา พื้นที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ: * ดําเนินกิจกรรมโดยรํวมกับชมรมผู๎ประกอบการทําเรือและคลังสนิค๎าอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



ด้านสาธารณกศุล 
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 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรสาคร  
   ในปี 2556 บริษัทฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห๎องประชมุศาลากลาง จ.สมุทรสาคร จํานวน 100,000  บาท             
โดยรํวมกับผ๎ูประกอบการภาคอตุสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรสาคร เพื่อสร๎างประโยชนใ์ห๎กบัสังคมในพ้ืนท่ีใกล๎เคยีงสถาน
ประกอบการ   
  
  

 บริษัทฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณสร๎างสนามเด็กเลํน อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร จํานวน 50,000 บาท เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผํอนและออกกําลังกายสําหรบัเด็กและเยาวชน เพื่อรวํมพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนใหด๎ียิ่งขึ้น   
 

 สนับสนุนงบประมาณสร้างสนามเด็กเล่นอ าเภอบ้านแพ้ว  
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 สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารกรองน้ าดื่มชุมชน  
 บริษัทฯ รํวมสนับสนุนงบประมาณ โครงการ “สํารวจและพัฒนาแหลํงน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุน
ระบบนํ้าดื่มสะอาดให๎กับโรงเรียนบ๎านคลองสําโรง ต.สวนส๎ม อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร  และเสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษา
ให๎กับเดก็และเยาวชน ในพื้นท่ีใกล๎เคียงสถานประกอบการ   



การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเพื่อความยัง่ยืน 
 นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได๎ดาํเนนิการมาอยํางตํอเนื่องแล๎ว ยูเอ็มเอสยังมีสํวนรํวมใน
เครือขํายเพื่อความยัง่ยืน โดยรํวมกับองคก์ร/หนํวยงานตาํงๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดาํเนินกจิกรรมตาํงๆ 
เพื่อประโยชน์แกํชมุชนและสังคม 
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รายละเอยีดการมีส่วนร่วม องค์กร 

ชมรม CSR ของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(CSR Club) 

ยูเอ็มเอส ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CSR Club ตั้งแต่  29 กันยายน 
2552 โดยม ี 27 บริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เข้าร่วมเป็นสมาชกิ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยูเอ็มเอส ได้สมัครเป็นสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย และเข้าร่วมประชุมสามญัใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารของยูเอม็เอส ได้ร่วมเป็นสมาชิก สภาอตุสาหกรรม

จังหวัดสมุทรสาครและเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน (ทุกวันศุกร ์

ที่ 4 ของเดือน) 

ชมรมผูป้ระกอบการท่าเรือและ

คลังสินค้าอ าเภอนครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

บจ.ยูเอ็มเอสพอร์ต เซอร์วิสเซส (ในเครือUMS) ได้สมัครเป็น
สมาชิกชมรมผูป้ระกอบการฯ ตั้งแต่ปี 2556 และผูบ้ริหาร  

ของบริษัทฯ ยูเอ็มเอสพอรต์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้เข้าร่วม            

การประชุมของชมรมผู้ประกอบการฯ ซึ่งจัดข้ึนเปน็ประจ า 

เดือนละคร้ัง  
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รายละเอยีดการมีส่วนร่วม องค์กร 

กลุ่มความร่วมมือ ระหว่าง 

ผู้ประกอบการซีเมนต์และถา่นหิน  
ยูเอ็มเอส ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ ระหว่าง          

ผู้ประกอบ การซีเมนต์และถา่นหิน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค 

ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน), 

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จ ากัด 

(มหาชน), บริษัท ลานนา รซีอร์สเซส จ ากัด (มหาชน), บริษัท 

เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด, บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จ ากัด 

(มหาชน) และ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เพื่อร่วม

ก าหนดมาตราฐาน การท างานของผู้ประกอบการซเีมนต์ และ

ถ่านหินร่วมกัน เพือ่ปอ้งกันมิให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

กับชุมชน รวมทั้งร่วมกันด าเนินกิจกรรม เพือ่สังคมในพื้นที่

อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

คณะกรรมการไตรภาคี                

(ต าบล คลองสะแก อ าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ยูเอ็มเอส ร่วมกับ อบต.คลองสะแก และผู้แทนชุมชน หมู่ 2  

และหมู่ 4  ต.คลองสะแก จัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อ        

ให้ค าแนะน า หรอื แนวทางปฎิบัติส าหรับการป้องกนัและลด

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  

บันทึกข้อตกลง (MOU) ยูเอ็มเอส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง            

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และ การป้องกนัปัญหา

ผลกระทบจากการประกอบกิจการถ่านหิน ร่วมกับ ส านักงาน

อุตสาหกหรรมจังหวัดสมุทรสาคร, องค์การบริหารส่วนต าบล

สวนส้ม และตัวแทนประชาชนในพื้นที ่ 



การแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมของพนักงาน 
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 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญตํอการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมของพนักงาน โดยสํงเสริมให๎พนักงานทุกระดับตัง้แตํ
ระดับปฏิบัติการถงึผ๎ูบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถงึความรับผิดชอบตํอสังคม ใสํใจตํอส่ิงแวดล๎อม พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎
พนักงานมีสํวนรํวมในกจิกรรมเพือ่สังคมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

   มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตํอสังคมอยาํงชดัเจน เผยแพรํให๎พนักงานรับทราบผํานชํองทางตาํงๆ และ             
กระตุ๎นให๎พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดงักลําว 
   มีการเผยแพรํความรู๎ด๎าน CSR ให๎พนักงานรับทราบผํานส่ือประชาสัมพันธ์ตาํงๆ เชํน Intranet, อีเมล (Internal     
Communications) เป็นต๎น 
   จัดให๎มีการฝึกอบรม / สัมมนาแกํพนักงาน เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม
ขององคก์ร 
   สนับสนุนให๎พนักงานมีจิตอาสา หรือ เป็นอาสาสมัครแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมภายนอกองค์กร ดว๎ยการรํวม
กิจกรรม CSR  โดยไมํถือเป็นวันลา 
   เปิดโอกาสให๎พนักงานนําเสนอแนวทางการดาํเนินกิจกรรมสังคม สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมแกํพนกังาน 
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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของชมุชน 
 ด๎วยความตระหนักถึงการดาํเนินกิจกรรมตาํงๆ ของบริษัทฯ ที่อาจสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชนโดยรอบ ดังนั้น
ผ๎ูบริหารระดับสูงจึงมีนโยบายใหบ๎ริษัทฯ ดําเนินงานตามรูปแบบระบบมาตรฐานสากล ด๎านการจดัการส่ิงแวดล๎อม ISO 14001 
(Environmental Management System) โดยมุํงหวงัให๎พนักงานทุกระดับ มีจิตสาํนึกดา๎นส่ิงแวดล๎อม และเพื่อให๎บริษัทฯ 
ปฏิบัติตามข๎อกําหนด กฎหมาย และขั้นตอนการดาํเนินงาน (Procedure) อยํางเครํงครัด 
 ดังนั้น ”การบริหารจัดการข๎อร๎องเรียนของชุมชน” จงึเป็นสํวนหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการดา๎นส่ิงแวดล๎อม ที่บรษิัทฯ               
ให๎ความสําคัญและได๎กาํหนดแนวทาง และขั้นตอนการรับข๎อร๎องเรียนของชุมชุน (Procedure Reference: QP-QMR-07)            
อยํางชัดเจน เพื่อบริหารจัดการปัญหา หรือ ข๎อร๎องเรยีนของชุมชนอยํางมีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรบัของชุมชนอยํางยัง่ยืน และ     
ยังถือเป็นสํวนหนึ่งที่บริษัทฯ ต๎องยึดปฏิบัติให๎สอดคล๎องตามข๎อกาํหนด ISO 14001 ได๎แกํ ข๎อกําหนด 4.4.3 การติดตํอสื่อสาร 
(Communications)    
  การจัดการข๎อร๎องเรียนของบริษัทฯ เป็นสํวนหนึ่งของข๎อกาํหนดดา๎นการติดตํอสื่อสาร ในระบบ ISO 14001 ที่เกี่ยวข๎อง
กับลักษณะปัญหาด๎านส่ิงแวดลอ๎ม โดยบริษัทฯ แบํงการตดิตํอส่ือสารเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
 1.) การส่ือสารภายใน คือ การส่ือสารให๎พนักงานทราบถงึการดําเนินการของบริษัทฯ ในดา๎นการจดัการดา๎นส่ิงแวดล๎อม 
โดยผํานทางส่ือตาํง ๆ ของบริษัทฯ 
 2.) การส่ือสารภายนอก คือ จัดระบบรับฟังความคดิเห็น, คําร๎องเรียนจากภายนอก ซึ่งหมายถึง ชมุชนโดยรอบโรงงาน, 
ข๎างเคียง หรือหนํวยงานภายนอกที่มีสํวนได๎สํวนเสีย ให๎มีระบบเก็บ แก๎ไข แจ๎งกลับไปสํูผ๎ูร๎องเรยีน รวมถงึระบบแจ๎งขาํวไปสํู
ชุมชนโดยรอบ ในกรณีที่การดาํเนินการของบริษัทฯ อาจจะมีผลรบกวนตํอชุมชนโดยรอบ หรือ เกี่ยวกับลักษณะปัญหาดา๎น
ส่ิงแวดล๎อมทีม่ีนัยสําคัญ 
 บริษัทฯ มีขั้นตอนการบริหารจัดการข๎อร๎องเรียนชุมชน ดังตํอไปนี้ 
 1.) บริษัทฯ เปิดชํองทางรับข๎อร๎องเรียนของชุมชน 2 ชํองทาง ได๎แกํ  

  จัดตู๎รับข๎อร๎องเรียนชุมชน พร๎อมแบบฟอร์มรับข๎อร๎องเรียนของบริษัทฯ ให๎ชุมชนสามารถร๎องเรียน /  
     แสดงความเห็นได๎ 
  พนักงานบริษัทฯ เป็นตวัแทน รับข๎อร๎องเรียนจากชุมชน พร๎อมแนะนําให๎กรอกแบบฟอร์มรับข๎อร๎องเรียน 

 2.) บริษัทฯ พิจารณาข๎อร๎องเรียนของชุมชนวาํอยูใํนความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือไมํ  
  กรณีไมํอยูํในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให๎ทําหนังสือแจ๎งกลับไปยังผ๎ูร๎องเรียน และ/หรือ ประสานงานตํอไป

     ยังองค์กร/หนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
  กรณีเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะจดัประชุมตัวแทน/ หนํวยงานท่ีเกีย่วข๎อง พร๎อมรีบดาํเนินการแก๎ไข

     ให๎กับผ๎ูร๎องเรียนรับทราบ พร๎อมแจ๎งหรือผลแสดงลัพธ์ของการแก๎ไขตํอผ๎ูร๎องเรียน และต๎องหาวิธกีาร/ แนวทาง 
     ป้องกันเพื่อไมํให๎ปัญหาเกิดซ้าํ 

 3.) บันทึกการร๎องเรยีนของชุมชน, ผลของการแก๎ไข/ ป้องกัน, หนังสือแจ๎งผ๎ูร๎องเรียน ต๎องได๎รับการจัดเก็บ เพื่อใชเ๎ป็น
ข๎อมูลประกอบในการตัดสินใจ หรือการประชุม ในครั้งตํอไป  



การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์ิสเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน     37 

การจ้างงาน 

 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกัด (มหาชน) หรือ “ยูเอ็มเอส” (UMS) มีพนักงานท้ังหมดเป็นคนไทย จํานวน 252 คน 
แรงงานตํางชาติ (พมาํ) 2 คน มอีายุเฉล่ีย 34 ปี และอายุงานเฉล่ีย 2 ปี 9 เดือน* พนักงานยูเอ็มเอสมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ี
หลากหลาย แตมํีความเทําเทยีมกันทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

หมายเหตุ * ข๎อมูลประจําปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556) 



38   บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน      



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์ิสเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน     39 



40    บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์ิสเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน      

แนวทางจัดการด้านสิทธมินุษยชน 
 บริษัทฯ คํานงึถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตํอพนกังานทุกคนอยํางเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยาํงเครงํครัด โดยฉพาะอยํางยิง่ดา๎นแรงงาน บริษัทฯ จึงไมํมีนโยบายการจ๎างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช๎แรงงาน 
โดยกําหนดให๎พนักงานและผ๎ูรับเหมาของบรษิัทฯ ต๎องมีอายุไมํต่าํกวํา 18 ปี รวมทั้งไมํมกีารกดีกันทางเพศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 
3 ปีท่ีผํานมา บริษัทฯ ไมํมีข๎อพิพาทด๎านแรงงานท่ีสําคัญ  
 ในสํวนของผู๎รับเหมานั้น บริษัทฯ ได๎กําหนดไวใ๎นสัญญาจา๎งให๎ผ๎ูรับเหมาต๎องปฏิบัติตํอลูกจ๎างของตนให๎ถูกต๎องครบถ๎วน
ตามที่กาํหนดไวใ๎นกฎหมายตาํงๆ อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เงินทดแทน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ๎มครอง
แรงงาน หากผู๎รับจ๎างไมํปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมาย ให๎ถือวําผ๎ูรับจ๎างผิดสัญญาและผ๎ูวําจ๎างมีสิทธบิอกเลิกสัญญาได๎โดยไมตํ๎อง
แจ๎งลํวงหน๎า 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัจัดให๎มกีารฝึกอบรมแกํพนกังานและผ๎ูรับเหมากํอนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให๎มีความรู๎ความเขา๎ใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล๎อม รวมทั้งเป้าหมาย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข๎อบงัคับตาํงๆ 
ของบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงในการเกดิอุบัติเหตุหรือความไมํปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน ดว๎ยตระหนักดีวาํทรัพยากรบุคคล
นับเป็นปัจจัยสําคัญของธุรกิจในการสร๎างมูลคําเพิ่มใหก๎ับบริษัทฯ และเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได๎มีการกาํหนด
คําตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมให๎พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวติที่ดี ตลอดจนได๎รับโอกาสในการฝึกฝน 
และ เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน  

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ 
 บริษัทฯ ได๎ดําเนินการบริหารคาํตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแกพํนักงานด๎วยความเหมาะสม และเป็นธรรมมากกวาํ            
ที่กฎหมายได๎กาํหนดไว๎ และมีการปรับเปล่ียนให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และเศรษฐกิจ               
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการตอบแทนแกํความตัง้ใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนให๎พนักงานทํุมเทในการทํางาน สํงผลให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ :    /1 โบนัสจํายเดือนธันวาคม 2556 

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

81.69 97.64 79.30 รวม 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

72.43 85.13 70.89 เงินเดือน 

4.97 6.41 _ โบนัส /1 

4.29 6.10 8.41 
และเงินประกันสังคม 



สวัสดิการ 
 ความเป็นอยูํทีด่ีและคุณภาพชีวติของพนักงานถอืเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ให๎ความสาํคัญมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไดจ๎ัดให๎มี
สวัสดิการตาํงๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให๎กับพนักงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ ยูเอ็มเอส กรุ๊ป จ ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ ยูเอม็เอส กรุ๏ป จํากัด มีวัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานมีเงินออมในอนาคต            
พร๎อมกับชํวยเหลือเรื่องเงินทุนหมุนเวยีนของพนักงาน โดยมีบริการให๎สมาชิกกูย๎ืมเงินในอตัราดอกเบี้ยต่าํ เพื่อลดภาระการจาํย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูง พร๎อมทั้งสมาชกิจะได๎รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับสมาชิกทีกู่๎เงินเปน็ประจําทุกปี   
 เมื่อวันท่ี 25  มกราคม 2556  ที่ผํานมา สหกรณ์ออมทรัพย์ ยเูอ็มเอส กรุ๏ป จํากดั ได๎จัดประชมุใหญํสามญัประจําป ี
2555 เพื่อแถลงผลการดําเนินงานให๎สมาชกิทราบ โดยประกาศจาํยเงินปันผลให๎กับสมาชิกตามทนุเรือนห๎ุน 8% ยอดเงินรวม 
446,743.15 บาท และเงินเฉล่ียคืน 3% ของดอกเบีย้เงินกู๎ทุกประเภท ยอดเงินรวม 13,951.59 บาท พร๎อมทั้งจดัสรรเป็นทุน
สวัสดิการเพื่อประโยชน์ให๎กับสมาชิก ยอดเงินรวม 4,905.17 บาท 
 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ  ได๎จัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก 5 ประเภทดังนี ้
 1. สวัสดิการสมาชิกสมรส 
 2. สวัสดิการสมาชิกอุปสมบท 
 3. สวัสดิการเงินขวัญถุงบตุรแรกเกิดสมาชิก 
 4. เงินสงเคราะหเ์มื่อสมาชิกถึงแกํกรรม 
 5. เงินชวํยเหลือ กรณีคูํสมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกถึงแกกํรรม 
 สหกรณ์ฯ มีความมุงํหวงัให๎สมาชิกมีความเป็นอยูํทีด่ีขึ้น  มีรายได๎เพียงพอในการดาํรงชวีิตแบบเศรษฐกิพอเพยีงและ            
มีเงินออมอยํางยัง่ยืนตํอไป 
 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
 นอกเหนือจากเงินชวํยเหลือคาํรกัษาพยาบาลของประกันสังคมแล๎ว บริษัทฯ ยังจัดให๎มีสวสัดิการเงินชํวยเหลือคาํ
รักษาพยาบาล ได๎แกํ คําตรวจรักษา คาํยา คําเวชภัณฑ์ คําวิเคราะห์โรค คําผําตัด คาํห๎องพกัและคําห๎องอาหาร ตลอดจนคาํ 
ทันตกรรมและคําตรวจสายตาประกอบแวํนเฉพาะเลนส์สายตา 
 

  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 บริษัทฯ จัดให๎มีการตรวจสุขภาพประจําปีแกํพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยสรรหาโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา ที่พร๎อมดว๎ย
คณะแพทย์และพยาบาลผ๎ูเชีย่วชาญมาตรวจวิเคราะห์สุขภาพของพนักงาน รวมทัง้รายงานผลตรวจสุขภาพให๎พนักงาน
รับทราบ เพื่อให๎พนักงานตระหนกัและเอาใจใสํตํอสุขภาพของตนเอง และติดตามดูแลสุขภาพตนเองอยํางใกล๎ชิดตํอไป  
 

 โครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
 บริษัทฯ ได๎จัดทําโครงการประกนัชีวิตกลํุมขึ้นมา ดว๎ยตระหนกัถึงความสําคัญของชวีิตพนักงานยูเอ็มเอส และเพื่อให๎
พนักงานร๎ูสึกมั่นใจในการทํางานรํวมกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น 
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 ชุดเครื่องแบบพนักงาน (ยูนิฟอร์ม) 
 บริษัทฯ จัดให๎มเีครื่องแบบพนักงานท่ีเหมาะสมกับตาํแหนํงหน๎าที่ หรือสายอาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให๎
พนักงานแตํงกายเป็นระเบียบเรียบร๎อย แสดงถงึความเป็นเอกลักษณ์หน่ึงเดียวกัน อีกทัง้ยังเป็นการลดภาระคําใชจ๎ํายพนักงาน
ด๎านเครื่องแตงํกายดว๎ย 
  

 สวัดกิการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
 บริษัทฯ จัดให๎มีสวัสดิการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตามความจําเป็นของพนักงานแตํละตําแหนํง เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกให๎
พนักงานสามารถปฏิบัตงิานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
 

  สวัสดิการบริหารทีมสัมพันธ์ 
 บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีสวัสดิการบริหารทีมสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให๎พนักงานมีความสมัพันธ์ที่ดี
ตํอกัน มีความสนิทสนมกลมเกลียว เกดิความเข๎าใจและความสามคัคใีนหนํวยงาน ทําใหม๎ีทีมงานท่ีเข๎มแข็ง สามารถ
ปฏิบัติงานดว๎ยความสุขและมีผลงานท่ียอดเยีย่ม เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขํงขันของบริษัทฯ โดยแตํละหนํวยงาน
สามารถสรรหา/จดักิจกรรมนอกเวลางาน นอกสถานท่ีได๎ โดยต๎องเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมความสามัคคีในองค์กร หรือเป็น
กิจกรรมที่สํงเสริมหรือพัฒนาการทํางานเป็นทีมอยาํงมีประสิทธิภาพ 
 

 วัดหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 บริษัทฯ มีนโยบายให๎พนักงานมสิีทธิ์ลาหยุดพักผํอนประจําปี เพือ่หยุดพักผํอนคลายเครียดจากการทํางาน หรือปฏิบัติ
ภารกิจสํวนตวัตาํงๆ โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การลาหยุดพกัผํอนประจําปีอยํางชัดเจน 
 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯ จัดใหม๎ีสวัสดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานมีเงินออม สําหรับใชจ๎ํายในชํวงเกษียณอายุ 
 

 เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  
 บริษัทฯ จัดให๎มีสวัสดิการเงินชํวยเหลือกรณีตาํงๆ แกํพนักงาน เพื่อแสดงถงึความหวํงใย ความจริงใจที่บรษิัทฯ มีให๎กับ
พนักงาน และเพื่อเป็นขวัญและกาํลังใจแกํพนักงาน เชํน เงินชํวยเหลือคําฌาปนกิจ เป็นต๎น 
 
 

  
  
 
  



การพัฒนาบุคลากร 
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 บริษัทฯ ตระหนักดวีําหวัใจสําคญัของการพัฒนาบุคลากร คือ การสร๎างพนักงานให๎มศีักยภาพและความสามารถที่จะ
ตอบสนอง หรือรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้น ไมํวําจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล๎อม ตลอดปีท่ีผํานมาบริษัทฯ 
จึงได๎มกีารทดสอบวดัระดับความสามารถพื้นฐานของพนักงาน (Core Competency) ที่พนักงานแตํละตาํแหนํงจาํเป็นต๎องม ี
โดยใช๎ระบบการสอบท่ีบริษัทฯ ได๎รํวมกันออกแบบกับสมาคมสํงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ซึ่งผลการทดสอบของ
พนักงานท่ีได๎จะถูกนาํมาใชใ๎นการวางแผนพัฒนาพนักงานแตํละคน (Individual Development Plan: IDP) ทั้งพัฒนาความรู๎ 
ทักษะ ความสามารถ ผํานกระบวนการตํางๆ ไมํวําจะเป็นการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรม การทํากจิกรรมกลํุม               
เพื่อแลกเปล่ียนความรู๎และประสบการณ์ เป็นต๎น  
 สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานแตํละหลักสูตร จะมีการพิจารณาความเหมาะสมตามตําแหนํงงาน ทักษะ ความรู ๎
ความสามารถ เชํน หลักสูตรจติสํานึกดา๎นคุณภาพ, หลักสูตร Passion for result, หลักสูตร Leadership, หลักสูตร                
Teamwork, หลักสูตรจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต๎น 
 ในรอบปีที่ผํานมา บริษัทฯ ได๎มกีารจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ดังรายละเอยีดตํอไปนี้  

ระดับพนักงาน 

9 22 ผู้จัดการแผนกขึ้นไป 

4 9 ระดับเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมภายในองค์กร 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยตอ่คน 

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยตอ่คน 

8 5 ระดับปฏิบัติการ 

คําใช๎จาํยที่ใช๎สําหรับการฝึกอบรมพนักงานในรอบปีงบประมาณ 2556 

ระดับพนักงาน 

575.90 354.90 ผู้จัดการแผนกขึ้นไป 

419.50 993.70 ระดับเจ้าหน้าที ่

การฝึกอบรมภายในองค์กร 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คน (บาท) 

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คน (บาท) 

129.30 719.30 ระดับปฏิบัติการ 
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การประเมินผลพนักงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานนับเป็นเครื่องมือ หรือ องค์กรประกอบที่สําคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย ์            
ที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์สอดคล๎องกับแผนงานขององคก์ร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน มีสํวนสําคัญที่จะชํวยให ๎           
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ข๎อมูลท่ีได๎จะนําไปใช๎ประโยชน์นับตั้งแตกํระบวนการสรรหาพนักงาน, 
การคัดเลือก, การฝึกอบรม และการพัฒนาบคุลากร  ในดา๎นตาํงๆ  นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎หัวหน๎างานได๎รับ
ทราบถึงจดุเดํน ระดับความสามารถ/ศักยภาพของพนกังานผ๎ูปฏิบัติงานแตํละคน เพื่อท่ีจะพัฒนาความสามารถได๎อยาํงถูกต๎อง
และเหมาะสม นาํไปสํูกระบวนการการพัฒนาความกา๎วหน๎าในสายอาชีพของแตํละคน ตลอดจนการพิจารณาแตงํตั้งผ๎ูที่
เหมาะสมให๎ดาํรงตาํแหนํงที่สูงขึน้ นอกจากนี้ ยงัจะชํวยให๎องค์กรทราบวําควรจะพจิารณาการใหผ๎ลตอบแทนมากน๎อยเพียงใด 
เมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลประกอบการทางธุรกจิของบริษัทฯ 
 
 สําหรับปี 2556 ที่ผํานมา บริษัทฯ ได๎นําปัจจัยเครื่องมือ 3 อยําง มาใชใ๎นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน 
ได๎แกํ ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ ผลสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator หรือ KPIs) ความสามารถ หรือ สมรรถนะ 
(Competency) สถิติการมาทาํงาน (Time Attendance) เพื่อให๎บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อยํางเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน สามารถนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาการให๎โบนัสประจําปี และการปรับ
เงินเดือนประจําปีของพนักงานอยํางเหมาะสม อีกทั้งข๎อมูลท่ีได๎รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนาํไปใชเ๎ป็น
ข๎อมูลในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ ได๎ในอนาคต 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
 การบริหารจัดการดา๎นอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ถือเป็นส่ิงที่ยูเอม็เอสใหค๎วามสาํคัญเป็นอันดับ
แรก โดยเล็งเห็นวําบุคลากรของบริษัทฯ และผ๎ูรับเหมามีสํวนสําคัญยิ่งทีจ่ะทําให๎ธุรกิจดําเนินไปได๎ บริษัทฯ จึงมุงํหวงัที่จะให๎
สถานประกอบกิจการมีพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยและถกูหลักอาชีวอนามยั เพื่อลดความเส่ียงตอํสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน
ของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนผู๎รับเหมาจากองค์กรภายนอก ให๎มีโอกาสเกิดขึ้นต่ําที่สุด โดยมีการกาํหนดนโยบาย                         
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน  การฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร๎างพฤตกิรรมความปลอดภยั 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานดา๎นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยํางสม่าํเสมอ 
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นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย * 
 บริษัทฯ ได๎มีการจัดทําคูํมือความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกาํหนด พร๎อมจดัทําแผนการฝึกอบรมแกํพนักงานและ
ผ๎ูรับเหมา โดยบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมพนักงานยูเอม็เอสและผ๎ูรับเหมาอยาํงตอํเนื่อง เพื่อให๎ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญทีจ่ะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานของพนักงานและผ๎ูรับเหมา ตลอดจนสร๎าง
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานให๎กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรของยูเอ็มเอส   
 การฝึกอบรมพนักงานและผ๎ูรับเหมา จะดาํเนินงานโดยฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ รํวมกับแผนกความปลอดภัย อาชวี             
อนามัยและส่ิงแวดล๎อม คลังสินค๎านครหลวงและคลังสินค๎าสวนส๎ม ซึ่งจะมกีารฝึกอบรมแกํพนักงานและผ๎ูรับเหมาที่เข๎า
ปฏิบัติงานใหมํทุกราย โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะขึ้นอยูํกับตําแหนํงและลักษณะงานของแตํละบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อฝึกอบรม ระดับเจ้าหน้าที ่ ระดับปฏิบัติการ ผู้รับเหมา 

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
/ / / 

ความปลอดภัยทั่วไปและบญัญัติ 10 ประการ

เกี่ยวกับความปลอดภัย 
/ / / 

อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ในอุตสาหกรรม

คัดแยกขนาดถ่านหิน 
/ / / 

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยส าหรับพนักงาน  / / / 

ความปลอดภัยในส านักงาน  /   

การรักษาความสะอาดและการเก็บวัสดุในบริเวณ

ท างาน  
 / / 

การป้องกันอัคคีภัย  / / / 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  / / / 

ความปลอดภัยในงานเชือ่ม   / / 

ความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส   / / 

ความปลอดภัยในงานเจียร   / / 

ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง   / / 

ความปลอดภัยในการใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า  / / / 

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมอื  / / / 

ความปลอดภัยในการขนย้ายสิ่งของด้วยรถยก 

(ฟอร์คลฟิท์)  
 / / 

ความปลอดภัยในการใชเ้คร่ืองจักร   / / 

ความปลอดภัยการใช้ท่าเทยีบเรือ (สวนส้ม)    / 

/1 /2 /3 
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หัวข้อฝึกอบรม ระดับเจ้าหน้าที ่ ระดับปฏิบัติการ ผู้รับเหมา 

ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ เครื่องจักรกล

หนัก และการจราจร  
 / / 

การควบคุมเรื่องสารเสพติดและส่ิงมึนเมา / / / 

ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อไอน้ า   / / 

การปฐมพยาบาล  / / / 

มาตรการลงโทษ กรณีฝ่าฝนืการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบในคู่มอืความปลอดภัย  
/ / / 

หมายเหตุ :    /1 ระดับเจ๎าหน๎าที่ ได๎แก ํเจ๎าหน๎าที่พัสดุ, เจ๎าหน๎าที่ธุรการฝ่ายผลิต, เจ๎าหน๎าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ๎าหน๎าที่ประกันคุณภาพ, เจ๎าหน๎าที่   
                         ธุรการตราชั่ง,  เจ๎าหน๎าที่คอนโทรลเครื่องจักร เป็นต๎น 
                     /2 ระดับปฏิบัติการ ได๎แกํ พนักงานปฏิบัติการผลิต-คัดขนาด, พนักงานปฏิบัติการวตัถุดิบและกองเก็บ, พนักงานปฏิบัติการสนิค๎า           
                         สําเร็จรูป, พนักงานปฏิบัติการสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
                     /3 ผู๎รับเหมา ได๎แกํ ผู๎รับเหมาที่ได๎รับการจัดจ๎างเข๎ามาปฏิบตัิงานในคลังสินค๎า เชํน บริษัทรับจ๎างภายนอก เพื่อปฏิบัติงานซํอม-สร๎าง  
                         เครื่องจักร เป็นต๎น 

แผนป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อม* 
 การป้องกันอคัคีภัยในสถานประกอบกิจการ ถือเป็นภารกิจที่สาํคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทฯ ได๎ดําเนินการมาอยําง
ตํอเนื่อง บริษัทฯ ได๎จดัผังโรงงาน กําหนดพื้นที่อันตราย และควบคุมเขตพื้นที่เส่ียงตํอการเกิดเพลิงไหม๎ โดยมีการตรวจสอบจุด
ลํอแหลมที่มีความเส่ียงตํอการเกดิเพลิงไหม๎และอันตรายจากถาํนหินติดไฟเป็นประจํา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบกิจกรรม
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดอัคคีภัยคือ การปฏิบัติงานท่ีอาจทาํให๎เกดิประกายไฟ เชํน งานตัด งานเชื่อม งานเจียร เป็นตน๎ 
พร๎อมทั้งจัดหา ตรวจตราและซอํมบํารุงรถบรรทุกน้าํเอนกประสงค์ พร๎อมสายยางดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิง เครื่องดับเพลิง
และอุปกรณ์ดับเพลิงตาํงๆ ที่จําเป็นตอํการระงับอัคคีภัยให๎อยูใํนสภาพท่ีพร๎อมใชง๎านตลอดเวลา รวมทั้งมีการจัดทําแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให๎มีการอบรมและฝึกปฏิบัติแผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีเพลิงเป็นประจาํทุกปี 

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ 

- แผนตรวจตรา 
- แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
- แผนการฝึกอบรม 

- แผนการดับเพลิง 
- แผนอพยพหนีเพลิง 
- แผนบรรเทาทุกข์ 

- แผนฟ้ืนฟูสถานการณ์ 
- แผนบรรเทาทุกข์ 

/1 /2 /3 
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การอัตราการบาดเจ็บจากการท างาน * 
 บริษัทฯ ได๎จําแนกระดับความรุนแรงของอุบัตเิหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ออกเป็น 5 ระดับ ดงันี ้

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

เกิดอุบัติเหต ุ

แต่ไม่ถึงข้ึน 

หยุดงาน 

เกิดอุบัติเหต ุ

จนถึงข้ันหยุดงาน 

ไม่เกิน 3 วัน 

เกิดอุบัติเหต ุ

จนถึงข้ันหยุดงาน 

เกิน 3 วัน 

เกิดอุบัติเหต ุ

จนถึงข้ันสูญเสีย 

อวัยวะบางส่วน 

เกิดอุบัติเหต ุ

จนถึงข้ันเสียชีวิต 

  คลังนครหลวง  
 ในปี 2556 (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556) อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานของพนักงานบริษัทฯ ที่คลังสินค๎านครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555) ที่มีการเกิดอุบัตเิหตเุพียง 2 ครัง้ 
เป็น 3 ครั้ง โดยมีรายละเอยีดดงันี้ 
 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2556 เกิดอุบัติเหตุพนักงานพลัดตกจากที่สูงประมาณ 1.80 เมตร ในขณะปฏิบัติหน๎าที ่            
ซํอมบํารงุเครื่องจักร  อาคารผลิต-คัดขนาด /  ชุดตะแกรงคดัละเอยีด  / สายพาน pass CV-30 หยุดงาน 4 วัน 
 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2556 เกิดอุบัตเิหตุพนักงานวศิวกรรม-ซํอมบํารุง ปฏิบัติงานซํอมเครื่องอัดจารบีแล๎วนิ้ว
เข๎าไปในชดุการทํางานของกระบอกไฮดรอลิค  หยุดงาน 3 วัน 
            ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2556 เกดิอุบัติเหตุพนักงานตกจากรถฟอร์คลิฟท์ ความสูง 1.20 เมตร ในขณะปฏิบัติ
หน๎าที่งานขายถาํนหิน บรรจุถุงบิก๊แบ็ค หยุดงาน 40 วัน 

0

1

2

2556

2555
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 จากสถติิปี 2556 คลังสินค๎านครหลวง อําเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ของบรษิัทฯ มพีนักงาน 108 คน** 
ทํางานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง นับตั้งแตเํดือนตุลาคม 2555 ถึงส้ินสุดเดือนกันยายน 2556 รวม 1 ปี มีพนักงานท่ีได๎รับบาดเจ็บ
จากการทํางาน 3 คน และสูญเสียเวลาทํางานไป 47  วัน ดังนั้น คลังสินค๎านครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีอตัราความถ่ีของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR)  เท่ากับ 12.07 ราย ต่อชั่วโมงการ
ท างาน 1 ล้านชัว่โมง และมีอตัราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) หรือมีวนัหยดุงานหรือ
วันที่สูญเสียไป 189.17 วนั ตอ่ชั่วโมงการท างาน 1 ล้านชัว่โมง 
  

  คลังสวนส้ม  
 ในปี 2556 (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556) อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานของพนักงานบริษัทฯ ที่คลังสินค๎าสวนส๎ม  
อําเภอบ๎านแพว๎ จังหวัดสมุทรสาคร  ไมํมีการเกดิอุบัตเิหตุ 
 จากสถติิปี 2556 คลังสินคา๎สวนส๎ม อําเภอบ๎านแพ๎ว จงัหวัดสมุทรสาคร ของบริษัทฯ มีพนักงาน 73 คน** ทํางาน
สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง นับตั้งแตํเดือนตุลาคม 2555 ถึงส้ินสุดเดือนกันยายน 2556 รวม 1 ปี ไม่มีพนกังานที่ได้รับบาดเจบ็
จากการท างาน และไม่สูญเสยีเวลาท างาน   

หมายเหตุ :    * ข๎อมูลการฝึกอบรมด๎านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย / แผนป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ๎อม / อัตราการบาดเจ็บจากการทาํงาน 
เป็นการรายงานข๎อมูลของคลังสินค๎านครหลวงและคลังสินค๎าสวนส๎ม 
                    ** ข๎อมูลจํานวนพนักงานของคลังสินค๎านครหลวงและคลังสินค๎าสวนส๎ม เป็นข๎อมูลจํานวนพนักงานเฉลี่ย ในรอบปี 2556 (ต.ค. 2555 
-  ก.ย. 2556) 



“ “ We are UMS Green Power  
หัวใจของการการพัฒนาบุคลากร คือ การสร๎างพนักงานให๎มี 
ศักยภาพและความสามารถที่จะตอบสนองหรือรับมือกับการ 
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ควบคํูไปกับการสร๎างจิตสํานึกใสํใจ 
รับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
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 บริษัทฯ มุํงมั่นสํูระบบบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคก์ร เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของการแขํงขันในธุรกิจนาํเขา๎และจัด
จําหนํายถํานหิน โดยให๎ความสําคัญกับลูกค๎าสูงสุด ตลอดจนมุํงเน๎นการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 บริษัทฯ มีคลังสินค๎าถํานหินขนาดใหญํ จาํนวน 2 แหํง เพื่อสํารองไว๎บริการให๎กับลูกคา๎ พร๎อมเจา๎หน๎าที่ท่ีมคีวามรู ๎   
ความเชีย่วชาญในการดูแล และควบคุมคุณภาพถาํนหินให๎ได๎มาตรฐานตามเงื่อนไข การซื้อ - ขาย ถํานหินจะผาํนกระบวน          
การคัดเลือก และปรับปรุงคุณภาพให๎เหมาะสมกับความต๎องการในทุกกิจกรรมการผลิตของลูกคา๎ ไมํวําลูกค๎าจะใช๎หม๎อไอน้ํา 
(Boiler) ขนาดเล็กหรือใหญํ หรือ จะนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมซเีมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหรรม          
ส่ิงทอ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ซึ่งจะทําให๎มีประสิทธิภาพในการใชง๎านได๎เตม็ที่ และมีการสูญเสียน๎อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดสํง
ถํานหินถึงโรงงานลูกค๎าทุกรายตรงตามนัดหมาย (just-in-time)  

ประเภทและความปลอดภัยของสินค้า 
 บริษัทฯ ได๎นําเขา๎ถาํนหินจากเหมืองถาํนหินในประเทศอินโดนีเซยี โดยนําเข๎าถํานหินประเภท “บทิูมินัส” ที่มีคุณภาพด ี
มีปริมาณกาํมะถันต่ํา และมีคําความร๎อนท่ีเหมาะสมสาํหรับการเผาไหม๎ในหม๎อไอน้ํา (Boiler)  ทําให๎ลูกคา๎สามารถผลิตไอนํ้าที่
ใช๎ในกระบวนการผลิตในต๎นทุนท่ีต่ํา รวมถึงมีปรมิาณกํามะถันที่ต่าํ ไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
ถํานหินของบรษิัทฯ ที่จัดจาํหนํายมี 4 ประเภท ดังนี ้
 1. ถํานหินบิทูมินัส ประเภทถํานก๎อน ขนาดใหญกํวาํ 20 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
 2. ถํานหินบิทูมินัส ประเภทถํานเกล็ด ขนาด 10 - 20 มิลลิเมตร  
 3. ถํานหินบิทูมินัส ประเภทถํานเกล็ด ขนาด 5 - 10 มิลลิเมตร  
 4. ถํานหินบิทูมินัส ประเภทถํานฝุ่น ขนาด 0 – 5 มิลลิเมตร  
 ทั้งนี้ ถํานหินของบรษิัทฯ แตํละประเภทข๎างต๎น จะมีการกาํหนดมาตรฐานคําความชื้น (% of Moisture) และคาํ             
ความร๎อน (Heating value) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค๎ากํอนสํงมอบให๎ลูกคา๎ทุกครั้ง 
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มาตรฐานการผลิต 
  คลังนครหลวง 

 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เริ่มตั้งแตํกระบวนการตรวจรับถาํนหินจากทําเรือแล๎วนํามากองเกบ็ในพื้นท่ีลาน
กองเก็บถํานหินในโรงงาน โดยมกีารกาํหนดมาตรฐานการกองเกบ็ถํานหินวัตถุดิบ (Raw Material) โดยแบํงแยกพื้นท่ี
การจัดเก็บถาํนหินแตํละชนดิอยาํงชดัเจน ได๎แกํ พื้นที่จัดเก็บถํานหินท่ีมีคําความร๎อนต่ํา (Low Calorific Value Coal 
Area) พื้นที่จัดเก็บถาํนหินท่ีมีคาํความร๎อนระดับกลางและสูง (Medium to high Calorific Value Coal Area) 
นอกจากนี้ ยังมีการกองเก็บถาํนหินตามรอบการนําเขา๎ถาํนหินทางเรือ (Shipment) ซึ่งจะมีการแยกกองสินค๎าแตํละ
รอบการขนสํงอยาํงชดัเจน เพื่อให๎สะดวกตํอการตรวจสอบคุณภาพสินค๎าที่นําเขา๎มาแตํละรอบ 
 จากนั้นจะทําการเตรยีมถาํนหินวตัถุดิบเข๎าสํูกระบวนการผลิต ได๎มีการตรวจสอบคุณสมบตัิของถํานหินด๎วย
การวดัคําความร๎อน (Calorific value or Heating value) คําความชื้น (% of Moisture) และปริมาณของถํานหินแตํละ
ขนาด (% of Sizing) กํอนการนําเข๎าสํูกระบวนการผลิต เพื่อให๎ได๎ถํานหินท่ีไมํเป็นอุปสรรคตํอกระบวนการคัดแยก
ขนาด และได๎ถํานหินท่ีมคีุณสมบัติตรงตามที่ลูกคา๎ต๎องการ 
 กระบวนการคัดแยกขนาดถาํนหิน (Coal Screening) จะมีการชัง่น้ําหนักของถาํนหินวัตถุดิบกํอนป้อนถํานหิน
วัตถดุิบเข๎าสํูเครื่องจักรตะแกรงรอํนคัดขนาด ซึ่งกาํลังผลิตของเครื่องจักรตะแกรงรํอนคัดขนาดถํานหินจะขึ้นอยูํกับ
จํานวนชุดตะแกรงรํอน โดยเครื่องจักรฯ ของคลังนครหลวงจะมตีะแกรงรํอนจาํนวน 10 ชุด ถํานหินท่ีผํานกระบวนการ
คัดแยกขนาด สามารถแบํงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
 1. ถํานก๎อน ขนาดใหญํกวํา 20 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
 2. ถํานเกล็ด ขนาด 10 - 20 มิลลิเมตร  
 3. ถํานเกล็ด ขนาด 5 - 10 มิลลิเมตร  
 4. ถํานฝุ่น ขนาด 0 – 5 มิลลิเมตร  
 กระบวนการผลิตถาํนหินของบรษิัทฯ มีเปา้หมายกําลังการผลิตอยูํที่ชั่วโมงละ 300 - 320 ตันตํอชั่วโมง หรือ 
5,500 ตันตํอวัน และมีเปา้หมายการควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรใหม๎ีความพรอ๎มในการผลิตสินค๎า
มากกวาํ 90% ภายใต๎เงื่อนไขระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 – 
ก.ย. 2556) คลงันครหลวงของบริษัทฯ สามารถทาํการผลิตถํานหินรํอนคัดขนาดไดจ๎ํานวน 824,169 ตัน 
 สําหรับการดูแลบํารงุรักษาเครื่องจักรให๎มีสภาพพร๎อมใชง๎านน้ัน คลังสินค๎านครหลวงได๎จัดตั้งหนํวยงาน Pre-
ventive Maintenance Team (PM) ขึ้นมา เพื่อทําหน๎าที่ดแูลบํารุงรักษาเครื่องจกัรเป็นประจําทุกวัน โดยมีการ
ตรวจสอบความพร๎อมของเครื่องจักรกํอนเริ่มสายการผลิต มีการกําหนดมาตรฐานการบํารุงรกัษาเครื่องจักร อาทิ การ
อัดจาระบีเพื่อหลํอล่ืนชิ้นสํวนเครือ่งจักร การเปล่ียนอะไหลํเครื่องจักรเมื่อครบอายุการใชง๎าน และมีระบบ Critical 
Spare Parts Control สําหรับสํารองอะไหลํไว๎สําหรับใช๎ในการซํอมแซมเครื่องจักร รวมทัง้มีหนวํยงาน Corrective 
Maintenance (CM) ที่มีหน๎าที่ในการซํอมบาํรุงเครื่องจักรในกรณีท่ีเครื่องจักรชาํรุดเสียหายจนไมํสามารถดําเนิน
กิจกรรมการผลิตได๎  
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 ในการผลิตสินค๎าพร๎อมจําหนําย บริษัทฯ จะผลิตสินค๎าลํวงหน๎าไว๎ 0.5 – 1.0 วัน เพื่อเก็บไว๎ในสินค๎าคงคลังที่พร๎อม
จําหนําย (Safety Stock) โดยมีวัตถุประสงค์การผลิตสินค๎าลํวงหน๎า เพื่อสนับสนุนและตอบสนองตํอความต๎องการของลูกคา๎ 
ในกรณีท่ีลูกคา๎มีความต๎องการสินค๎าเพิม่มากขึ้นจากแผนการซื้อ - ขายเดิม หรือ ในกรณีท่ีลูกคา๎มีความต๎องการถาํนหินอยาํง
เรํงดวํน โดยบริษัทฯ มีความพร๎อมสนับสนุนสํงมอบถํานหินให๎แกลูํกค๎าได๎ 100%              
 ด๎านการควบคุมคุณภาพระหวํางการผลิต บริษัทฯ ได๎กําหนดให๎มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต๎เงือ่นไขระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมีการสํุมผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบทุก 2 ชั่วโมง การตรวจสอบคุณภาพถํานหินจะมีการ
ตรวจสอบวเิคราะหค์ําความชื้น (% of Moisture) คําความร๎อน (Calorific value) ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ การควบคุม
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือใหญํกวาํมาตรฐาน (Over-Under Size) ให๎อยูใํนคําทีก่ําหนด เป็นต๎น  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการผลิต ภายใตเ๎งื่อนไขระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 โดยมีการจัดเก็บถาํนหินแตํละขนาดอยาํงชัดเจน มกีารควบคุมอุณหภูมิของถาํนหิน (Coal temperature) ที่จะสํง
มอบให๎แกํลูกค๎า รวมไปถงึการควบคุมคาํความร๎อน (Calorific value) และความชื้น (% of Moisture) ให๎อยูใํนเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด  
 

  คลังสวนส้ม 
 ในปัจจุบันคลงัสินค๎าสวนส๎มนาํเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศ เป็นชนิด MCV (Medium to high Calorific Value Coal 
Area)  ซึ่งมีคาํความร๎อนสูง นํามาผํานกระบวนการคดัแยกขนาด แบํงออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้  
 1. ถํานก๎อน ขนาด 25 – 50 มิลลิเมตร 
 2. ถํานเกล็ด ขนาด 10 – 25 มิลลิเมตร 
 3. ถํานเกล็ด ขนาด 0 – 10 มิลลิเมตร 
 โดยในระหวาํงกระบวนการผลิตได๎มีการควบคุมคมุคุณภาพอยาํงตํอเนื่อง คือ การเก็บตัวอยาํง เพื่อรายงานคุณภาพ
สินค๎าให๎ตรงตามลูกคา๎ต๎องการในทุกๆ ชั่วโมง เพื่อการปรับปรุงแก๎ไขระหวํางการทํางานประจาํวันได๎อยาํงเหมาะสมทันการ
จัดสํงลูกคา๎  คลังสินค๎าสวนส๎มมหี๎อง Lab สําหรับวิเคราะห์ข๎อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให๎ลูกค๎ามั่นใจในคุณภาพของสินคา๎ 
 ขั้นตอนการจาํยสินคา๎มีความรวดเร็ว เนื่องจากคลังสินค๎าสวนส๎มใชเ๎ทคโนโลยีการโหลดสินค๎าลงรถบรรทุกโดยใช ๎           
Hopper จํายสินค๎า ซึง่สามารถลําเลียงสินคา๎ ได๎อยาํงรวดเร็วทันเวลา   
 ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจํายสินคา๎ยงัมีหนํวยงานควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบ กํอนการจัดสํงถงึมือลูกค๎า  โดยเน๎นให๎
ความสําคัญกับคุณภาพสินคา๎  ตั้งแตํการนําเข๎าวัตถดุิบ กระบวนการผลิต และขั้นตอนการจัดสํงสินค๎า ทําให๎ลูกค๎ามั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
 การดูแลรักษาเครื่องจักร  คลงัสินค๎าสวนส๎มได๎จัดตั้งหนํวยงาน Preventive Maintenance Team (PM) เครื่องจักร        
ทุกชนิด โดยทีมชํางซํอมบาํรุง  พร๎อมกันนี้ยังมีหนํวยงาน Store สําหรับสํารองอะไหลํ เพื่อใชใ๎นการซํอมแซมเครื่องจักร เมื่อเกดิ
เหตุการณ์ Break Down ทางคลังสินค๎าสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกีย่วข๎องกับการผลิตได๎อยํางทันทํวงที 
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การตรวจวัดคุณภาพสินค้า 
 บริษัทฯ มีการตรวจวัดและควบคุมคณุภาพของสินคา๎อยาํงสม่ําเสมอ ตามข๎อกําหนดคุณภาพของสินคา๎                      
ที่บริษัทฯ ได๎กําหนดไว๎ โดยเริม่ตั้งแตํกระบวนการเก็บตวัอยํางสินค๎าถํานหินจากแหลํงที่ซื้อ การเก็บตวัอยาํงสินคา๎          
ถํานหินบนเรือขนสํงสินค๎า และการเก็บตวัอยาํงสินคา๎ถาํนหิน กํอน / ระหวําง และภายหลังกระบวนการผลิต เพื่อนําไป
ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัตขิองถาํนหินกํอนสํงมอบให๎ลูกคา๎ เพื่อให๎มั่นใจวาํลูกค๎าได๎รบัมอบสินค๎าที่ตรงตามความ
ต๎องการของลูกค๎าอยาํงแท๎จริง 
 ขั้นตอนการเก็บตวัอยํางถาํนหิน จะเริ่มตัง้แตกํารเก็บตวัอยาํงสินคา๎ถํานหินจากแหลํงที่ซื้อ เชํน เหมืองถาํนหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของถํานหินกํอนตัดสินใจสั่งซื้อ จากนั้นเมื่อทําการตดัสินใจสัง่ซื้อ
และนําเข๎าถํานหินแล๎วจะมกีารเก็บตัวอยาํงถํานหินอีกครั้งจาก Grab เรือใหญํ ซึ่งถาํนหินท่ีได๎จะถูกนํามาแบงํตัวอยําง
ด๎วยเครื่องแบงํตวัอยาํง (Riffle) และเตรียมตัวอยาํงเพื่อนําไปสํงวเิคราะหใ์นห๎องปฏิบัติการตํอไป 
 การวเิคราะหค์ุณสมบัติถาํนหินของบริษัทฯ จะทําการตรวจวเิคราะห์ในห๎องปฏิบัติการ Instrumental Analysis 
Laboratory Room และ Chemical Laboratory Room โดยดําเนินตามมาตราฐาน American Society for Testing 
and Materials (ASTM) โดยในการวิเคราะห์ถาํนหินของบรษิัทฯ จะใช๎แนวทางการวิเคราะห์แบบ Proximate Analysis  
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2
 

(100 – %Inherent Moisture)  

 Proximate Analysis เป็นการวิเคราะห์แบบประมาณ เพื่อหาปริมาณสารองค์ประกอบและคุณสมบัติในถํานหิน 
ประกอบด๎วย  

  การวิเคราะห์คาํความชื้นภายในรูพรุน (Inherent Moisture) 
  การวิเคราะห์ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter) 
  การวิเคราะห์ปริมาณขี้เถ๎า (Ash) 
  การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon) 

 นอกจากนี้ ยังทําการวิเคราะห์ ดงัรายการตํอไปน้ี 
  การวิเคราะห์คาํความร๎อน (Calorific value or Heating value) 
  การวิเคราะห์คาํความชื้นโดยรวม (Total Moisture) 
  การวิเคราะห์คาํซัลเฟอร์ (Sulfur content) ซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงปริมาณการปลํอยก๏าซ SO  โดยคําควบคุมตอ๎ง                                          

 ไมํเกิน 1% 
 
 การรายงานผลวเิคราะห์ท่ีไดจ๎ากการตรวจคุณสมบตัิถํานหินในห๎องปฏิบัติการ จะรายงานผลวิเคราะห์คําความร๎อน 
(Heating value) ที่ 3 สภาวะ ดังนี้  

  As Received (AR) คือคําความร๎อนท่ีได๎จากการใช๎งานจรงิ ทดสอบด๎วยการเผาถาํนหินใหเ๎กิดความร๎อน ในขณะที่มี
ความชื้น Total Moisture จึงทําให๎คําความร๎อนท่ีไดต๎่ําที่สุด ถือเป็นคําความร๎อนในการใชง๎านจริง  
การคาํนวนหาคําความร๎อน (AR)  =  คําความร๎อน (AD)  x   (100 - %Total Moisture)  
 
  Air Dry (AD) คือคําความร๎อนท่ีได๎จากการเผาถํานหินท่ีมกีารนํา Free Moisture ออกแล๎ว เหลือเพียงคาํ Inherent   
Moisture คําความร๎อนน้ีได๎จากห๎องทดลองเทาํนั้นและเป็นคาํความร๎อนท่ีสูงกวําในสภาวะ As Received  
  Dry Basis (DB) คือคาํความรอ๎นท่ีได๎จากการเผาถํานหินท่ีมกีารอบ Free Moisture และ Inherent Moisture ออก
แล๎ว เป็นสภาวะของถํานหินท่ีแหง๎ไมํมีความชื้นอยูเํลย จึงทาํให๎ไดค๎ําความร๎อนท่ีได๎สูงมาก และคําความร๎อนท่ีได๎นี้จะได๎
จากห๎องทดลองเทํานั้น  
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  ยูเอ็มเอส (UMS) เป็นผ๎ูนําในธุรกิจนาํเขา๎และจัดจําหนํายถาํนหิน ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอ
ส่ิงแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา บริษัทฯ ได๎ริเริ่ม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอยาํงไมํหยุดยัง้ เพื่อความพึงพอใจของลูกค๎าและผ๎ูมีสํวนได๎เสียทุกกลุํม 
  
 ด๎านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ตระหนักดีวาํฝุ่นถํานหินขนาด 0-5 มิลลิเมตร ที่เหลือจากการกระบวนการผลิต อาจทํา
ให๎เกดิปัญหาฝุ่นถํานหินฟุ้งกระจาย บริษัทฯ จึงได๎ทําการพัฒนาฝุ่นถํานหินมาเป็นผลิตภัณฑ์ถํานหินขึ้นรูป (Coal Bri-
quettes) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให๎กับลูกค๎า โดยคุณสมบัติของถํานหินก๎อนท่ีได๎สามารถนําไปใชเ๎ป็นเชื้อเพลิง
สําหรับการเผาไหมใ๎นหม๎อไอน้ํา (Boiler) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  
 ด๎านบริการ บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขอ๎ร๎องเรียน และความพึงพอใจลกูค๎าของบริษัทฯ 
โดยนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลเข๎ามาบริหารจดัการ โดยได๎ผํานการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลครั้งลําสุด จากบริษัท ยูไนเตด็ รีจิสตร๎า ออฟ ซสิเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผํานมา 
  
 ทั้งนี้ ได๎มีการฝึกอบรมให๎ความรูก๎ับลูกค๎าในเรื่อง ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับถาํนหิน  ขบวนการเผาไหม๎ การกอง
เก็บสินค๎า วิธีการใช๎ถาํนหินสะอาด เพื่อเพิ่มเตมิความรู๎เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง๎านใหเ๎กิด
ประโยชน์และเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 
 
 
 

  
  
 
  

 
 

การพัฒนาผลติภัณฑ ์
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มาตรฐานการขนส่งสินค้า 
 บริษัทฯ คํานงึถงึความปลอดภยัของสินค๎า และมีความใสํใจตํอผลกระทบส่ิงแวดล๎อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ขนสํงสินค๎า บริษัทฯ จึงมีการกําหนดมาตรฐานการขนสํงสินค๎า เพื่อให๎มั่นใจวาํลูกคา๎ได๎รับสินค๎าที่มีคุณภาพตามเวลาที่กาํหนด 
และการขนสํงไมํกํอให๎เกดิผลกระทบตํอชุมชนและสังคม 
  

  การขนสินค้าทางน้ า   
 บริษัทฯ ได๎กําหนดข๎อควรปฏิบัตขิองผู๎รับเหมาในการขนสํงสินค๎าด๎วยเรือลําเลียง เพื่อให๎ผ๎ูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐาน
เดียวกัน และได๎มีการชี้แจงผ๎ูรับเหมา ให๎ปฏิบัติตามข๎อกาํหนดอยาํงเครํงครดักํอนเริม่ดําเนินงานขนสํงสินค๎า ข๎อควรปฏิบัติของ
ผ๎ูรับเหมาขนถาํยสินค๎าจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการบรรทุกลงเรือลําเลียง ผ๎ูรับเหมาจะต๎องแจ๎งรายชื่อเรือลําเลียงทุกลํา น้ําหนัก
จํานวนบรรทุก ชื่อเรือยนต์ทะเล เรือยนต์น้ําจดื พร๎อมเบอร์โทรศัพท์ของเรือยนต์ลากจูงนั้นๆ และจัดทํารายชื่อเรือเป็นจาํนวน
พวง เรือ 1 พวง เทาํกับ 4 ลํา มาให๎สํานักงานทําเทียบเรือปลายทาง ทําเรือปลายทางเมื่อรับรายชื่อพวงเรือแล๎ว จะต๎องนํา
รายชื่อพวงเรือท้ังหมดโทรติดตํอขอรายละเอียด ชื่อเรือยนต์ลากจงู ทะเบียนเรือยนต์ แรงม๎าเครื่องยนต์ ชื่อกัปตันเรือ ผ๎ูควบคมุ
เรือและชื่อเรือลําเลียง ทะเบียนเรือลําเลียง ชื่อสร่ังประจาํเรือ น้ําหนักบรรทุกมา ประเภทของสินคา๎ วันและเวลาถึงทาํเขา๎เทยีบ 
แจ๎งตํอสาํนักงานเจ๎าทําภูมิภาคที ่ 2 สาขาอยุธยาทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัยของการจราจรทางน้ํา เมื่อเรือเข๎าเทยีบทําเรอื 
ลูกเรือจะขึ้นเชือกผูกเรือ หัวเรือ 3 เส๎น ท๎ายเรือ 3 เส๎น โดยต๎องดึงตงึทุกเส๎น เพื่อป้องกันการกระแทกทําเรือ หลังจากเทียบทาํ
สรั่งเรือจะนําเอกสารการบรรทุกสินค๎า (ตัว๋เรือ) แจ๎งตํอเจา๎หน๎าที่ปฏิบัติการหน๎าทําเรือ เพื่อทําประวัติเรือและส่ังเปิดผ๎าใบคลุม
ระวางเรือเพื่อให๎เจา๎หน๎าทีคุ่ณภาพสินค๎าตรวจเชค็ความเรียบร๎อยของสินค๎า เมื่อผํานกระบวนการตรวจเช็คสินคา๎แล๎ว ผ๎ูรับเหมา
และเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการหน๎าทาํเรือจะดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล๎อม อาทิ การป้องกันมลภาวะ
ของฝุ่นละออง โดยการกางผ๎าใบระหวํางเรือกับทําเรือ การเปิดสเปรย์น้ําดักฝุ่นละออง การเตรยีมชูชีพ เพื่อป้องกันคนพลัดตก
น้ํา การไมํจอดเรือซ๎อนลําขีดขวางการจราจรทางน้ําเฝ้าระวงัมิใหร๎ํวงหลํนลงสํูแมํน้ํา ผ๎ูรับเหมาจะต๎องเก็บกวาดสินคา๎ในระวาง
เรือให๎สะอาดเรียบร๎อย กํอนนําเรอืออกจากทําเรือ เพื่อจะไปรับสินค๎าอื่นๆ ตํอไป 
 
  
 
 
  



58    บริษัท ยูนิค ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ ำกัด (มหำชน) I รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน      

  การขนสินค้าทางบก   
 บริษัทฯ ได๎กําหนดข๎อควรปฏิบัติของผู๎รับเหมาในการขนสํงสินคา๎ด๎วยรถบรรทุก เพื่อให๎ผ๎ูรับเหมาปฏิบัติตาม

มาตรฐานเดียวกันและมีการอบรมชี้แจงผ๎ูรับเหมาให๎ปฏิบัติตามขอ๎กําหนดอยาํงเครํงครัด กํอนเริ่มดําเนินงานขนสํง
สินค๎า ข๎อควรปฏิบัติของผ๎ูรับเหมาบรรทุกสินค๎าจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการบรรทุกสินค๎า การขับขี่และควบคมุความเร็ว
ยานพาหนะตามกฎหมายกําหนด การตรวจสอบรถบรรทุกและกระบะท๎ายรถบรรทุก และมารยาทของคนขับรถบรรทุก 
เชํน การบรรทุกสินค๎าไมํล๎นเกินกระบะบรรทุกและมีการคลุมผ๎าใบให๎มิดชดิ เพื่อป้องกันถํานหินรํวงหลํนหรือฝุ่นถํานหิน
ฟุ้งกระจาย, ห๎ามผ๎ูขับขี่รถบรรทุกโทรศัพท์เคล่ือนท่ีขณะขับขี่รถ เว๎นแตใํช๎อุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนา, ห๎ามผ๎ูขับขี่                  
ที่มีสภาพมึนเมา หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในรํางกายสูงกวํา 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตํอ 100 มิลลิลิตร ปฏิบัติงาน             
เป็นต๎น 
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การบริหารจัดการข้อรอ้งเรียนและความพงึพอใจของ

 บริษัทฯ ได๎รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึง่เป็นระบบมาตรฐานสากล ดังนัน้กระบวนการบริหาร
จัดการข๎อร๎องเรยีน และความพงึพอใจลูกค๎าของบริษัทฯ จึงเปน็กระบวนท่ีมีระบบ/ มีขั้นตอนการดาํเนินงาน (Procedure)               
ที่กําหนดโดยบรษิัทฯ อยํางชัดเจน เพื่อตอบสนอง ให๎บรรลุถึงความคาดหวังทีจ่ะเพิม่พูนความพงึพอใจของลูกค๎า และยงัถือเป็น
สํวนหนึ่งที่บริษัทฯ ต๎องยึดปฏิบัตใิห๎สอดคล๎องตามข๎อกําหนด ISO 9001:2008 ได๎แกํ 
 ข๎อกําหนด 5.2    การคํานงึถึงลูกค๎า (Customer Focus) 
 ข๎อกําหนด 7.2    กระบวนการท่ีเกี่ยวข๎องกับลูกคา๎ (Customer-Related Processes) 
 ข๎อกําหนด 8.2.1 ความพงึพอใจของลูกคา๎ (Customer Satisfaction) 
 

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 
 ประเภทข๎อร๎องเรียนของลูกค๎า มดีังนี ้

 ข๎อร๎องเรียนดา๎นสินค๎า ได๎แกํ คณุภาพของสินค๎า (ความชื้นสูง, ถํานหินปนเปื้อน, ถํานหินไมํได๎ขนาด), ลูกคา๎
 นําไปใช๎แล๎วพบปัญหาไมํได๎ตามความต๎องการ เป็นต๎น  

  ข๎อร๎องเรียนด๎านการบริการ ได๎แกํ การจัดสงํสินค๎า, การบริการของพนักงานบริษัทฯ, การบริการของ                       
 Subcontractor ของบริษัทฯ (ผ๎ูรบัจ๎างชํวง), พนักงานของบรษิัทฯ ไมํปฏิบัติตามกฎระเบยีบของลูกค๎า เป็นต๎น 

 ชํองทางการรับข๎อร๎องเรียนของบริษัทฯ มีดังนี ้
 ลูกค๎าร๎องเรียนทางวาจา/ คําพูด เชํน ผํานทางการสนทนา, การประชุมรํวม, การโทรศัพท์ เป็นต๎น 
   ลูกค๎าร๎องเรียนทางลายลกัษณอ์ักษร เชํน ผํานทางจดหมาย, อีเมล, บันทึกตําง ๆ เป็นต๎น 

 
 บริษัทฯ กําหนดขั้นตอนการรับข๎อร๎องเรียนลูกคา๎ (Procedure Reference: QP-SAL-02) เพื่อตอบสนองความต๎องการ-
ความคาดหวงัของลูกค๎าให๎เกิดประสิทธิภาพ ดังตํอไปนี้ 
 1.) เมื่อพนกังานของบริษัทฯ ได๎รบัข๎อร๎องเรียนจากลูกค๎า ผํานทางชํองทางตาํง ๆ ข๎างต๎นเรียบร๎อยแล๎ว 
 2.) ฝ่ายขาย-ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ บันทึกรับข๎อร๎องเรียนในแบบบันทึกรับข๎อร๎องเรียน 
 3.) ฝ่ายขาย พิจารณาข๎อร๎องเรียนของลูกค๎า วําเกี่ยวข๎องกับหนํวยงานใด และสํงผลกระทบอยํางไรกับบริษัทฯ  
  3.1 กรณีข๎อร๎องเรยีนอยูํในความรับผิดชอบบริษัทฯ  ฝ่ายขายแจง๎ให๎เปดิบันทึกการแก๎ไข (Corrective Action 
         Request: CAR) พร๎อมสํงตอํให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ปฏิบัตติามข๎อ 4.)  
  3.2 กรณีข๎อร๎องเรียนไมํอยูใํนความรับผิดชอบบริษัทฯ ฝ่ายขายแจ๎งกลับลูกคา๎ พร๎อมชี้แจงเหตุผล-หลักฐาน 
        ประกอบการชี้แจง (ถา๎ม)ี 
 4.) เมื่อรับแบบบันทึกให๎แก๎ไข หนํวยงานท่ีเกีย่วข๎อง ดําเนินการสรุปหาสาเหตุ-แนวทางแก๎ไข/ ป้องกัน ดังมีกระบวนการ 
ดังนี ้
  4.1 กรณีลูกคา๎ร๎องเรยีนด๎านสินค๎า หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง รวํมกนัสอบกลับ (Traceability) สินค๎าที่ถูกร๎องเรียน 
         (สินค๎าที่ลูกค๎าร๎องเรียนปลายทาง - วัตถุดิบต๎นทาง) 
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  4.2 กรณีลูกค๎าร๎องเรียนด๎านบริการ หนํวยงานประสานงานขาย (ดูแลกระบวนการด๎านการจัดสํง และ
        รถบรรทุกสินค๎า) สอบสวนหาสาเหตุข๎อร๎องเรียน และหนํวยงานประสานงานขายพิจารณา แจ๎ง
        ตักเตือนเป็นวาจา/ ลายลักษณ์อักษร 
  5.) ฝ่ายขายแจ๎งกลับแนวทาง - วิธีการ ที่บริษัทฯ ดําเนินการแก๎ไข/ ป้องกัน ให๎ลูกค๎ารับทราบ พร๎อมแนบ
หลักฐาน (กรณีลูกค๎าร๎องขอ) เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ 
 6.) ข๎อมูลบันทึกข๎อร๎องเรียนของลูกค๎าแตํละรายทั้งหมด ต๎องแจ๎งให๎ผ๎ูบริหารระดับสูง ได๎รับทราบ เพื่อให๎
กระบวนการ และการดําเนินงาน เกิดการปรับปรุง / พัฒนาอยํางตํอเนื่อง พร๎อมนําข๎อมูลไปวิเคราะห์ให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การบริหารจัดการความพึงพอใจลูกคา้ 
 ข๎อมูล/ แหลํงที่มา ของการวดัระดับความพึงพอใจลูกค๎า มดีังนี้ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของบริษัทฯ (Satisfaction Questionnaire) ซึ่งได๎รับการกําหนด
 แบบสอบถาม โดยบริษัทฯ และรายละเอียดแบบสอบถาม ตอ๎งสามารถนํามาวิเคราะห์ เพื่อให๎เกดิ
 ประโยชน์กับบริษัทฯ ท้ังทางตรง และทางอ๎อม 

  แบบประเมินผ๎ูขายของลูกค๎า (Customer’s Assessment/ Evaluation) การประเมินการใช๎สนิค๎า / 
 บริการ ของบริษัทฯ โดยลูกค๎า ที่สํงแบบประเมินแจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ได๎รับทราบสถานะการเป็นผ๎ูขาย
 สินค๎า / บริการ 

 ชํองทางการตอบกลับความพงึพอใจลูกคา๎ (Customer Feedback) ของบริษัทฯ มดีังนี ้
 ตอบกลับผํานทางจดหมายที่บริษัทฯ จัดหาให๎ 
 ตอบกลับผํานทางอเีมล, แฟกซ์ของบริษัทฯ 
 ตอบกลับผํานทางตัวแทนขาย, ผ๎ูรับเหมา, ผ๎ูรับจ๎างชํวง 

 
 บริษัทฯ กําหนดขั้นตอนการวัดระดับความพึงพอใจลูกค๎า (Procedure Reference : QP-QMR-09) เพื่อ  
มุํงมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสินค๎า / บริการและตอบสนองความต๎องการ - ความคาดหวังของลูกค๎าให๎เกิดประสิทธิภาพ
ดังตํอไปนี้ 

1)  เพื่อให๎การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค๎ามีความนําเชื่อถือ / เป็นกลางยิ่งขึ้น ผ๎ูบริหารระดับสูงจึง
กําหนดให๎ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพเป็นหนํวยงานกลาง ในการสํารวจความพึงพอใจลูกค๎า  

2)  ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ จะแจ๎งไปยังฝ่ายขาย ให๎จัดสํงรายชื่อ-ที่อยูํ ของลูกค๎าทุกราย ที่ใช๎สินค๎า/ บริการ
ของบริษัทฯ เพื่อให๎ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพเตรียมจัดสํงแบบสอบถามความพึงพอใจไปยังลูกค๎า เป็นประจําทุกปี  

3)  ดําเนินการจัดสํงแบบสอบถามความพึงพอใจ ให๎ลูกค๎าทุกราย ตามรายชื่อ-ที่อยูํ ที่ฝ่ายขายจัดสํงให๎ ดังนี้ 
  3.1 กําหนด Code ลูกค๎าที่สํารวจความพึงพอใจ 
  3.2 เฉล่ียจํานวนลูกค๎าที่ต๎องการสํารวจความพึงพอใจ ให๎เทํากันทุกเดือน  
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  3.3 สํงแบบสอบถามความพงึพอใจทางจดหมาย/ อีเมล พร๎อมแนบซองตดิแสตมป์ เพื่อให๎ลูกคา๎ตอบกลับ 
4) เมื่อแบบสอบถามความพงึพอใจ ได๎รับการตอบกลับจากลูกคา๎ บริษัทฯ จะบันทึกรับแบบสอบถามความพึงพอใจ  

(ลงวันท่ีรับ) ที่ตอบกลับจากลูกคา๎ในแตํละเดือน พร๎อมพิจารณาแบบสอบถามเบื้องต๎น 
  4.1 กรณีลูกค๎า มกีารระบุเป็นลักษณะการ Complain บริษัทฯ หรือตอบแบบสอบถาม “ไมํพอใจ” หรือให๎ข๎อมูล
         เชิงลบกับบริษัทฯ ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ ต๎องรีบดาํเนินการแจง๎ผ๎ูบริหารระดับสูง และหนํวยงาน                   
         ที่เกี่ยวข๎อง ให๎ดําเนินการหาแนวทางแก๎ไข/ ปรับปรุงทันที 

5) จัดเก็บข๎อมูลดัชนีความพึงพอใจลูกค๎าที่ตอบกลับแบบสอบถามความพงึพอใจ พร๎อมสรุปข๎อมูลทั้งหมด ที่ลูกค๎ามี
ความพึงพอใจ-ความคาดหวังตํอบริษัทฯ ด๎านสินค๎า/ บริการ 

6) สรุป-วิเคราะห์ความพงึพอใจลูกค๎า ประจาํปี โดยรายงานผลตํอผู๎บริหารระดับสูง และหนํวยงานท่ีเกีย่วข๎องให๎
รับทราบ พร๎อมนําผลการวิเคราะห์ด๎านตาํง ๆ ไปสํูการปรับปรุงสินค๎า/ บริการของบริษัทฯ ในปีตํอ ๆ ไป เพื่อตอบสนอง ให๎ลูกค๎า
เกิดความพึงพอใจที่สุด 

หมายเหตุ :    *  เอกสาร เชํน ใบแจ๎งหนี้, ใบกํากับภาษี, ใบตาชั่ง เป็นต๎น 
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ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญอยาํงจริงจงัตํอการบริหารจัดการดา๎นส่ิงแวดล๎อม ดว๎ยตระหนกัดีวาํธุรกิจถํานหิน          
อาจกํอให๎เกดิผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชนรอบข๎างสถานประกอบการ ดว๎ยเหตุนี้ บริษัทฯ จงึได๎กําหนดนโยบาย
ด๎านส่ิงแวดล๎อมอยาํงชัดเจน เพื่อให๎พนักงานยเูอ็มเอสทุกคนได๎รับทราบและยึดถือปฏิบัติอยํางจริงจงั นอกจากนี ้            
ยังได๎กาํหนดนโยบายการจัดการด๎านพลังงาน เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานตระหนักถงึความสําคัญของพลังงานและ           
การอนุรักษ์พลังงาน 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายการจัดการพลังงาน 
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การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการจัดการด้านสิง่แวดลอ้ม 
 จากปัญหาส่ิงแวดล๎อมในปัจจุบนัท้ังมลภาวะด๎านอากาศ ปัญหาการปลํอยน้าํเสียลงแหลํงชุมชน ปัญหาการ
ตัดไม๎ทําลายป่า ปัญหาการจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล เป็นตน๎ สํงผลกระทบให๎เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร๎อน ซึง่บริษัทฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของปัญหาดงักลาํว และมคีวามตัง้ใจจริงทีจ่ะมีสํวน
รํวมในการดูแลและจดัการส่ิงแวดล๎อมให๎คงอยูํคกํับชุมชนและสังคมตํอไป บริษัทฯ จงึแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด๎านส่ิงแวดล๎อมให๎ดียิง่ขึ้นอยาํงตํอเนือ่ง ควบคูํไปกับความพยายามที่จะลดผลกระทบตํอ
ส่ิงแวดล๎อมในทุกกระบวนการทํางานและทุกกจิกรรมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการขนสํงทั้งทางน้ําและทาง
บก กระบวนการผลิต การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม เป็นต๎น บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการจดัการด๎าน
ส่ิงแวดล๎อมให๎พนักงานได๎ยดึถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  จัดให๎มีระบบการบริหารงานดา๎นส่ิงแวดล๎อมทีเ่หมาะสม และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
   อยํางสม่ําเสมอ 
  นําเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด๎านส่ิงแวดล๎อมมาใชเ๎พื่อลดปริมาณขยะ/ของเสีย และมีการ 
   บําบัดน้ํากํอนปลํอยสูํธรรมชาติ 
  รํวมรณรงค์การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ จัดให๎มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนําทรัพยากร 
   กลับมาใชใ๎หม ํ
  พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให๎สํงผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมน๎อยที่สุด และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 
  ให๎ความรู๎และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 
  ให๎ข๎อมูลแกํชมุชนเกี่ยวกับผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข  
  สํงเสริมให๎ลูกคา๎ได๎ตระหนักถงึขอ๎พึงระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมอันอาจเกิดจากการใช๎สินค๎าของบริษัทฯ 
  จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกับปัญหาเกีย่วกับส่ิงแวดล๎อมทีอ่าจเกิดขึ้น 

 
ระบบการจัดการดา๎นส่ิงแวดล๎อม 
 บริษัทฯ มีความตระหนักถงึความรับผิดชอบตํอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล๎อมอยูเํสมอ จงึมีการนําระบบการ
จัดการด๎านส่ิงแวดล๎อม ISO 14001 มาใชใ๎นองค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ๎ม (Environmental 
Management System: EMS) ที่กําหนดขึ้นโดยองคก์ารมาตรฐานสากล เพื่อใช๎เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกใน          
การจัดการผลกระทบตํอสิ่งแวดลอ๎มอยํางเป็นระบบ โดยมุงํเน๎นให๎องค์กรมกีารควบคุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ ให๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด และมีการปรับปรุงการจดัการด๎านส่ิงแวดล๎อมอยาํงตํอเนื่อง 
 คลังสินค๎าของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการของบรษิทัฯ ที่มีความ
มุํงมั่นเข๎าสํูการรับรองระบบการจดัการดา๎นส่ิงแวดล๎อม ISO 14001 
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 กิจกรรมตาํงๆ ท่ีบริษัทฯ ได๎ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดัการด๎านส่ิงแวดล๎อม ISO 14001 ประกอบด๎วย 
  การปฏิบัติตามกฎหมายด๎านส่ิงแวดล๎อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วข๎อง 
  การสํงเสริมและฝึกอบรมให๎พนกังานมีจิตสาํนึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม และชํวยกันดําเนินงานตามมาตรการตํางๆ อยําง 
   สม่ําเสมอ 
  การประกอบกิจการ/ปฏิบัติงาน มีการตดิตามและควบคุมงานทุกกิจกรรมในสถานประกอบการ ไมํให๎เกิดมลภาวะ 
   ด๎านส่ิงแวดล๎อม 
  การประเมินลักษณะปัญหาด๎านส่ิงแวดล๎อมทกุกิจกรรมภายในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข๎องกับมลภาวะทางน้ํา    
   มลภาวะทางอากาศ การปนเปือ้นสํูส่ิงแวดล๎อม การปลํอยของเสียสูํส่ิงแวดล๎อม หรือการกํอเหตเุดือดร๎อนรําคาญ 
   แกํคน พืช หรือส่ิงมีชีวิตตํางๆ  
  การติดตามและตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล๎อมโดยหนํวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และได๎มาตรฐาน อาทิ การ 
   ตรวจวัดคุณภาพอากาศ, การตรวจวดัคุณภาพนํ้า, แสงสวําง, เสียง เป็นต๎น และควบคุมให๎คุณภาพส่ิงแวดล๎อมเป็นไป 
   ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายกําหนด 
  การตรวจสอบการดาํเนินงานจากหนํวยงานมาตรฐานสากล ISO และหนํวยงานราชการตาํงๆ ท่ีเกีย่วข๎อง 
  การรับฟังความคิดเห็นตํางๆ รวมถึงข๎อร๎องเรียนของชมุชน / ลูกคา๎ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเ๎กิดประสิทธิผล 

 
มาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล๎อมจากการขนย๎ายถํานหิน 
 บริษัทฯ ได๎ดําเนินการคดัแยกและขนสํงถํานหิน จดัสํงให๎ลูกค๎า โดยมีการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุม
ผลกระทบส่ิงแวดล๎อมจากการขนสํงถํานหินออกจากคลังสินค๎าสวนส๎ม และนครหลวง อยาํงเครํงครัด ซึ่งมี 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
 1) ฉีดพรมน้ําลงกองถํานหินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถาํนหิน 
 2) ใช๎รถแทรกเตอร์ดันตัง้กองถํานหินเตรียมขนยา๎ย 
 3) ฉีดพรมน้ําระหวํางตักถํานหินใสํรถบรรทุกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถํานหิน 
 4) ใช๎ผ๎าใบปิดคลุมรถบรรทุกป้องกันถํานหินตกหลํนระหวํางการขนสํง 
 5) ตรวจสอบน้ําหนักบรรทุกใหเ๎ปน็ตามที่กฎหมายกําหนด 
 6) ล๎างล๎อรถบรรทุกกํอนออกจากสถานประกอบการ 
 7) ควบคุมจํานวนรถบรรทุกโดยหลีกเล่ียงชัว่โมงเรํงดวํน 
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มาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล๎อมภายในคลังสนิค๎าและทําเรือ     
 บริษัทฯ ได๎จัดทํามาตรการตํางๆ อาทิเชํน การปลูกต๎นไม๎รอบคลังสินค๎า, การจัดทาํบํอล๎างล๎อรถบรรทุกสินค๎า, 
การคลุมผ๎าใบรถบรรทุก, ติดตัง้ระบบสเปร์ยน้ําในโกดังเก็บสินค๎าและทําเรือ, จัดทําบํอตกตะกอน รวมทั้งการคลุม
ผ๎าใบกองสินค๎า  
 แนวทางการดาํเนินงานดา๎นส่ิงแวดล๎อมของบริษัทฯ ได๎มุํงเน๎นที่จะเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดงีาม และ        
ความไว๎วางใจตํอกัน ดว๎ยการวางตนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและสังคม เพื่อรํวมกันพัฒนาและดูแลคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดล๎อมให๎ดีและคงอยูคํูํกับสังคมและชมุชนตลอดไป 
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รางวัลแห่งความภูมิใจ 

 ในชํวงปลายปงีบประมาณ 2556 (ต.ค. 
55 – ก.ย. 56) บริษัทฯ ได๎รับวุฒิบัตรรับรอง
คุณภาพ “ซัพพลายเออร์ดีเดํน” (Certificate of 
Acceptance in Sustainable Procurement 
Requirements) จากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง 
จํากดั (มหาชน) หรือ SCCC บริษัท ปูนซิเมนต์
นครหลวง จํากดั (มหาชน) ได๎พิจารณาคัดเลือก
จากซัพพลายเออร์ทั้งหมดกวาํ 500 บริษัท ผําน
ระบบการประเมินมาตรฐานผ๎ูขาย / ผ๎ูให๎บริการ 
โดยมีระบบการประเมิน 2 สํวนหลัก ได๎แกํ  
  
 1. การประเมินกํอนการซื้อ (Supplier 
Appraisal) โดยการประเมินวิเคราะห์ความเส่ียง
ความสามารถของผ๎ูขาย / ผ๎ูให๎บริการในดา๎นการ
ควบคุมคุณภาพ การสํงมอบ ราคา และปัจจัย
อื่นๆ  ท่ีผ๎ูซื้อต๎องการ  
 2. การประเมินหลังการซื้อ (Vendor  
R a t i n g )  โดยประเมินผลงานของผู๎ขาย /                    
ผ๎ูให๎บริการวาํเป็นไปตามที่ได๎ตกลงกันในการสํง
มอบสินค๎าและบริการในชวํงอายสัุญญาหรือไมํ  

 การรับรองดงักลําวจงึนับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจที่ บริษัท ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) ได๎รับ                  
จากลูกค๎าถือเป็นจุดเริ่มต๎นสําคญัในการผลักดันให๎บริษัทฯ ได๎ก๎าวไปสํูสากลอีกระดับหนึ่งและเป็นที่ยอมรับในเวทีของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ทีย่ึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมติรตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน              
โดยมุํงเน๎นการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมควบคูํไปกับการรักษาส่ิงแวดล๎อม  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) เริ่มจัดทาํรายงานความรับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม 
(CSR Report) ตั้งแตํปี พ.ศ.2552 โดยเป็นรายงานอกีฉบับหนึ่งที่แยกออกมาจากรายงานประจาํปี แนวทางการจัดทํา
รายงาน CSR ของบริษัทฯ ใช ๎ CSR Guidelines “คูํมือเข็มทศิธุรกิจ” ตามที่ ก.ล.ต. กําหนด โดยในรายงานจะ
ประกอบด๎วยการดาํเนินงานของบริษัทฯ ด๎านตํางๆ ได๎แกํ การกาํกับดูแลกจิการท่ีดี การประกอบธุรกิจด๎วยความเป็น
ธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตํอแรงงานอยาํงเปน็ธรรม ความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค การรํวมพัฒนา
ชุมชนและสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อม และการเผยแพรํนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตํอสังคม 
 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

UMS CSR Report 

 ในปี พ.ศ. 2555 นับเป็นปีแรกที่ยูเอ็มเอส ใชแ๎นวทางการรายงานด๎านการพัฒนาอยํางยัง่ยืนของ Global               
Reporting Initiative (GRI) ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อให๎ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียได๎รับทราบข๎อมูล
ผลการดําเนินงานดา๎นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล๎อมของบรษิัทฯ ซึง่สอดคล๎องตามดัชนชีี้วดัสากล GRI Index 
(version 3.1)  
  
 สําหรับปี 2556  นับเป็นปีท่ีสองที่บริษัทฯ ใช๎แนวทางการรายงานด๎านการพัฒนาอยาํงยัง่ยืน Global                   
Reporting Initiative (GRI) เพือ่แสดงถงึความมุํงมั่นทีจ่ะรายงานให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสวํนได๎ทราบข๎อมูลการ
ดําเนินงานอยาํงตํอเนื่อง  
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 ขอบเขตรายงานฉบับนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยํอย ภายใตก๎ารบริหารจดัการ 
ของยูเอม็เอส โดยนาํเสนอประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบปงีบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)                
ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ดา๎นส่ิงแวดล๎อม และด๎านสังคม ซึ่งรวมถงึการกํากับดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบัตติํอแรงงานและงานท่ีมีคุณคาํ 
ความรับผิดชอบตํอผ๎ูบริโภค และการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร 
 คณะผู๎จัดทํารายงานฉบับนี้ฯ ได๎กําหนดหมวดหมูํเนื้อหา รวบรวมข๎อมูลให๎ครบถ๎วน จัดลําดับความสําคัญของข๎อมูล 
และทบทวนเนื้อหา เพื่อให๎มั่นใจวําเนื้อหามีความถูกต๎องและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎มสํีวนได๎เสียอยํางแท๎จรงิ ทั้งนี ้
บริษัทฯ ได๎มีการประเมินระดับความสมบูรณ์ของรายงานฉบับนี้ด๎วยตนเอง (Self declared) อยูํที่ระดับ “C” 

หมายเหตุ:  
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับก่อนหน้านี้ของยูเอ็มเอส 
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.umspcl.com  หรือ   www.uniquecoal.com   
 
และหากทา่นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรณุาติดต่อได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม (PR&CSR) 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท21(อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0-2664-1701-8 โทรสาร 0-2259-3013 
อีเมล์ pr@uniquecoal.com 
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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 - 58, 62 - 

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 - 21, 37 - 39 - 

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

3, 68 - 69 Other reference: 
Annual Report 
2013 -  Major 
Shareholders 

Structure 

2.10 Awards received in the reporting period. 67 - 

3. Report Parameters 

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.  68 - 

3.2 Date of most recent previous report (if any). 68 - 

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 68 -  69 - 

3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents. 69 - 

3.5 Process for defining report content. 68 -  69 - 

3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facili-
ties, joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further                      
guidance. 

68 -  69 - 

STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures 
GRI Content Index 
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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). 

68 -  69 - 

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. 

68 -  69 - 

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).  

68 -  69 - 

3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, 
or measurement methods applied in the report. 

68 -  69 - 

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 70 -  80 - 

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 strat-
egy 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). 

12 - 13, 40 - 42 - 

STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures (Continued) 
GRI Content Index 
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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, 62 - 65 - 

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. 

59 -  60, 64 - 65 - 

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. 

33 -  34 - 

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, 33 - 34 - 

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, 51 

Compliance 46, 62 - 64 

Transport 57 -  58 

Overall - 

DMA LA Disclosure on Management Approach LA 

Aspects Employment 37 -  39 

Labor/management relations 40 

Occupation health and safety 41 -  42, 44 - 45 

Training and education 43 -  44, 46 - 47 

Diversity and equal opportunity 37 -  40 

DMA HR Disclosure on Management Approach HR 

Investment and procurement practices 40 Aspects 

Non-discrimination 40 

Freedom of association and collective bargaining 40 

Child labor 40 

Forced and compulsory labor 40 

Security practices 40 

Indigenous rights 40 
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G3 DMA Description SR 
Page Number 

DMA SO Disclosure on Management Approach SO 

Aspects Community 22 -  34 

Corruption - 

Public policy - 

Anti-competitive behavior - 

Compliance 36 

DMA PR Disclosure on Management Approach PR 

Aspects Customer health and safety 51 

Products and service labelling - 

Marketing communications - 

Customer privacy 59 -  61 

Compliance 59 -  61 
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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, 
64 

EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations. 40 

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,Includind the extent of 
impacts. 

- 

Environmental 

Materials  

EN1 Meterials 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. - 
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Profile 
Disclosure 

Description SR 
Page Number 

EN6 Initatives to provide eneygy-efficiency or renewable energy based products and services,and 
reducations in energy requirements as a result of these initiatives. 

63 

EN7 Initatives to reduce indirect eneygy consumption and reductions achieved. - 

Water 

EN8 Total water withdrawal by source. - 

EN9 Water sources significantly by withdrawal of water. - 

EN10 Percentage total volume of water recycled and reused. - 

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 greenhourse 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. 

- 
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Profile 
Disclosure 

Description SR 
Page Number 

Products and services 

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

62 -  65 

EN27 Percentage of product sold and their packaging meterials 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 good and materials used 
for the organization's operations,and transporting member of the workforce. 

57 -  58 

EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type. - 

Social: Labor Practices and Decent Work 

Employment 

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region. 37 -  39 

LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. 37 -  39 

LA3 Benefits provided to full-time employee that are not provided to temporary or part-time               
employees,by major operations. 

41 -  42 

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. 

48 -  49 

LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist             
workforce  members, their families, or community members regarding serious diseases. 

46 -  47 

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

Description SR 
Page Number 

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 taining on policies and procedures,Concerning aspects of human 
rights that are relevant to operations,including the percentage of employees trained. 

- 

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. 

- 
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Profile 
Disclosure 

Description SR 
Page Number 

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 Nunber of grievances related to human rights filed,addressed and resolved through formal 
grievance mechanisms. 

- 

Social: Society 

Community 

SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the 
impacts 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. 

- 

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 -  58 

SO10 Prevention and mitigation measures implemented in operations with significant potential or 
actual negative impacts on local communities. 

36 
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Profile 
Disclosure 

Description SR 
Page Number 

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. 

51, 54 - 55 

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. 

51 

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 resuilt of surveys measuring customer 
satisfaction. 

59 -  61 

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-compllance 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. 

- 
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