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บทนํา 
เนือ่งดวยในปจจบัุน UMS ไดเล็งเหน็ถึงความสําคญัของการแสดงออกตอความรบัผดิชอบตอสังคม ชมุชน และส่ิงแวดลอม หรอื 
Corporate Social Responsibility (CSR) ดวยเหตท่ีุวาการขบัเคล่ือนกจิกรรม CSR ท้ังภายในองคกร เชน พนกังานมสีวนรวมใน
กจิกรรมของบรษิทั และมจีติสํานกึท่ีดี รูจกัการแบงปนใหกบัผูอ่ืน และภายนอกองคกร เชน การสรางจติสํานกึท่ีดีในการรบัผดิชอบ
ตอสังคม ชมุชน และส่ิงแวดลอม ใหไดรบัประโยชนอยางสูงสุด ยังสงเสรมิภาพลักษณขององคกรใหเปนท่ียอมรบัจากสังคมและ
ชมุชน ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสีย เกดิความสามคัคแีละความภาคภมูใิจในหมูพนกังาน และสรางโอกาสทางธรุกจิใหองคกร  
 
อยางไรกต็าม ความสําเรจ็ของการขับเคล่ือนกจิกรรม CSR ขององคกรนัน้ มไิดเกดิจากการทีผู่บรหิารใหความสําคญัตอการ
สนบัสนนุกจิกรรม CSR อยางจรงิจงัเพียงอยางเดยีว แตจําเปนท่ีจะตองอาศัยการมสีวนรวมอยางแขง็ขนัของพนกังานในองคกร 
ทุกระดบั ตลอดจนผูท่ีมสีวนไดสวนเสีย เชน ลูกคา คูคา และผูถือหุน เปนตน 
 
นอกจากนี ้ บรษิทัฯยังเล็งเหน็ถึงหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) คอืการกํากบักจิการท่ีดีซึง่ถือเปนหลักเบ้ืองตนท่ีจะมุง
สรางใหองคกรมคีวามด ี อันเปนรากฐานแหงความยัง่ยนืของกจิการ เพ่ือใหองคกรมคีวามเกง และนําไปสูการเจริญเตบิโตของ
กจิการ   และนอมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรบัใชในองคกร ฝกใหพนกังานมคีวามพอเพียง รูจกัประหยดัและใชจายอยางมี
เหตมุผีล และพัฒนาควบคูไปกบัองคกรอยางย่ังยืน  
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ในโลกปจจุบันการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางสรรคสังคม นับเปนปจจยัสําคัญ
ท่ีจะนําองคกรธุรกิจกาวสูความสําเร็จท่ีย่ังยืน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) หรือ UMS เปนองคกรหนึ่งท่ีตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง   เพ่ือใหสอดรับกับสภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงการ
ดําเนินกิจการท่ีใสใจเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม การกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต ป 
พ.ศ. 2517  ไดถูกนํามาประยุกตใชในภาคธุรกิจอยางกวางขวาง 

 

UMS ตระหนักถึงความสําคัญของคําวา พนักงาน และ ทีมงาน อันเปนพ้ืนฐานหลักในการดําเนินธุรกิจและทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมเปนอยางดี  เนื่องจากเปนวัฒนธรรมของบริษัท ท่ีผูบริหารและพนักงานไดพยายามดูแลธุรกิจใหมีผลกําไรและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องได  เพ่ือตอบแทนกลับสูสังคมไทย UMS จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของโครงการที่มุงเนนใน
การมีสวนรวมในการตอบแทนสูสังคมตลอดมา  แมวาภารกิจหลักของ UMS คือ การนําเขาและจําหนายถานหินใหกับลูกคา  
บริษัทฯ ใหความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม  ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร  บริษัทฯ ใหความรวมมือกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เขารวมโครงการ CSR DAY  ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคนไดนําความรูตางๆ  นํามาสรางพลังใหกับ
ตนเองและคนรอบขาง  บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสาท่ีจะชวยเหลือบุคคลอ่ืนๆ หรือ หนวยงานอื่นท่ีตองการความ
ชวยเหลือจากบริษัท เชน  โครงการ มอบความรูสูนอง พนักงานจะอาสาสมัครเขารวมทํากิจกรรมกับเด็กนักเรียน เปนระยะเวลา 4 
เดือน ท่ี โรงเรียนบานคลองสําโรง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการนําความรูมาประยุกตเปนเกมส เพ่ือใหนักเรียนมีความสนใจและ
ต่ืนเตนทุกครั้งท่ีมารวมกิจกรรม  หรือ โครงการรณรงคปลูกตนไม  เพ่ือใหเด็กใสใจกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น หรือ โครงการวาดภาพ
ดวยสีไม เพ่ือใหเด็กสรางจิตนาการเกี่ยวกับถานหิน  และภาพที่ไดรับรางวัล บริษัทฯ นําไปจัดพิมพเปน ส.ค.ส. ป 2553 เพ่ือนําสง
ใหกับลูกคา คูคา ในป 2552 UMS ทําโครงการหลายๆ โครงการและเผยแพรในรายงานฉบับนี้ ผูท่ีสนใจสามารถนําไปตอยอดได
เพ่ือสังคมท่ีนาอยูของพวกเรา 

 

 UMS จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานและบริหารการจัดท่ีเนนความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และรับผิดชอบ
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  เพ่ือประโยชนตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท และขอขอบคุณผูบริหารและ
พนักงานท่ีทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับงานกิจกรรมการตางๆ ของบริษัท  UMS จะทํากิจกรรมดีๆ คืนสูสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม อยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

สาสนประธานกรรมการ 

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต 
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“พนักงาน และ ทีมงาน 
เปนสวนสําคัญในการทํางาน 
เพ่ือใหถึงเปาหมายท่ีไดวางไว” 



 



  

        นับเปนเวลากวา 15 ปมาแลว ท่ี UMS ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนาย
พลังงานทดแทนที่เปนเชื้อเพลิงสะอาด โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจ คือ หลักอิทธิ
บาท ๔ และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท้ัง
ดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน ความรู และ คุณธรรม  ซึ่ง
เปนกรอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และสามารถนําพา UMS เติบโตอยางยั่งยืน  อีก

ท้ังสรางความเชื่อมั่นใหกับคูคา ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 

จากการยึดหลักสองประการน้ี ทําให UMS มีความมั่งคงและมีผลกําไรเหลือแบงปนกลับคืนสูสังคมมาโดยตลอด โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ 5 ดาน คือ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชน ดานศาสนาวัฒนธรรม และ ดานสาธารณกุศล  
การแบงปนกลับคืนสูสังคมนั้น บริษัทฯ ไดใหการสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอชุมชน
และสังคม โดยจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณและเวลาในการใหพนักงานเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสรางจิตสํานึก
ในการเสียสละ เชน บริษัทฯ ไดเชิญชวนใหพนักงานเขารวมบริจาคในโครงการธารน้ําใจใหแกผูท่ีเดือดรอน โดยบริษัทฯ จะอํานวย
ความสะดวกดวยการจัดรถในการจัดสงส่ิงของและเส้ือผา  บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและกลาตัดสินใจใน
การชวยเหลือสังคม โดยผูบริหารจะใหคําแนะนํา เพ่ือใหพนักงานมีพลังขับเคล่ือนในการชวยเหลือสังคมและนําไปบอกตอแกผูอ่ืน  
เพ่ือสรางเครือขายการทําความดีตอๆ ไป 
 

UMS ใหความสําคัญอยางมากใหการแบงปนใหกับผูอ่ืน และชวยเหลือสังคม ส่ิงแวดลอมและชุมชน UMS จึงลงทุนกอสราง
คลังสินคาแบบระบบปด ทาเทียบท่ีมีหลังคา สถานท่ีทําความสะอาดรถบรรทุก การตรวจวัดอากาศ การตรวจวัดน้ํา และในสวนอื่น
ท่ีจะปองกันมิใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่ง UMS ใหความสําคัญส่ิงแวดลอม เพ่ือให UMS สามารถอยูคูกับชุมชนไดอยางมีความสุข   

 

UMS จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี หลักอิทธิบาท ๔ และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ  เพ่ือนําไปสูการดําเนินธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอยาง
ย่ังยืนและตลอดไป 
 
 

สาสนกรรมการผูจัดการ 

ชัยวัฒน เครือชะเอม 
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การดําเนินงาน ดานธุรกิจ 
ริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด(มหาชน) เปนบริษัทของคนไทยท่ี
ดําเนินธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดีมีคาพลังงานความรอนหลายระดับ
โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ัวท้ังประเทศ ท้ังขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ มีกลยุทธนําถาน
หินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใหถานหินมคีุณภาพตรงกับ
คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมนอยเพราะบริษัทฯไดใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคม
ชุมชนและส่ิงแวดลอม จึงดําเนินธุรกิจพรอมกับการพัฒนาและชวยเหลือสังคม ชุมชน
และส่ิงแวดลอม ภายใตนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของบริษัทฯ 
 

“ มุงม่ันพัฒนา รูคุณคาพลังงาน บริการดวยใจ หวงใยส่ิงแวดลอม “ 

บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยการคัดเลือกถานหินท่ีมีคุณภาพดี ตรงกับ
ความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  บริษัทฯ 
มีเปาหมายที่จะมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชน้ํามันเตาใหเปล่ียนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทน 
โดยการนําจุดเดนของถานหินท่ีมีตนทุนการใชงานท่ีตํ่ากวาน้ํามันเตา และการให
ความรู ความเขาใจท่ีถูก ตองของการใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา 
รวมท้ังเนนการกระจายความเสี่ยงทางดานรายไดของบริษัทฯ โดยไมพ่ึงพาโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาดเดียวแตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพื่อลด
ความเส่ียงจากการท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักร
ของเศรษฐกิจ  

à»�ÒËÁÒÂ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô̈  
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UMS ไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกจิไวในการกํากบัดูแลกจิการท่ีดี
ของบรษิทัเพ่ือใชเปนวถีิทางชีน้ําการดําเนนิธรุกจิท่ีดี โดยการปฏบัิติ
ตอผูมสีวนไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาคเปนธรรม ตรวจสอบได และ
เคารพสิทธขิองผูมสีวนไดเสียทุกฝายซึง่จะสรางใหเกดิความเชือ่มัน่
และยอมรบัในการดําเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพและโปรงใสของบรษิทั 
โดยประกอบดวย  8 หวัขอไดแก 
 

¨ÃÃÂÒºÃÃ³ Ø̧Ã¡Ô̈  

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
ความรับผิดชอบตอพนักงาน 
ความรับผิดชอบตอลูกคา 
ความรับผิดชอบตอคูคา 
การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ  

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
เปนผูนําในการจําหนายถานหินซึ่งมีคุณภาพและบริการ
ตรงความตองการของลูกคาดวยความมุงมั่นท่ีจะธํารงคไว
ซึ่งส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคม 

เปนผูนําในการดําเนินธุรกิจจําหนายถานหินภายใน 
ประเทศ 
ใหผลประโยชนตอบแทนสูงสุดสําหรับผูมีสวนไดเสีย 
มีความรับผิดชอบในดานคุณภาพ ความปลอดภัย 
และใหความสําคัญกับการรักษาส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาสังคม 

¾Ñ¹¸¡Ô̈  

เลือกสรรถานหินท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาท้ังดานคุณภาพและ
ปริมาณในราคายุติธรรม 
สรางเงินปนผลตอบแทนคืนสูผูถือหุนทุกปโดยการขยาย
ตลาดลูกคากลุมเปาหมายเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 10% ตอป 
มุงมั่นเพ่ือความเปนหนึ่งของผูนําทางการตลาดดาน
เชื้อเพลิงถานหิน   
มีสวนรวมใหความรวมมือในการชวยเหลือชุมชน   

Ǿ̈ ÁØ�§ËÁÒÂ í́Òà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô̈  

UMS จําหนายถานหนิคณุภาพใหแกลกูคา 



เปน ผูนําในการจําหนายถานหนิใหกบัอตุสากรรมขนาดกลาง 
และขนาดเล็กภายในประเทศ โดยเนนท่ีคณุภาพของผลติภัณฑ 
และการบรกิาร พัฒนาทกัษะความสามารถของพนกังานใหมี
ประสิทธภิาพสูงสุด พรอมรกัษาลูกคา คูคาของบรษิทัใหดี
ย่ิงขึน้  และรวมรบัผดิชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม 
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¹âÂºÒÂ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ 

บรษิทัมุงมัน่สูระบบบรหิารคณุภาพท่ัวท้ังองคกร เพ่ือเพ่ิมขดีความ 
สามารถท่ีจะแขงขนัไดในตลาด โดยใหความสําคญักบัลูกคา  เนน 
การพัฒนาบุคลากร ปรบัปรงุประสิทธภิาพกระบวนการทํางาน และประสิทธผิลของระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล โดย UMS 
เปนเจาของคลังสินคาถานหนิ 2 แหง เรอืลําเลียง 12 ลํา และรถบรรทุก 26 คนั เพ่ือตอบสนองความตองการถานหนิในประเทศทีสู่งขึน้
ของลูกคากลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึง่ใชเครือ่งกําเนดิไอน้ําเชือ้เพลิงจากถานหนิ บนพ้ืนฐานการบริการโลจสิติกสแบบ 
“จากตนทางถึงปลายทาง” (end-to-end) และ “ตรงตอเวลา” (just-in-time) 

ÁÒµÃ°Ò¹ �́Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ 

ÁÒµÃ°Ò¹ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

บรษิทัฯ มุงมัน่ในการปองกนัและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอม พนกังาน
ทุกระดบัมหีนาท่ีดําเนนิการปองกนัผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อัน
เนือ่งมาจากการดําเนนิการของบรษิทัตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย
บรษิทัไดสงเสริมใหเกดิการพัฒนาทัศนคต ิ กําหนดวธิกีารปรบัปรงุ
กระบวนการปองกนัรกัษาและตดิตามอยางตอเนือ่ง เพ่ือใชทรพัยากร 
ธรรมชาตใิหเกดิประสิทธภิาพอยางสูงสุด รวมท้ังปองกนัและลดผล 
กระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด 

 

การรกัษาส่ิงแวดลอมภายในองคกรยังเปนส่ิงท่ีบรษิทัใหความสําคญั
อยางมาก เพราะการจดัการดานส่ิงแวดลอมและสวสัดิการทีดี่จะสงผล
ใหพนกังานมคีณุภาพชวิีตท่ีดี และมคีวามพรอมในการดําเนนิงาน
ใหกบับรษิทั 
 

 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังทําการบํารงุรกัษาถนนรอบคลังสินคา ซึง่บรษิทัฯตระหนกัถึงความรับผดิชอบตอชมุชนในการใชถนนรวมกนั 
โดยเฉพาะการเส่ือมทรุดของถนนจากรถบรรทกุท่ีว่ิงเขาออกจากคลังสินคาและเศษผงถานหนิท่ีเกดิขึน้ จงึไดมมีาตรการบํารงุรกัษาถนน จดั
ใหมกีารซอมแซมถนนทกุปและฉดีน้ําเปนประจําเพ่ือไมใหฝุนฟุงกระจาย 



การดําเนินธุรกิจ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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การดําเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
UMS เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจควบคูไปกบัการใสใจและดูแลรักษาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมภายใตหลัก
จริยธรรม การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการนั้นจะสามารถนําบริษัทฯไปสูการดําเนิน
ธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอยางย่ังยืน และจะทําใหไดรับผลดีตอบแทนกลับมา ไมวาจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกธุรกิจ การ
คนพบนวัตกรรม การไดรับความเชื่อมั่นและความไววางใจจากลูกคา คูคา ตลอดจนทําใหมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นท้ังจากมุมมองของ
พนักงาน ผูถือหุน หรือนักลงทุน ดังนั้น จึงไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  (CSR) 
โดยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการประกาศใหเปนหนึ่งในนโยบายของบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและ
พนักงานรับทราบและนําไปปฏิบัติใชใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีการจัดต้ัง ”คณะกรรมการ CSR” ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะ
เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน 
และติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมดาน CSR 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดคํานึงถึงองคประกอบ ดังนี้ 

การดําเนินธุรกิจหลักและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององคกร 
ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจ
โดยตรง เชน ลูกคา คูคา ผูสงมอบ (Supplier) พนักงานและ
ครอบครัว ผูถือหุน ผูลงทุน ชุมชนรอบที่ต้ังบริษัทฯ 
ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจโดย
ออม เชน รัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ สมาคมการคา 
กลุมวิชาชีพ องคกรพัฒนาเอกชน(NGOs) ผูท่ีจะมาเปนลูกคา
หรือพนักงานของบริษัทในอนาคต ประชาชนทั่วไป ชุมชนนอก
ท่ีต้ังบริษัท เปนตน 
ผลกระทบของการดาํเนินธุรกิจตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เชน 
ปาไม แมน้ํา อากาศ ระบบนิเวศน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม เปนตน 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
“มุงมั่นในการแบงปนความสุขใหกับสังคม ชุมชน และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” 

¾Ñ¹¸¡Ô̈  
เปนสวนหนึ่งของการดูแลรับผิดชอบในดานคุณภาพ 
ความปลอดภัยและพัฒนาสังคม และชุมชน ควบคูกับการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  
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CSR ÀÒÂã¹ 
สรางจิตสํานึกใหรูจักประหยัด อดออม และการใชจาย
อยางมีเหตุมีผล  

ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม ต้ังบน
อยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  
การแบงปน ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมูเพ่ือน
พนักงาน และเขารวม กิจกรรมท่ีเปนประโยชน    
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหมีความปลอดภัย พรอมกําหนดมาตราการปองกัน
ไมใหเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน   

 CSR ÀÒÂ¹Í¡ 

ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงปญหาดานส่ิงแวดลอม  

และจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของใหพนักงานทุกระดับเขารวมฟนฟู 
และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

พัฒนาชุมชนควบคูกับการพัฒนาองคกร 
สงเสริม และพัฒนาทักษะใหเด็ก และเยาวชนมีความรู           
คูคุณธรรมเปนเด็กดีของสังคม  

¹âÂºÒÂ CSR 

 
 
 
 
       

UMS ไดยึดปฏิบัติตามแบงไดเปน 8 หัวขอ ดังนี้ 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยาง

เปนธรรม 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
7. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนิน                

ความรับผิดชอบตอสังคม 
8. การจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

  á¹Ç» Ô̄ºÑµÔ CSR  
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UMS ไดดําเนินธุรกิจดวยหลักการของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยนําหลักการดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงแกไขไดมีการจัดแบง
หมวดหมูออกเปน 5 หมวด ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีจะชวยใหบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอยางรู
หนาท่ี มีความรับผิดชอบในการจัดการอยางโปรงใส เทา
เทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ซึ่ง
จะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผู
ลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย อันจะนําไปสู
ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของ
ธุรกิจ และสรางความสามารถในการแขงขันระยะยาวกับ
บริษัทอ่ืนๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังนี้  

¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õè́ Õ 

สิทธิของผูถือหุน 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ÊÔ· Ô̧¢Í§¼Ù�¶×ÍËØ�¹ 
UMS ใหความสําคญัสิทธขิองผูถือหุนจงึไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนนิการตางๆ เพ่ือสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน อัน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูล
ของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุน รวมถึง
การใชสิทธิลง คะแนนในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัท รวมท้ังการมี
สวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้    

1.  จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบใหแกผู
ถือหุนเปนการลวงหนาอยางครบถวน โดยหนังสือเชิญประชุม
มีราย ละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และ
รายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะ
มอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของ
เอกสารท่ีผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพ่ือ
รักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับ
การประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลง คะแนน นอกจากนี้   
ผูถือหุนยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆเกี่ยวกับระเบียบวาระการ
ประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทเปนการ
ลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย ซึ่งบริษัทไดเปดให
ผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหน่ึง
ชั่วโมง 

2. กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลง 
คะแนน และนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอบังคับ
ของบริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการนับคะแนนเสียงของผูถือ
หุนท่ียังไมไดลงคะแนนทุกระเบียบวาระในหองประชุม และ
แสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนใน
หองประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแต
ละเรื่องอยางชัดเจน เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย 

3. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และ
ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวาง
การประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามอยางท่ัวถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุม
ของแตละระเบียบวาระ  

 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
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4. ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการ
ประชุมแลว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ท่ีอยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดลงมติ 

5. กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยกรรมการที่
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตางๆ ของ
บริษัทจะรวมชี้แจงถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของของระเบียบ
วาระตางๆ รวมถึงการตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) 
ดวย 

6. เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผาน
ชอง ทางของตลาดหลักทรัพยฯ  ส่ือหรือส่ิงพิมพตาง ๆ 
รวมท้ังเว็บไซตของบริษัท 

7. บริษัทจัดใหมีชองทางท่ีผูถือหุนรายยอยจะสามารถติดตอ
ขอขอมูลตางๆของบริษัทไดโดยทาง E-mail Address ของ
บรษิทั นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอ
ขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือ หนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ  

8. เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยอยางชัดเจน 
เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานท่ีมีความ
โปรงใสและตรวจสอบได 

9. ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนแกองคกร เพ่ือใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม  

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเขารบัเลือกเปน
กรรมการซ่ึงผูท่ีไดรบัการเสนอชือ่จะตองมคีณุสมบัติครบถวนตาม
ขอสรปุคณุสมบัติกรรมการบรษิทัฯและตองใหความยนิยอมในการ
เสนอชือ่ดวย เพ่ือบรษิทัฯจะไดดําเนนิการตามกระบวนการสรรหา
ของบรษิทัฯผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป ซ่ึงบรษิทัฯได
ประกาศแจงการรบัเสนอชือ่รวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชมุ โดยได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบรษิทัฯดวย ท้ังนี ้การคัดเลือกกรรมการใน
ท่ีประชุมบรษิทัฯจดัใหมกีารลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล  

3. ดําเนนิการประชมุผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระท่ีไดแจงไวใน
หนงัสือเชญิประชมุเสมอ และมนีโยบายทีจ่ะไมเพ่ิมระเบียบวาระใน
ท่ีประชมุโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนได
มโีอกาสศึกษาขอมลูประกอบระเบยีบวาระกอนตดัสินใจ 

4. เสนอรายชือ่ของกรรมการอิสระในหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือใหผูถือหุน
สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทัง้เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะ และมโีอกาสสามารถเลือกการมอบแกกรรมการอสิระคน
ใดคนหนึง่ 

5. สงเสรมิใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรบัทุกระเบียบวาระ โดย
จดัทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรือ่งท่ีสําคญัๆ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนไดตามท่ีเหน็สมควร ซึง่จะมกีารเกบ็บัตรลง คะแนน
ดังกลาวในหองประชมุ เพ่ือนําผลคะแนนมารวมคํานวณ กบัคะแนน
เสียงท่ีไดลงไวลวงหนาในหนงัสือมอบฉนัทะ กอนท่ีจะประกาศแจงมติ
ของคะแนนเสียงในหองประชมุ และเพ่ือความโปรงใส บรษิทัฯ จะ
จดัเกบ็บัตรลงคะแนนจาก ผูถือหุนเพ่ือการตรวจสอบในภายหลังได
ดวย 

6. บันทึกรายงานการประชมุอยางถูกตองครบถวน จดัสงรายงานตอ
ตลาดหลักทรพัยฯ และ ก.ล.ต.แลวหลังการประชมุเสรจ็ส้ิน 14 วัน 
และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบรษิทัฯดวย 

7. คณะกรรมการบรษิทัฯไดกําหนดมาตรการปองกนัการใชขอมลู
ภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเกีย่วของซึง่
หมายถึง คณะกรรมการผูบรหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ และพนกังาน
ในหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัขอมลู (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะของบุคคลดงักลาว)  

 

นอกจากนี ้ ในกรณท่ีีกรรมการหรอืผูบรหิารระดบัสูงมกีารซ้ือขาย
หลักทรพัยของบรษิทัฯ ตองรายงานการถือหลักทรพัยภายใน 3 วันทํา
การใหสํานกังาน ก.ล.ต.ทราบเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตอไป  
 

 UMS ใหความสําคญัและดแูลใหมกีารปฏบัิติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกนัและเปนธรรม โดยไดดําเนนิการตางๆ ดังตอไปนี ้
 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชมุ
ผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชมุ ซึง่ไดประกาศแจงใหทราบ
โดยท่ัวกนัผานชองทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
ลวงหนากอนการประชมุ  รวมทัง้ไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑ
ในการพิจารณาวาจะรบัเรือ่งท่ีเสนอมานัน้อยางชดัเจน โดยได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบรษิทัฯดวย 

 

¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµ�Í¼Ù�¶×ÍËØ�¹ÍÂ�Ò§à·�Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹  
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º·ºÒ·¢Í§¼Ù�ÁÕÊ�Ç¹ä �́àÊÕÂ  
บรษิทัฯยึดมัน่ในความรบัผดิชอบตอผูมสีวนเกีย่วของทุกฝายเพ่ือ

ประโยชนรวมกนัอยางยัง่ยนื โดยการบริหารจดัการหรือการดําเนนิ
ธรุกจิของบริษทัฯไมวาในเรือ่งใดๆ จะตองไมกระทบสิทธหิรอืสรางความ
เสียหายตอผูมสีวนไดเสียท่ีเกีย่วของและกรณีท่ีเกดิความเสียหาย 
บรษิทัฯ จะเปนผูกําหนดมาตรการทีเ่หมาะสมและเปนประโยชนกบัทุก
ฝาย   

บรษิทัฯไดใหความสําคญัตอสิทธขิองผูมสีวนไดเสียทุกกลุม โดยมี
รายละเอยีดดังนี ้ 

ผูถอืหุน : นอกจากสิทธขิัน้พ้ืนฐาน สิทธท่ีิกําหนดไวในกฎหมายขอ 
บังคบับรษิทัฯ สิทธใินการเขาประชมุผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน 
สิทธใินการแสดงความคดิเหน็อยางอสิระในทีป่ระชมุผูถือหุน รวมถึง
สิทธท่ีิจะไดรบัผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว  บรษิทัยังไดใหสิทธผิู
ถือหุนในการเสนอแนะขอคดิเหน็ตางๆ เกีย่วกบัการดําเนนิธรุกจิของ
บรษิทัฯในฐานะเจาของบรษิทัฯผานกรรมการอสิระของบรษิทัฯ โดย
ทุกๆขอคดิเหน็จะไดรบัการกล่ันกรองเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั
ฯตอไป 

พนักงาน : บรษิทัฯถือวาพนกังาน คอื ทรพัยากรทีม่คีาท่ีสําคญัย่ิง 
และยังคงดําเนนิการพัฒนาพนกังานทุกระดับใหมขีดีความสามารถใน
การรองรบันโยบายในการขยายธรุกจิ นอกจากนี ้ บรษิทัฯยังคงมุงเนน
การดูแลใหพนกังานปฏบัิติงานอยางมคีวามสุข โดยปรบัปรงุสภาพ 
แวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย ทันสมยั ดูแลสวัสดิการท้ังดาน
สุขภาพ และนนัทนาการตางๆอยางเหมาะสม  

คูคา : บรษิทัฯมกีารซือ้สินคาและบรกิารจากคูคาเปนไปตามเง่ือนไข
ทางการคา รวมถึงการปฏบัิติตามสัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม  

เจาหน้ี : บรษิทัฯไดกําหนดเง่ือนไขกบัเจาหนีทุ้กรายใหเหมาะสม
กบัสภาวะการดําเนนิธรุกจิและปฏบัิติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตาม
ขอตกลง 

ลกูคา : บรษิทัฯเอาใจใสและรบัผดิชอบตอลูกคาโดยการจดัหาสินคา
ท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน รกัษาความลับของลกูคา และมหีนวยงานท่ี
ติดตอกบัลูกคา รวมทัง้รบัฟงขอเสนอแนะ และขอคดิเหน็จากลูกคา 

คูแขง : บรษิทัฯประพฤตติามกรอบกตกิาการแขงขนัท่ีดี หลีกเล่ียง
วิธกีารไมสุจรติเพ่ือทําลายคูแขง  

ชมุชน : บรษิทัฯมคีวามรบัผดิชอบตอสภาพแวดลอมของชมุชนและ
สังคม ท้ังนีบ้รษิทัฯจะปฏบัิติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตางๆท่ีเกีย่วของ เพ่ือใหสิทธขิองผูมสีวนไดเสียเหลานีไ้ดรบัการ
ดูแลอยางดี  

ผูสอบบญัชอิีสระ : บรษิทัฯใหความรวมมอืกบัผูสอบบัญชใีนการ
เปดเผยขอมลูตางๆอยางถูกตองและโปรงใส  

 
 

¡ÒÃà»�´à¼Â¢�ÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ 

การเปดเผยสารสนเทศ เปนหนึง่ในหลักการท่ีมคีวามสําคญัตอการ
กํากบัดูแลกจิการท่ีดี บรษิทัฯใหความสําคญักบัขอมลูขาวสารท่ีตอง
แจงแกตลาดหลักทรพัยฯ และผูถือหุน ท้ังในดานของความถูกตอง 
ความเพียงพอ ความรวดเรว็และความเทาเทียมกนัของการใหขอมลู
แกทุกกลุม โดยบรษิทัฯ จะเปดเผยขอมลูใน www.umspcl.com หรอื 
สอบถามไดท่ีคณุปยะ ตันธนพิพัฒน ฝายพัฒนาการลงทนุ คอยดูแล
ใหขอมลูและตอบขอซกัถาม ซึง่บรษิทัจดัใหมขีัน้ตอนทีช่ดัเจนในการ
เปดเผยขอมลูตอตลาดหลักทรพัยฯ ท้ังในกรณปีกติและกรณีเรงดวน   

สารสนเทศท่ีสําคญัของบรษิทัฯ ประกอบดวย ขอมลูทางการเงิน
และขอมลูท่ีไมใชทางการเงิน ในป 2551 การเปดเผยขอมลูทางการเงิน 
โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนัน้ ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบ
จากผูสอบบัญช ี วาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชี
ท่ีรบัรองท่ัวไป และผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการบรษิทัฯกอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดเปดเผยรายงานความรบัผดิชอบตอรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําปดวย  บรษิทัฯไดเปดเผยรายการระหวางกนั บท
วิเคราะหของฝายจดัการ รวมถึงรายงานการกํากบัดูแลกจิการท่ีดีไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1 เปนตน  

ขอมลูตางๆของบรษิทัฯท่ีไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมถึงผูถือ
หุนและนกัลงทุนแลว จะเผยแพรไวในเวบ็ไซตของ บรษิทัฯท้ัง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 ขอมลู
บรษิทัฯ ในการจดัผลการดําเนนิงานท่ีนําเสนอตอนกัวิเคราะหรายไตร
มาส ขาวประชาสัมพันธ เปนตน ท้ังนี ้ บรษิทัฯไดมกีารปรบัปรงุหนา
เว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูใชสามารถรบัขอมลูขาวสารไดทันตอ
เหตกุารณ เขาถึงไดโดยสะดวก และไดรบัประโยชนมากท่ีสุด  

บรษิทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของการเปดเผยขอมลูท่ีถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ซึง่เปนสวนสําคญัของการกํากบัดูแล
กจิการท่ีดีมาโดยตลอด และมคีวามมุงมัน่ท่ีจะทุมเทในการดําเนนิการ
อยางดท่ีีสุด  

สงัคม : บรษิทัฯ มุงสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือสงเสรมิคณุภาพของ
สังคมดานตางๆ ท้ังระดบัทองถ่ินซึง่อยูในบรเิวณรอบๆท่ีบรษิทัต้ัง
คลังสินคาอยู และระดบัประเทศ เชน ส่ิงแวดลอม การศึกษา การสราง
อาชพีในชมุชน เปนตน 

สิง่แวดลอม : บรษิทัฯ ไดใหความสําคญัในการอนุรกัษ และการ
ดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม 
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1. โครงสรางของคณะกรรมการ 
ก.  องคประกอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน 
ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยมอีงคประกอบของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดวย 

•  กรรมการท่ีเปนผูบรหิารและเปนกรรมการทีม่สีวนไดเสีย  
จํานวน 4 ทาน 

•  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบรหิารและไมมสีวนไดเสียไมมคีวาม 
สัมพันธกบัผูถือหุนใหญ ไมเปนกรรมการ หรอืผูบรหิารของผูถือหุนใหญ 
หรอืไมเปนผูบรหิารหรอืตัวแทนผูถือหุนของผูถือหุนใหญ จํานวน 3 ทาน 

ดังนัน้ บรษิทัฯมกีรรมการท่ีไมไดเปนผูบรหิารทัง้หมด 3 ทาน คดิ
เปนรอยละ 43 ของคณะกรรมการ ดังนัน้บรษิทัฯจงึมกีารถวงดลุของ
กรรมการท่ีไมเปนผูบรหิารของบรษิทัฯไดในระดบัหนึง่ สําหรบักรรมการ
ท่ีไมไดเปนผูบรหิารท้ัง 3 ทานมคีณุสมบัติของกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลักทรพัยฯวาดวยคณุสมบัติและขอบเขตการดําเนนิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

ข. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวน
บรษิทัท่ีกรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนง 
คณะกรรมการบรษิทัฯประกอบดวยกรรมการ 7 คน เปน

กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ซึง่สัดสวนของกรรมการอสิระมากกวา 1 
ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตามมาตรฐานทีต่ลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทยไดกําหนดไว         คณะกรรมการมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
3 ป โดยกรรมการทีอ่ยูในตําแหนงนานจะหมนุเวยีนกนัออกตามวาระ
คราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดํารงตําแหนงได 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัเหน็ชอบใหนําเรือ่งจํานวนบรษิทัท่ี
กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยูมาเปนสวน ประกอบสําคญัในการ
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการและไดเปดเผยรายละเอยีดขอมลูการดํารง
ตําแหนงของกรรมการแตละคนในบรษิทัอ่ืนไวในในเอกสารแนบ 1 ของ
แบบ 56-1และในรายงานประจําป รวมท้ังเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

ค.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บรษิทัฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหประกอบดวย

กรรมการอสิระอยางนอย 1 ใน 3 หรอืไมนอยกวา 3 คนเสมอ และได
กําหนดคณุสมบัติของกรรมการอสิระตามการกฎระเบยีบของคณะกรรม 
-การกํากบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยฯกําหนด ซึง่มรีายละเอยีด
ดังนี ้ 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ท้ังนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

(3)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต จะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
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จ. เลขานกุารบรษิทั 
บรษิทัฯไดจดัใหมเีลขานกุารบรษิทั ไดแก นางสาวจรสัศร ี  เทียน

ทิพศิร ิโดยกําหนดหนาท่ี และความรบัผดิชอบดังนี ้
    •  จดัทําและเกบ็รกัษาเอกสาร 
           - ทะเบียนกรรมการ 
            - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ             
              คณะกรรมการ และรายงานประจําปของบรษิทัฯ  
            - หนังสือนดัประชมุสามญัผูถือหุน และรายงานการประชมุ 
              สามญัผูถือหุน 
            - เกบ็รกัษารายงานการมสีวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ 
              หรอืผูบรหิาร 
 •  ติดตอส่ือสารกบัผูถือหุนและดแูลผูถือหุนอยางเหมาะสม 
•  ติดตอส่ือสารกบัหนวยงานกํากบัดูแลท่ีเกีย่วของ 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวน
รวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

ง. การแยกตําแหนงประธานและกรรมการผูจัดการ รวมท้ัง
การกําหนดอํานาจหนาท่ี 
บริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

เปนคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกต้ังมาจาก
กรรมการบริษัทฯ ในขณะท่ีกรรมการผูจัดการจะมาจากการสรร
หา ประธานกรรมการเปนผูนํา และมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ
เรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรม 
การบริษัทฯ ท่ีไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทางธุรกิจรวมกับ
ฝายจัดการ และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรม การบริษัทฯ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดัน
ใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน การตั้งคําถามท่ี
สําคัญตางๆ  พบปะหารือ ชวยเหลือแนะนํา สอดสองดูแล และ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการ
ผูจัดการอยูอยางสม่ําเสมอ แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจํา
หรือธุรกิจประจําวัน ท่ีฝายจัดการมีหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแล 
โดยมกีรรมการผูจดัการเปนหวัหนาของฝายจดัการ คณะกรรมการ
ไดมอบอาํนาจใหกรรมการผูจดัการ หรือผูรักษาการแทนหรือผูรับ
มอบอํานาจเทานั้น เปน ผูท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ
ตามอํานาจท่ีมอบไว กรรมการผูจัดการไดมอบอํานาจใหกับฝาย
จัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ จะเห็นวาอํานาจของ
คณะกรรมการและฝายจัดการไดมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ี
อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 

2.  คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน

ดานตางๆ เพ่ือชวยศึกษาและกล่ันกรองรายละเอียด และได
กําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องไวอยางชัดเจนในระเบียบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ โดยมีสมาชิกสวนใหญ
ประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไมเปน
ประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกท้ัง
ยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย 
ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ องจะรายงานผลการประชุมของแตละค ร้ังตอ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบอยางสม่ําเสมอ 

 ปจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 3 คณะ 
ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาท่ีความรับผดิชอบ และ
รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในขอ 3 ถึง 4 ตามลําดับ  
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3.  จรรยาบรรณธุรกจิ 
      คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกจิไวในการกํากบั
ดูแลกจิการท่ีดีของบรษิทัฯ เพ่ือใชเปนวถีิทางชีน้ําการดําเนนิธรุกจิท่ีดี 
โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาคเปนธรรม 
ตรวจสอบได และเคารพสิทธขิองผูมสีวนไดเสียทุกฝาย ซึง่จะสรางใหเกดิ
ความเชือ่มัน่และยอมรบัในการดําเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพและโปรงใส
ของบรษิทัฯ โดยประกอบดวย 8 หวัขอไดแก 

- ความขัดแยงทางผลประโยชน 
- ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
- ความรับผิดชอบตอพนักงาน 
- ความรับผิดชอบตอลูกคา 
- ความรับผิดชอบตอคูคา 
- การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
- ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
- การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 

4..  ความขดัแยงทางผลประโยชน 
      บรษิทัฯไดมนีโยบายในการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน 
โดยไดกําหนดมาตรการใหกรรมการ และพนกังานไมใชโอกาสแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดเปนขอปฏบัิติสําหรบักรรมการ และ
พนกังานของบรษิทัฯ ดังตอไปนี ้
       1. หามไมใหกรรมการ ผูบรหิารและพนกังาน นําขอมลูภายในของ
บรษิทัฯไปใชเพ่ือประโยชนของตนในการซือ้ขายหุนของบรษิทัฯ หรอืให
ขอมลูภายในแกบุคคลอืน่เพ่ือประโยชนในการซือ้ขายหุนของบรษิทัฯ 
หรือนําขอมูลภายในของบริษัทฯในการทําธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ  
หรอืทําธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง 
       2.  หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเกีย่วของกบัตนเองทีอ่าจกอใหเกดิ
ความขดัแยงทางผลประโยชนกบับรษิทัฯ 
       3.  หากมกีารทํารายการเชนนัน้เพ่ือประโยชนของบรษิทัฯใหกระทํา
รายการนัน้เสมอืนทํารายการกบับุคคล ภายนอก ท้ังนี ้กรรมการ หรอื
พนกังาน ท่ีมสีวนไดเสียในรายการนัน้ จะตองไมมสีวนในการพิจารณา
อนมุติั 
       4.  หากบรษิทัฯมธีรุกรรมท่ีเกีย่วของกบัผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผูบรหิาร หรอืผูท่ีเกีย่วของกบับุคคลดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหความเหน็ชอบในธรุกรรมดังกลาว 
 

ท้ังนี้ รายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯถึงความเหมาะสมของรายการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเหน็ชอบในการเปดเผยขอมลูในแบบ 
56-1 และรายงานประจําป  

5.  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
      คณะกรรมการเปนผูกําหนดวนัประชมุเองเปนการลวงหนาแต
ละป และมีการกําหนดระเบียบวาระประจําของแตละไตรมาสไว
ชดัเจน สวนระเบียบวาระทีน่อกเหนอืจากนี ้ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจดัการจะรวมกนัพิจารณาตามความสําคญัและจําเปน 
อยางไรกดี็ กรรมการแตละคนกส็ามารถเสนอเรือ่งตางๆไดดวย การ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใน  ป 2552 ไดกําหนดใหมทุีกวัน
ศุกร ท่ีสองของเดือน และมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง ท้ังนี ้
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดรบัหนงัสือเชญิประชมุ รายงานการประชมุ
และขอมลูประกอบระเบียบวาระการประชมุ เพ่ือพิจารณาลวงหนา
กอนการประชมุเสมอ 
 

     ท้ังนี ้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามปกตแิตละคร้ังจะ
ใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ซึง่เลขานุการบรษิทัฯเขารวมการประชมุ
ดวยทุกครัง้ โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชมุ และจดัเกบ็ขอมลู 
หรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชมุอยางถูกตองครบถวน รวมท้ังให
คําแนะนําในดานกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกีย่วของดวย 
 

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุม
สาระสําคัญตางๆอยางครบถวน และเปนมติท่ีเปนเอกฉันท
ท้ังหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมท้ัง
ขอคดิเหน็ของกรรมการไวอยางชดัเจน และมกีารจดัเกบ็รายงาน
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และเอกสารประกอบอยางเปน
ระบบ มกีารรกัษาความปลอดภัยอยางดี โดยปกตคิณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เขารวมการประชมุทุกคนทุกครัง้ ยกเวนแตมเีหตจุําเปน  
ซึง่หากทราบเปนการลวงหนากจ็ะมหีนงัสือแจงขอลาการประชมุ
ตอประธานกรรมการเสมอ  

6.  คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 
     ก. คาตอบแทนกรรมการ 
         ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดพิจารณา
คาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความ
เกีย่วโยงกบัผลการดําเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกบัการทํา
หนา ท่ีและความรับผิดชอบ  และไดอนุมั ติค าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องป 2552 เปนตนไป 
ในอตัราเทากบัคาตอบแทนป 2551 โดยมรีายละเอยีดดังนี ้ 
         - คาตอบแทนรายป กรรมการเปนผูบรหิาร 252,000 บาท/
คน/ป และ กรรมการอสิระ จํานวน 300,000  บาท/คน/ป  
         - คาเบ้ียประชุม ครั้งละ 35,000 บาท/คน เฉพาะผูท่ีมา
ประชมุเทานัน้ 



17 

C
S
R
 R

ep
or

t 
2
00

9
 

     ข. นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัยอย 
          บริษัทยอยของบริษัทฯท่ีบริษัทฯจัดต้ังขึ้น หรือท่ีบริษัทฯเขา
รวมลงทุนโดยการถือหุนทางตรง เพ่ือใหเปนกลไกในการดําเนิน
กิจการถานหินหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ และเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ ตามเง่ือนไขทางธุรกิจตางๆถือเปนสถานท่ีเก็บรวบรวม
ทรัพยสินเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายหรือเง่ือนไข
การลงทนุนัน้ บรษิทัยอยตางๆจะมกีรรมการบรษิทัฯนอยท่ีสุด เชน จะ
มีเพียงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ กับผูบริหารระดับสูงท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ในความสําเร็จของโครงการลงทุนนั้นๆตาม
นโยบายและแผนกลยทุธของบรษิทัฯ และจะใชระเบียบปฏบัิติงานของ
บริษัทฯเปนหลัก ซึ่งเปนรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพยสินเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการผูจัดการและผูบริหาร
ระดับสูงท่ีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯในฐานะ
กรรมการบริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนเพ่ิม ยกเวนเบ้ียประชุม
เทานัน้ เพราะเปนสวนหนึง่ของการปฏบัิติงาน ซึง่ไดกําหนดไวอยาง
ชดัเจนในการกํากบัดูแลกจิการท่ีดีของบรษิทัฯดวย    
       ค. คาตอบแทนของกรรมการผูจดัการ 
           คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ มีการกําหนดอยาง
เหมาะสมดวยความชดัเจนและโปรงใส โดยประธานกรรมการจะเปนผู
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนนิงานของบรษิทัฯ  
       ง.  คาตอบแทนผูบรหิารระดบัสูง  
           กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการ
กําหนดอัตราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรบัเงินเดือนประจําปของ
ผูบรหิารระดบัสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏบัิติงานรายบุคคลและผล
การดําเนนิงานของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยังพิจารณาประกอบกบัผลการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสายงาน
ดวย 
           บรษิทัฯไดเปดเผยคาตอบแทนของผูบรหิารระดบัสูงโดยรวม
เปนประจําไวใน 56-1 นอกจากนี ้ไดเปดเผยการถือหลักทรัพยฯ และ
การไดรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯเปนรายบุคคล เพ่ือ
ความโปรงใส และเปนการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บรษิทัฯดวย  

7.  การพัฒนากรรมการและผูบรหิาร 
     คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยได
เขารวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
และนําความรูท่ีไดมาใชประโยชนกบับรษัิทฯตอไป  

 
8.  ผลคะแนนจากกจิกรรตางๆ ท่ีไดรบัในรอบป 2552  คอื 

 - IR Excellence Awards (mai) ไดรับคะแนนสูงสุดในตลาด 
mai 

 - AGM ไดรับคะแนนในระดับดีมาก และ การกํากับดูแล
กจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย ไดรบัคะแนนระดบัดีมาก 
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UMS เชื่อวาการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยไมเห็น
แกผลประโยชนอ่ืนท่ีอาจไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรมนั้น จะทําใหผูเกี่ยวของเกิดความเชื่อมั่น
ในบริษัทฯ อันจะสงผลดีตอบริษัทฯในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô̈ �́ÇÂ¤ÇÒÁà»�¹¸ÃÃÁ 

หลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม
การเลนพรรคเลนพวก 

ไมสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
จัดใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถปองกันการจาย
สินบน และทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโดยไมชักชา 
รวมถึงมีกระบวนการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมกับ
ใหความเปนธรรมหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น 
รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเห็นความสําคัญ
ของการตอตานการทุจริต รวมท้ังการกรรโชก และการให
สินบนในทุกรูปแบบ 

UMS ไดคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนอยางเปนธรรม ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อันมีสวนสัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพ่ิม
คุณคา และทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นับเปนปจจัยสําคัญของ
ธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได
มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดใหมีสวัสดิการท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมใหพนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และไดมีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝน และ เพ่ิมพูน
ทักษะในการทํางาน  

¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ· Ô̧Á¹ØÉÂª¹áÅÐ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµ�ÍáÃ§§Ò¹ÍÂ�Ò§
à»�¹¸ÃÃÁ 

เพ่ือเปนการเสรมิสรางสมรรถนะขององคกรและบคุลากรของ
บรษิทัฯ ใหพรอมสําหรบัการขยายการลงทนุท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ บรษิทัฯ ไดปรบัปรงุระบบและกระบวนการการ
ฝกอบรมพัฒนาพนักงาน โดยนาํแนวทางการฝกอบรมและพัฒนา
แบบมุงเนนสมรรถนะ (KPI Competency - Based Training and 
Development) มาใชอยางจรงิจงั เพ่ือเรงรดัการพฒันาพนกังาน 
และเพ่ือใหการพัฒนาพนกังานมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ท้ังนีไ้ด
มกีารจดัฝกอบรมพัฒนาพนกังานในแนวทางตางๆ โดยการจดั
ฝกอบรมท้ังภายในและภายนอก บรษิทัฯ ไดจดัฝกอบรมภายใน
ใหแกพนกังานทุกระดับ รวมถึงระดับผูบรหิาร รวมท้ังสงพนกังาน
ไปฝกอบรม สัมมนา กบัสถาบันตางๆ ทัง้ภายในประเทศและ
ตางประเทศ ในหลักสูตรตางๆ ท้ังทางดานเทคนคิและวชิาชพี 
ความมัน่คง ความปลอดภัย สุขอนามยั ส่ิงแวดลอม เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ภาษาองักฤษ และการ
บรหิารการจดัการ เปนตน  

¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ 

UMS จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรม 
และสัมมนาอยางสมํ่าเสมอ 
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UMS ไดใหความสําคัญตอการสงเสริมดานแรงงานสัมพันธ
อยางตอเนื่องเพ่ือใหพนักงานมีความรัก ความสามัคคี และ
ความมีน้ําใจ รูจกัการแบงปน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดการมี
สวนรวมในกิจกรรมรูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ท่ีสําคัญคือ เปน
การปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีของพนักงานเพ่ือ 
เสริมสรางความรูความเขาใจ และมีความสุขในการทํางาน 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ¾¹Ñ¡§Ò¹ 

â¤Ã§¡ÒÃ QWL (Quality of Work Life) 

¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÑÁÁ¹Ò / ½�¡ÍºÃÁ 

UMS ไดมีการจัดฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู ความ
เขาใจ และศักยภาพการทํางานของพนักงานทุกระดับเปน
ประจําอยางสม่ําเสมอ ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ 

¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ 

UMS ไดใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ของพนักงาน ดังนี้ 

จัดใหมีการฝกอบรม / สัมมนาแกพนักงานทุกระดับตั้งแต
ระดับปฏิบัติการถึงผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานทุกระดับเขารวมกิจกรรม
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสา หรือเปน
อาสาสมัครแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกองคกร
โดยไมถือเปนวันลา 
บริษัทฯ สนับสนุน / เปดโอกาสใหพนักงานนําเสนอและ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามท่ี
พนักงานใหความสนใจ 
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมแกพนักงานทุกระดับ 

 กิจกรรมกีฬาภายใน  
 UMS สงเสริมใหพนักงานทุกระดับไดใชเวลาวางในการออก
กําลังกาย และมีการจัดแขงขันกีฬาภายใน เพ่ือชวยสรางความ
สามัคคีและสานสัมพันธอันดีใหเกิดแกพนักงานในบริษัทฯ ได

จัดซื้ออุปกรณกีฬาตางๆ เชน 
แบดมินตัน, ปงปอง, 
ฟุตบอล, เปตอง, ตะกรอ เปน
ตน   
 
 
 
 

 โครงการเยี่ยมบานพนักงาน 
 UMS จัดใหมีคณะทํางานเพ่ือคอยดูแลถึงชีวิตความปนอยู
ของพนักงานทุกระดับ ไดมีการเขาเย่ียมบานพนักงาน 
สอบถาม รับฟง และใหความชวยเหลือเรื่องชีวิตความเปนอยู
แกพนักงาน 
 โครงการสหกรณออมทรัพย 
 UMS จัดขึ้นเพ่ือชวยพนักงานไดรูจักการออมเงินเพ่ือ
อนาคต และชวยเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของพนักงาน มีบริการ
ใหพนักงานกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา และเงินปนผลใหแก
พนักงานท่ีเปนสมาชิกสหกรณฯ 
 โครงการงดเหลาเขาพรรษา 
 UMS ตระหนักในความสําคัญของผลกระทบจากการดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน และตอ
สังคม จึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของ
พนักงานและลดผลกระทบตอคุณภาพของสังคม 
  
  

โครงการเย่ียมบานพนักงาน 

µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ í̈Ò»� áÅÐÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ¤�ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 

UMS เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพพลานามัยของพนักงาน
ทุกระดับ จึงไดจัดใหมีตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป และมี
สวัสดิการคารักษาพยาบาลนอกเหนือจากการใชสิทธิ
ประกันสังคมอีกดวย 

Ë�Í§ÊÁǾ ¾¹Ñ¡§Ò¹ 

UMS จัดใหมีหองสมุดขึ้นเพ่ือใหพนักงานไดศึกษาหาความรู 
รวมถึงเปนท่ีพักผอนหยอนใจใหพนักงานในเวลาวาง 

กีฬาประจําป UMS 

ตรวจสุขภาพพนกังานประจําป 
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ปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหสามารถประยุกตใชถานหินไดอยางกวางขวางมากขึ้นใน
หลายๆอุตสาหกรรม โดยโครงการที่พัฒนาแลว ไดแก การวิจัย
และพัฒนาถานอัดกอน (Briquette) เพ่ือใหสามารถใชไดกับหมอ
ไอน้ําประเภท Stroker ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเปน
การเพ่ิมมูลคาของถานหิน  
 

นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาอยูระหวางการศึกษา
กระบวนการแปลงถานหินใหเปนกาซ (Coal Gasification) โดย
จะนําไปทดแทนกาซหุงตม (LPG) หรือกาซธรรมชาติ (NGV) ท่ี
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องและแกว ซึ่งกาซท้ัง 2 
ประเภทมีราคาพลังงานตอหนวยแพงกวาถานหิน  
 

ท้ังนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนามีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยี
การใชถานหินจากตางประเทศเพ่ือนํามาประยุกตกับ
อุตสาหกรรมในประเทศอยางตอเนื่อง 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�ãËÁ� 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºµ�Í¼Ù�ºÃÔâÀ¤ 
UMS ไดใหความสําคัญในเรื่องของความรับผิดชอบตอผูบริโภค
เปนหลัก โดยการคัดเลือกและผลิตถานหินท่ีมีคุณภาพดี ตรงกับ
ความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม ไมกอใหเกิดความเส่ียง
และอันตรายตอผูบริโภค และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย มี
การเก็บตัวอยางสินคาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินคากอนถึงมือ
ผูบริโภคอยูเสมอ ใหบริการตรวจปองควันของโรงงาน และ
ใหบริการขนของเสียจากการเผาไหม(ขี้เถา)ใหกับผูบริโภค 

¡ÒÃÃ�ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á 
UMS เชื่อวาชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็งและมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน
นั้น มีความสําคัญย่ิงในฐานะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงาน
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงสนุบสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม 
และ มีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สังคมท่ีไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา/บริการของ
บริษัท โดยการแสดงตัวเปนพลเมืองท่ีดีของชุมชน พรอมกับ
คิดคนวิธีการท่ีจะลดและหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและ
สังคม ท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
รณรงคและรวมกันรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม
ใหนาอยู 
สนับสนุนใหชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ตางๆ อยางเพียงพอ เชน บูรณะสถานศึกษา ซอมแซม
ถนนในบริเวณชุมชน เปนตน 
มีการเขาสํารวจพ้ินท่ี ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคม
โดยรอบที่ต้ังของธุรกจิท้ังใกลและไกลวา ไดรับผลกระทบ
ในทางลบจากการดําเนินการของบริษัทท้ังปจจุบัน และ
อนาคต เพ่ือนํามาพิจารณาแกไข ปรับปรุงการดําเนินการ 
มิใหเกิดผลกระทบในทางลบ และสรางความเสียหายตอ
ชุมชนและสังคม ท้ังโดยทางตรงและทางออม 
สนับสนุนและมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการทําความดี รณรงคการ
ดําเนินชีวิตภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน เปนตน 
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¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

จากสภาวการณในปจจุบัน UMS เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาส่ิงแวดลอมอันเกิดจากมลภาวะท้ังทางน้ํา อากาศ ขยะ 
สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งภาวะโลก
รอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศน ดังนั้น บริษัทฯ 
ไดพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น 
อยางตอเนื่องพรอมๆ ไปกับความพยายามท่ีจะลดผล 
กระทบตอส่ิงแวดลอมในทุกกระบวนการของการทํางาน 
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ พนักงาน และชุมชน บริษัทจึงสนับสนุน
การจัดกิจกรรม และสงเสริมการรวมมือกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
ในชุมชน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

จัดใหมีระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
นําเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดาน
ส่ิงแวดลอมมาใชเพ่ือลดปริมาณและการบําบัดมลพิษกอน
ปลอยสูธรรมชาติ 
รวมรณรงคการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมี
มาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนําทรพัยากรกลับมาใช
ใหม 
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย
ท่ีสุด และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
ใหขอมูลแกชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแกพนักงานและชุมชน 

สงเสริมใหลูกคาไดตระหนักถึงขอพึงระวังดานส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดจากการใชสินคาของบริษัท 
ใหความรูและฝกอบรมพนักงานและ
ชุมชนในเรื่องส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัย และสาธารณสุข 

จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการกับ
ปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

 

 

¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

U M S  เปนผูจําหนายถานหินชั้นนําและมีคุณภาพ ในขณะ 
เดียวกันก็ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมจากการดําเนินกิจการในทุกขั้นตอน โดยการนํา
ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 มา
ใชในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนท่ีรับทราบ และถือปฏิบัติของ
บุคลากรทุกคน ตลอดจนเผยแพรใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ
ภายใตเจตจํานง ดังตอไปนี้ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมอยาง

เครงครัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจการไมใหสง 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

2. ควบคุมมลภาวะทางอากาศ เชน ฝุนละอองจากการดําเนิน
กิจการสูส่ิงแวดลอม 

3. ควบคุมปริมาณการใชทรัพยากร และพลังงาน โดยใชอยาง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ปองกนัการเกดิอุบัติเหต ุและอบัุติภัยตางๆ จากการดําเนนิกจิการ
ซึง่อาจจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนเตรยีมพรอมตอบ
โตภาวะฉกุเฉินท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

5. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑและขั้นตอนตางๆ ในการดําเนิน
กิจการใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด อยางตอเนื่อง 
และสม่ําเสมอ 

    บรรยากาศในบริเวณ
คลังสินคาของ UMS 
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ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก 
แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต เม่ือนําถานหินมา
เผาไหม  ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิ ริยากับถานหินที่ มี
สวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซพิษออกมา ไดแก กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหิน
อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะถานลิกไนตจะกอใหเกิด
มลภาวะกับส่ิงแวดลอมสูง ในขณะท่ีถานหินประเภทอ่ืนๆจะ
กอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอมนอยมาก 

 

ปจจุบัน บริษัทฯ นําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส 
โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มีคุณภาพดีและมีกํามะถัน
ในระดับตํ่า (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต 
ในขณะท่ีน้ํามันเตามีกํามะถันอยูในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทํา
ใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเม่ือนํามาใชงาน และจากการท่ี
บริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถานหินแบบคลังปดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม 
เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมให
ฟุงกระจาย การสรางร้ัวรอบคลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะ
มีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถานหินตกพื้น จัดใหมีบอลางลอ
เพื่อไมใหมีฝุนติดออกไปนอกบริเวณคลังสินคา เปนตน ทําใหไม
เกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถานหินของบริษัทฯ  
 

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ �́Ò¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย  

รถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิด 

บอน้ําเพื่อลางลอมใหมีฝุนติดออกไปนอกบริเวณคลังสินคา 
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¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹
¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

ในการดําเนินกิจการUMS ไดนําเอาแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ตอสังคม หรือ CSR มาประยุกตผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวางแผนกลยุทธทาง
ธุรกิจอยางกลมกลืนโดยนําความรูที่เกิดจากประสบการณการ
ดําเนินงานดาน CSR มาพัฒนาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัต 
กรรมทางธุรกิจที่สามารถสรางประโยชนความสามารถในการ
แขงขัน และมูลคาเพิ่ม ทั้งตอธุรกิจและสังคมไปพรอมๆกัน  โดย
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

บริษัทฯ ไดสํารวจกระบวนการตางๆ ของธุรกิจที่ดําเนินการ
อยูในปจจุบันวากอใหเกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทาง
ลบตอสังคมและส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร และศึกษาหา
แนวทางการแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว อีกทั้งยังศึกษา 
พิจารณาและวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางละเอียดและ
ครอบคลุมทุกดานเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการ
คนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดเปดเผยนวัตกรรมที่คนพบในส่ิงที่เปนประโยชน
ตอสังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อกระตุนใหธุรกิจ และ
ผูประกอบการรายอื่นไดปฏิบัติตาม 
บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหถึงแนวทางแกไขปญหา ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา เพื่อสรางโอกาสในการคิดคน
ผลิตภัณฑใหม และเพื่อความเจริญเติบโตควบคูการสรางผล
กําไรของธุรกิจอยางย่ังยืน 

ท่ีมา: คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,“เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร” มีนาคม 2549, หนังสือเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม 

UMS ไดสรางนวัตกรรมใหเกิดในการดําเนินกิจการ ไดแก  
 

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§ UMS  

การสรางทาเทียบเรือแบบมีหลังคา  
การสรางคลังสินคาแบบปดซึ่งไดเปนรายแรกของผู
จําหนายถานหิน  
การใชโคลนพอกสินคา และปลูกหญาทับเพ่ือมิใหเกิดการ
ฟุงกระจายของสินคา  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการตามแนวทางการปฏิบัติ CSR ควบคู
กันกับหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อมาปรับใชอยางบูรณา
การ ภายใตหลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล และ
การบริหารความเส่ียง ภายใตความรูและคุณธรรมในการประกอบ 
ธุรกิจ ซึ่งมีเปาหมาย คือ ความสมดุล ม่ันคง และย่ังยืนของชีวิตและ
สังคม และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือ
แสวงหาผลกําไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชนของสังคม 
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะกอใหเกิดวิกฤตตามมา ตลอดจน
ไดคํานึงถึงการใชทรัพยากรในธุรกิจอยางประหยัด และอยางมี
คุณภาพ” 

การสรางนวัตกรรมของ UMS 

¡ÒÃ Ñ́̈ ·íÒÃÒÂ§Ò¹ �́Ò¹ÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

UMS ไดจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อเผยแพรถึง
กิจกรรมดานสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ ในรอบป 
2552 ท่ีผานมา โดยไดจัดทําในรูปแบบ CD และเผยแพรใน   
website : www.umspcl.com ของบริษัทฯ 



กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบ        
ตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

จากการท่ี UMS ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญอยางย่ิงกับการดําเนินธุรกิจควบคูกันกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้น จึงจัดใหมี “คณะกรรมการ CSR” เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนรอบบริเวณคลังสินคา ท้ังเรื่องความเปนอยู การ
ดําเนินชีวิต ผลกระทบตางๆ จากการดําเนินธุรกิจ รวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และหนวยงานที่มีความรูความ
ชํานาญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปวางแผนทํากิจกรรมสังคมในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังใชเปนขอมูลเพ่ือให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดประสานความรวมมือกันพัฒนาชุมชน เปนตัวอยางการวิเคราะหชุมชนเพื่อการทํากิจกรรมพัฒนาใน
พ้ืนท่ี ท้ังนี้ การสํารวจดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดทราบถึงสถานภาพความเปนอยู ลักษณะของชุมชน และลักษณะทางสังคม เรื่อง
ท่ีเปนความตองการของชุมชน และผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของชมุชน และยังมีการจัดการสํารวจความพึงพอใจ และความ
ตองการของชาวชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานมวลชนสัมพันธ 
 

และในป 2552 UMS ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมขึ้นมามากมายภายใตนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชน ดาน
ศาสนาวัฒนธรรม และ ดานสาธารณกุศล ดังตอไปนี้ 
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ปาชายเลนมีความสําคัญและประโยชนอยางมากมายมหาศาล 
เพราะปาชายเลนเปนท่ีรวมของพืช สัตวน้ําและสัตวบกนานา
ชนิด ซึ่งมีความสําคัญและประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยหลายรูปแบบ คือ  

»ÅÙ¡»�Ò �»�ÒªÒÂàÅ¹� 

ไมในปาชายเลนนํามาใชประโยชนในลักษณะตางๆ กันได
หลายรูปแบบ เชนทําฝนและถานซึ่งในแตละปไมปาชายเลนท่ี
ตัดออกมา เชน ไมโกงกาง ไมถ่ัว ไมโปรง ประมาณ 80% จะ
นํามาทําถานโดยเฉพาะไมโกงกาง จะทําถานไดคุณภาพดี
ท่ีสุด, ทําไมเสาเข็มและ ไมค้ํายัน เชนตาตุม โกงกาง แทนนิน, 
เปลือกไมหลายชนิด นํามาสกัดจะไดแทนนิน ใชทําหมึก ทําสี 
ทํากาว ฟอกหนัง 

�́Ò¹»�ÒäÁ� 

เปนแหลงอาหารสําคัญของสัตวน้ํา พวกเศษไมใบไมและสวน
ตางๆ ของไมท่ีรวงหลนจะถูกยอยสลายเปนโปรตีน สําหรับ
พวกหอย ปู และหนอนปลอง ซึ่งจะเปนอาหารของสัตวน้ําท่ี
ใหญกวาตอไป เปนท่ีอยูอาศัยและที่อนุบาลสัตวน้ําในระยะตัว
ออนกุงและปลา ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจไดอาศัยปาชายเลนเปน
แหลงเพาะเล้ียงตัวออน เชน กุงกุลาดํา ปลากะพงขาว และ
ปลาอ่ืนๆ 

�́Ò¹»ÃÐÁ§ 

เปนแหลงสําหรับลดความรุนแรงของคล่ืน ปองกันการ
พังทลายของดินชายฝง ชวยชะลอความเร็วของลม พายุให
ลดลงกอนท่ีจะขึ้นสู ฝงมิใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกท่ี
อยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากินของชาวบานท่ีต้ังถ่ินฐานอยูบริเวณ
ใกลเคียง ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ี ตามชายฝง เพราะระบบรากของไม
ปาชายเลนจะชวยในการทับถมของเลนโคลน ทําใหเกิดดิน
เลนงอกใหมอยูเสมอ ชวยกรองของเสืยท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม มิใหไหลลงสูทะเล สรางความเสียหายแกสัตวน้ํา
และระบบนิเวศในบริเวณชายฝงได 
 

UMS จึงเห็นความสําคัญปาชายเลนจึงไดรณรงคการปลูกปา
ชายเลนและตั้งเปาการปลูกปาชายเลนภายใน 3 ป (พ.ศ. 
2551- 2553) บริษัทจะตองปลูกปาชายเลนจํานวน 3,000 ตน 
และในป 2551-2552 ไดปลูกตนไมไปแลวจํานวน 2,000 ตน 

�́Ò¹Í×è¹æ 
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UMS ไดรับรูและตระหนักถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับ “ภาวะโลก
รอน” และส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศนอ่ืน จึงรวมมือกับ คูคา 
ลูกคา และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา 
หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เขารวมใน “โครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดกิจกรรมปลูกปาในพ้ืนท่ี  

จ.สมุทรสาคร เพ่ือฟนฟูสภาพอากาศ และระบบนิเวศนทาง 
ธรรมชาติ ซึ่งเปนอีกทางหน่ึงท่ีชวยสรางสมดุลทางธรรมชาติ
ดวย เพ่ือเพ่ิมเขตพ้ืนท่ีสีเขียว และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
และหวงแหนส่ิงแวดลอม  

â¤Ã§¡ÒÃ �ÃÑ¡É�âÅ¡ ÃÑ¡É�»�Ò ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ� 

หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนความต้ังใจ ท่ี 
UMS ไดชักชวนพนักงาน สถาบันการศึกษา ตลอดจน
ประชาชนในเขตชุมชนรวมกันปลูกตนโกงกาง จํานวน 
300 ตน ณ ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาชัยฝงตะวันออก 
จ.สมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือการฟนฟูสภาพอากาศ และ
ระบบนิเวศนทางธรรมชาต ิสรางจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมใกลตัว และมีความรักใน
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดแกพนักงาน เยาวชน และ
ชุมชน 
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â¤Ã§¡ÒÃ �Ã�ÇÁ»ÅÙ¡»�Ò¡ÑºªÁÃÁàÃÒÃÑ¡áÁ�¹éíÒ·�Ò Ṏ¹� 

จากการสํานึกรักษทรัพยากรธรรมชาติ UMS จึงไดเขารวมกิจกรรม
กับชมรมรักษแมน้ําทาจีนเพ่ืออนุรักษ และฟนฟูปาชายเลน เพ่ือ
ฟนฟูสภาพอากาศ คืนปาชายเลน และระบบนิเวศนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีสวนชวยฟนฟูแหลงพักพิงอบุบาลตัว
ออนของสัตวน้ําใหกับลุมแมน้ําทาจีน ซึ่งเปนอีกทางหน่ึงท่ีชวย
สรางสมดุลทางธรรมชาติดวย เพ่ือเพ่ิมเขตพ้ืนท่ีสีเขียว และสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ และหวงแหนส่ิงแวดลอม ณ ศูนยอนุรักษ
และฟนฟูปาชายเลนท่ี 2 ต.บางหญาแพรก จ.สมุทรสาคร  

พนักงานชวยกันปลูกปาชายเลน 
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UMS มีแนวคิดในการสรางความ
รวมมือเพ่ือลดภาวะโลกรอน และ
ชวยกันอนุรักษธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม โดยการปลูกไมยืนตน เพ่ือ
ลดคารบอนไดรออกไซด ปองกันฝุน
ละอองภายในคลังสินคา และสราง
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม รมรื่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และชวยใหส่ิงแวดลอม ใน
เขตบริเวณคลังสินคาดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ไดรับความรวมมือจากประชาชน 
และพนักงานของ UMS ณ บริเวณคลังนครหลวง จ.อยุธยา เพ่ือรวมกัน
ปลูกตนสนปติพัตร จํานวน 300 ตน และตนตะกู 900 ตน 

â¤Ã§¡ÒÃ �»ÅÙ¡µ�¹äÁ�Â×¹µ�¹� 

»ÅÙ¡ �µ�¹äÁ�Â×¹µ�¹� 

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศ เปนสวน
สําคัญท่ีเก็บกักความรอนไมใหสะทอนออกนอกผิวโลกทําให
อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น  กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จัดไดวา
เปนกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหโลกรอนขึ้น   ดังนั้น 
การปลูกตนไมเปนวิธีหนึ่งการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่ง
ตนไม 1 ตน ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซค 8 กิโลกริม/ ป ดังนั้น 
ภาวะโลกรอนเปนปญหาของโลก การดําเนินการแกไขปญหาน้ัน
เปนเรื่องท่ีทุกคนจะตองพรอมใจลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง
หรือหาทางดูดซับกาซเรือนกระจกใหมากขึ้น   
 

UMS  มีแนวคิดในการทําโครงการปลูกปาเพ่ือลดภาวะโลกรอน  
โดยการปลูกตนไมชวยการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและ
คายกาซออกซิเจน เปนการลดภาวะโลกรอน ชวยเพ่ิมความชุม
ชื้นและความอุดมสมบูรณของบางสวนพ้ืนท่ีในประเทศไทย  จึง
จัดกิจกรรมปลูกตนไมบริเวณคลังสินคาและโรงเรียน ของจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดอยุธยา โดยปลูกตนไมภายใน 3 ป (พ.ศ. 
2551- 2553) จาํนวน 2,000 ตน  ซึ่งในป 2551-2552 ตนไปแลว 
1,500 ตน  



â¤Ã§¡ÒÃ �¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ� 

เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ดังนั้น UMS จึงไดจัดนิทรรศการ
ส่ิงแวดลอมขึ้น ในงาน”วันท่ีระลึกสากลแหงการรูหนังสือ และวันการศึกษา
นอกโรงเรียน” ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอบานแพว ซึ่งในงานไดอธิบายถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ บอกวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการสาธิตการ
ปฏิบัติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม  

30 

C
S
R
 R

ep
or

t 
2
00

9
 

â¤Ã§¡ÒÃ �4 Ņ̃¹ÇÒ¤Á ÇÑ¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁä·Â ¤¹ä·Â Ã�ÇÁã¨
Å´ÀÒÇÐâÅ¡Ã�Í¹� 

UMS เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการรักษส่ิงแวดลอมของเยาวชน
ไทย จึงจัดกิจกรรมโดยการชักชวนนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
สําโรง มาปลูกตนหางนกยูงพันธุเตี้ย จํานวน 300 ตน ในเขต
บริเวณโรงเรียนบานคลองสําโรง ต.สวนสม จ.สมุทรสาคร ซึ่ง
โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือปลูกฝง และจิตสํานึกใหเยาวชนไทยรูจัก
อนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  

ภาพบรรยากาศวนัจัดงานโครงการ “นิทรรศการส่ิงแวดลอม” 
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UMS ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมโดยมี
การสรางกระบวนการเรียนรูจากการเกษตร

ใหกับเยาวชนซึ่งโครงการเกษตรตางๆจะเปน
แหลงท่ีสามารถเพ่ิมพูนพัฒนาความคิดสรางสรรค 

กระบวนการแกไขปญหา รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกการรักษธรรมชาติ 
และเพ่ือเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีตองการเห็นเยาวชนของชาติเติบโตเปน
แหลงทรัพยากรที่มีคุณภาพและเปนบุคลากรท่ีสมบูรณแบบตอไป ซึ่ง
กิจกรรมน้ีจัดขึ้น ณ โรงเรียนบานคลองสําโรง ต.สวนสม จ.สมุทรสาคร 
โดยกิจกรรมที่ทําคือ สอนเยาวชนท่ีโรงเรียนบานคลองสําโรงถึงวิธีการ
ปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน เพ่ือใหนักเรียนของโรงเรียนบานคลองสําโรง
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน และยังเปน
การชวยลดรายจายคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และขยายโอกาส
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเด็กนักเรียนไดรับประทานผัก
ปลอดสารพิษจากฝมือของตนเอง 

â¤Ã§¡ÒÃ �à¡ÉµÃàÃÕÂ¹ÃÙ�� 

�́Ò¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ 

 
 
 
 
       

UMS ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม มี
การจัดกิจกรรมตางๆมากมายที่ชวยสงเสริมความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนและสังคมท้ังในและนอกบริเวณท่ีตั้งบริษัทฯ สนับสนุนให
ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆอยางเพียงพอ 
ชวยรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมใหนาอยู
เพราะ UMS เชื่อในคํากลาวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจ
โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for 
Sustainable Development หรือ WBCSD) ท่ีวา   
“ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมท่ีลมเหลว”  

จากสภาพความเปนอยูของนักเรียนโรงเรียน
วัดปากบอ จ.สมุทรสาคร  โดยมีพ้ืนท่ีโรง
อาหารชํารุดทรุดโทรมและแออัดเปนอยาง
มาก และยังไมมีการซอมบํารุงรักษา ทําให
ไม ส ามารถ ใชประ โยชน ได อย า ง เต็ ม

ประสิทธิภาพ UMS คูคา และ พนักงาน  จึงไดรวมมือกัน
ซอมแซมโรงอาหาร, โตะ, เกาอ้ีนั่งภายในโรงอาหารและปรับภูมิทัศน
บริเวณนั้นใหแกโรงเรียนวัดปากบอ เพ่ือชวยใหนักเรียนไดมีโรงอาหารใช
ในการรับประทานอาหารและใชเปนพ้ืนท่ีสันทนาการไดเปนอยางดี UMS 
ขอขอบคุณคูคาท่ีมอบวัสดุอุปกรณตางๆ ในครั้งนี้ เพ่ือสรางส่ิงดีดีแก
โรงเรียนวัดปากบอ 

â¤Ã§¡ÒÃ �ÍÒÊÒ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹� 
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เนื่องจากบริเวณคลังสินคา UMS 
มีพ้ืนท่ีและตนไมคอนขางมาก ซึ่ง
จะมีท้ังใบไมและเศษหญาจํานวน
มาก ท่ี เปน ท้ั งขยะและวั ช พืช 
UMS จึงคิดทําโครงการปุยน้ํา
ห มั ก ชี ว ภ า พ ท่ี เ ป น มิ ต ร ต อ
ส่ิงแวดลอม และเพ่ือเปนการสาน
ตอกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยมุงเนน
เรื่องการเรียนรู เ พ่ือตัวเองและ

สังคม ในการสรางสรรคกิจกรรมท่ีมีคุณประโยชนแกสังคมชวย
พัฒนาและพ่ึงพาตัวเอง ท้ังยังถือวาเปนพันธกิจท่ีสําคัญย่ิงใน
การรับผิดชอบตอสังคม ไดนําความรูและสามารถไปใชใหเกิด
ประโยชน ท้ังตอตัวเอง  ชุมชน  ส่ิงแวดลอม  และเพ่ือให
เกษตรกรใชน้ําหมักชีวภาพแทนการใชปุยและสารเคมีซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ท้ังยังสามารถลดการ
ตกคางของสารพิษไดอีกดวย และเพ่ือตอยอดในเรื่องการทําน้ํา
หมักชีวภาพตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

â¤Ã§¡ÒÃ �»Ø�Â¹éíÒËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾� 

UMS ไดสงพนักงานและตัวแทนชุมชน  เพ่ือเขารับฟงการบรรยายและการสาธิต ณ  ศูนยฝกงานคําแสด ริเวอรแคว     
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอยูภายใตพ้ืนฐานของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อาทิ เชน สถานีผลิตปุยชีวภาพ 
สถานีเตาเผาถานไม สถานีผลิตแกสชีวภาพจากขยะ การทําแปลงผักปลอดสารพิษ ฯลฯ เปนตน จากโครงการที่กลาว
มา พนักงานและตัวแทนชุมชน นําความรูท่ีไดมาพัฒนาตอเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน พรอมท้ังนําพา
สภาพ แวดลอมระบบนิเวศธรรมชาติบริเวณคลังสวนสมใหฟนกลับคืนมา และยังชวยลดคาใชจายในการดํารงชีวิตและ
รักษาส่ิงแวดลอม 

â¤Ã§¡ÒÃ �àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§à¾×èÍ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ªÕÇÔµ áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ � 

â¤Ã§¡ÒÃ �Ã³Ã§¤�Ê�§àÊÃÔÁÍÂØ¸ÂÒàÁ×Í§ÊÐÍÒ´ 2552 � 
ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดซึ่งประกาศเปนระเบียบ
วาระแหงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการรณรงค และ
สงเสริมใหดําเนินโครงการนี้ขึ้น โดย UMS รวมมือจากทุก
ภาคสวนของจังหวัดอยุธยา ไดแก หนวยงานราชการ 
โรงเรียน  ผูนําชุมชนชาวบาน  และ  สถานประกอบการ 
เปนตน เพ่ือทําความสะอาดถนน และปรับภูมิทัศนสองขาง
ทางถนนรอบเขตบริเวณคลังสินคาของบริษัทฯ  
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หองสมุดถือเปนแหลงรวมของความรูนานาชนิด UMS จึงไดเกิดแนวคิดในการจัดทําโครงการ
หองสมุดชุมชน “บานดิน” เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร ขาวสารเกี่ยวกับชุมชน 
และเปนจุดนัดพบปะพูดคุยเรื่องตางๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อใชเปนแหลงศึกษาหาความรู และ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร การเกษตร สังคม และอื่นๆ ตลอดจนเปนสถานท่ีพักผอน และเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน ไมวาวัยใดก็สามารถมาศึกษาหาความรูได โดยมุงเนนเรื่องการเกษตร 

ส่ิงแวดลอม และองคความรูตางๆ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการดํารงชีวิต เปนตน และยัง
ชวยใหประชาชนในชุมชนมีความรูมากขึ้น สามารถพัฒนาความรูความเขาใจในชีวิตชุมชน เพ่ือใหดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
มากขึ้นอีกดวย และยังสามารถนําความรูท่ีไดจากการคนควาจากหองสมุดชุมชนมาใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี ซึ่ง
โครงการนี้ พนักงาน UMS ไดรวมมือกันสรางหองสมุดชุมชนนี้ขึ้น โดยไดรับความสนับสนุนจาก   คูคาของบริษัทฯ ถือเปนการ
รวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อคืนกําไรใหกับสังคม ชุมชน อีกทางหน่ึงดวย 

â¤Ã§¡ÒÃË�Í§ÊÁǾ ªØÁª¹ �º�Ò¹ Ố¹� 

โครงการหองสมุดชุมชน “บานดิน” อีกหน่ึงโครงการ
ภาคภูมิใจของ UMS 

พนักงาน UMS รวมดวยชวยกันย่ําดิน ย่ําดินไดที่แลวนํามาอัดเปนกอน ไดกอนดินแลวมาชวยกันกอผนัง 

ข้ึนโครงเปนหลังแลวก็ฉาบกัน 

ข้ึนโครงหลังคาคะ ไดเวลาตกแตงภายใน 
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�́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

â¤Ã§¡ÒÃ �¾Ò¹�Í§·�Í§âÅ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�� 

ดวยวิทยาศาสตรนั้นนับเปน
พ้ืนฐานสําคัญของเทคโนโลยี
ดานตางๆซึ่งความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาศาสตรมีผล
ตอการพัฒนาประเทศใหมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม UMS จึงเล็งเห็น ถึง
ความสําคัญ และเปนโอกาส

อันดีท่ีไดมอบความรูใหแก
เยาวชนโดยนําคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลสวนสมจังหวัดสมุทรสาครไปทัศนศึกษาท่ีศูนย
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมการกระตุนใหเยาวชนได
มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปด
โอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถและ
ทักษะการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาปรับใชให
เกิดความคิดสรางสรรคนําไปสูการพัฒนาประเทศโดย
สวนรวมในอนาคตและมุงหวังให
เยาวชนไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย
ดวยตนเองและจากกระบวนการ
แบงเปนกลุมเรียนเพ่ือฝกให
เยาวชนไดใชความคิดวิเคราะห 
และแกปญหาดวยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะการส่ือสาร ตลอดจนทักษะทางสังคม ซึ่ง
นับเปนส่ิงสําคัญในการเรียนรู และคนหาความรูใหมๆ ซึ่งไม
เพียงแตทางดานวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังสามารถนําไปใช
ในดานอ่ืนๆไดอีกดวยโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชวิทยาศาสตร
กับชีวิตประจําวันของเรา  

UMS ไดสนับสนุนชุดพละใหกับนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
สําโรง ต.สวนสม จ.สมุทรสาคร ซึ่งเปนเด็กนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล 1 - ป.6 จํานวน 120 ชุด ท่ียังขาดแคลนอยู เนื่องจาก
ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีอาชีพรับจาง ทํานา ทําสวน 
และมีฐานะคอนขางยากจน ซึ่งโครงการนี้จัดเพ่ือตองการ
สนับสนุนใหนักเรียนไดมีชุดพละเพื่อใชในการเรียน เทาเทียม
กับนักเรียนโรงเรียน
อ่ืนๆ และตองการให
นั ก เ รี ย น ไ ด รู สึ ก ถึ ง
ความเอาใจใส  และ
หวงใยจากบริษัทฯ  

â¤Ã§¡ÒÃ �ÁÍºªǾ ¾ÅÐãË�àÂÒÇª¹� 

â¤Ã§¡ÒÃ �ÁÍº¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÇÑ¹à ḉ¡� 

เยาวชนที่ดีถือเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต และ UMS 
ไดเห็นความสําคัญถึงส่ิงนี้ จึงไดสนับสนุนมอบของขวัญใหกับ
เยาวชนเนื่องในวันเด็ก เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญของตนเอง ตลอดจนซาบซึ้งในความเอาใจใส 
หวงใยของผูใหญตอพวกเขาเหลานั้น และถือวาเปนการคืน
กําไรสูสังคม และชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยการมอบของขวัญ
ใหแกเยาวชนในเขตชุมชนจํานวน 5 แหง ไดแก  
1. ร.ร.บานคลองสําโรง  
2. ร.ร.บานดําเนินสะดวก   

3. ชลประทานบางยาง  
4. ศูนยเด็กเล็กฑีปงกรการุณยมิตร  
5. อบต.สวนสม  
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UMS ไดจัดประกวดวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่ง
เปนอีกทางหน่ึงท่ีจะปลูกฝงใหเยาวชนรูรักษส่ิงแวดลอม และปลูก
จิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถทางศิลปะ โดยจัดประกวดสําหรับเยาวชนใน
โรงเรียนบริเวณเขตคลังสินคา ต้ังแต ป.4-ป.6 ณ คลังสวนสมของ
บริษัทฯ ซึ่งภาพที่ชนะการประกวดนั้นไดนําไปเผยแพรเปนส.ค.ส.
ประจําป 2553 ของบริษัทฯ เพ่ือแจกใหกับคูคา ลูกคา เปนตน 

â¤Ã§¡ÒÃ �»ÃÐ¡Ç´ÇÒ´ÀÒ¾à¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ� 

 UMS เล็งเห็นถึงความสําคัญของ  
 การศึกษาของเยาวชนในชุมชน
บริเวณคลังสินคาของบริษัทฯท่ี
ผูปกครองของเยาวชนในชุมชนยังตอง

ทํางานหนักเพ่ือหารายไดเพ่ือ
การดํารงชีวิตจนไมสามารถดูแลบุตรหลานได
อยางเพียงพอ และพบวาเยาวชนในชุมชน
เหลานั้นยังขาดความรู ความเขาใจใน
วิชาการเรียนการสอนไมเพียงพอ จึงไดจัด
โครงการนี้ขึ้น โดยบริษทฯสนับสนุนให
อาสาสมัครพนักงานใชชวงเวลาวันหยุด (วัน

เสาร) จัดการเรียนการสอนในวิชา 
เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน และวิชาชีพ 
เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดมีความรู
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในชั่วโมงเรียน ชวยสรางเสริมวิชาชีพ 

เพ่ือสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน
ในการดํารง ชีวิตประจําวัน เชน หารายได

พิเศษ และเสริมสรางใหเยาวชนใชเวลาใหเปนประโยชน  

â¤Ã§¡ÒÃ �ÁÍº¤ÇÒÁÃÙ�ÊÙ�¹�Í§� 
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�́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³¡ØÈÅ 

â¤Ã§¡ÒÃ �¸¹Ò¤ÒÃ¸ÒÃ¹éíÒã¨ ¡Ñº UMS� 

ตัวแทนพนักงาน UMS ไดจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอาหาร
กลางวัน และทุนการศึกษาใหกับเยาวชน ณ สถานสงเคราะห
เด็กยากจน บานครูนอย เพ่ือใหเด็กๆไดมี ทุนการศึกษา 
ไดรับความสุขสนุกสนาน รูสึกวาพวกเขาไม
ถูกทอดท้ิง และยังเปนการปลูกจิตสํานึกใน
การแบงปนใหกับผูอ่ืนใหแกพนักงานดวย   

â¤Ã§¡ÒÃ �Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�� 

UMS ไดมอบเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ใหกับวัดธัญญารามราษฏรบํารุง อ.บาน
แพว จ.สมุทรสาคร เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลในงานผูกพัทธ
สีมาปดทองฝงลูกนิมิต และใชเปนแหลงคนควาศึกษาธรรมะ
นอกเหนือจากหนังสือท่ีมีอยูใหแกพระสงฆภายในวัดอีกดวย  

â¤Ã§¡ÒÃ �Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³�·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´� 

UMS ไดสนับสนุนอุปกรณทําความสะอาดใหแกวัดอําแพง ต.อํา
แพง จ.สมุทราสาคร เพ่ือใชเปนประโยชนในกิจกรรมของเขตวัด
อําแพงและชุมชนใกลเคียง และเพ่ือเปนการดําเนินงานตามพระ
ราชประสงคของพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระ
วรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่ง
บริษัทฯไดเขารวมกิจกรรมท่ีมีตางๆดวย ถือเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยเหลือสังคม และชุมชน และสรางสัมพันธไมตรีระหวาง
บริษัทฯ และชาวอําแพง และชุมชนใกลเคียง 

â¤Ã§¡ÒÃ �Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ªÁÃÁ¡íÒ¹Ñ¹ ¼ÙãË�º�Ò¹Ï� 

UMS ไดมอบเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมชมรมกํานันผูใหญบานฯ 
ซึ่งสมาชิกประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน เพ่ือเปนสวัสดิการชวยเหลือ
สมาชิกท่ีประสบความเดือดรอนในเร่ืองตางๆ รวมท้ังบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอชุมชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นวาบุคคล
เหลานี้จะเปนกําลังสําคัญท่ีจะบริหาร และพัฒนาชุมชนให
ประชาชนในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
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â¤Ã§¡ÒÃ �Ë¹�ÇÂà¤Å×èÍ¹·ÕèºÃÔ¡ÒÃÊÑ§¤Á� 

UMS ไดสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กและเยาวชนที่มา
รวมงานโครงการออกหนวยเคล่ือนท่ีบริการสังคม ท่ีจัดขึ้น ณ 
อาคารศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว ต.อําแพง เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคลายวันประสูติพระเจา
หลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ และเพ่ือการสงเสริม และ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนใหเจริญเติบโตเปนเยาวชนท่ีดีของ
ประเทศชาติตอไป และเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
บริษัทกับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึงการเอาใจใส 
และการใหความสําคัญตอชุมชน และสังคมของบริษัทฯ  

â¤Ã§¡ÒÃ �Ã�ÍÂ´Ç§ã¨ Ë�Ç§ãÂ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ� 

UMS ไดเขารวมกับอบต.สวนสม และวัดสวนสมจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันผูสูงอายุ ในกิจกรรม “รอยดวงใจ หวงใยผูสูงอายุ” โดยใน
งานมีการจัดการตรวจสุขภาพ (ตรวจคัดกรองความดันโลหิต, 
เจาะเลือดตรวจเบาหวาน, ตรวจตาคัดกรองโรคตอกระจก) พรอม
ท้ังใหความรูในเรื่องการรักษาสุขภาพ เล้ียงอาหารกลางวัน จัด
กิจกรรมนันทนาการ รวมถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ และ
จัดทําเส้ือสําหรับผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขต จ.สมุทรสาคร 3 เขต 
ไดแก อ.เมือง, อ.กระทุมแบน และอ.บานแพว เพ่ือใหผูสูงอายุได
เห็นถึงความเคารพ เอาใจใส และหวงใยที่บริษัทฯ มีให  

â¤Ã§¡ÒÃ �à Ố¹ - ÇÔè§à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ� 

UMS ได ใหความสําคัญในสถาบันพระมหากษัตริย  จึงได
สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และเขารวมในโครงการ “เดินวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติฯ” จากวันแมถึงวันพอ 116 วันสรางสามัคคี เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ กับ
ชุมชนต.สวนสม โดยจะรับมอบธงสัญลักษณจากอบต.อําแพง 
เปนเวลา 3 วัน 
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â¤Ã§¡ÒÃ �¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒÊÙ�Í§¤�¡Ã� 

เนื่องจากคานิยมในสังคมของคนในปจจุบันท่ีมีตอพุทธศาสนาได
เปล่ียนแปลงไปไมมากก็นอย  ทําใหหางไกลจากพุทธศาสนา 
ดังนั้น UMS จึงจัดโครงการพุทธศาสนาสูองคกร โดยกิจกรรมนี้ 

จัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน มี
การนิมนตพระสงฆ จํานวน   3 รูป 
มารับบิณฑบาตรที่บริษัทฯ ท้ังนี้
เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสทําบุญ
ตักบาตร และใกลชิดพุทธศาสนา
มากขึ้น  

�́Ò¹ÈÒÊ¹Ò ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

â¤Ã§¡ÒÃ �»ÅÙ¡½�§àÂÒÇª¹·íÒºØ� 

UMS สนับสนุนรวมจัดกิจกรรมทําบุญประจําปของโรงเรียนบาน
คลองสําโรง ซึ่งไดจัดขึ้นในวันปดภาคการศึกษาของนักเรียน โดย
ในงานไดเชิญคณะครู อาจารย นักเรียน และผูปกครองโรงเรียน
บานคลองสําโรงทุกคน รวมถึงประชาชนในเขตชุมชนใกลเคียงเขา
รวมฟงพระสวด รวมกันถวายภัตตาหาร ปจจัย ฟงเทศ ฟงธรรม 
เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนไดเขาถึงพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น และเปน
การสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางชุมชน     

เพ่ือเปนการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยไวใหคงอยู 
สืบไป ดังนั้น UMS จึงไดจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูใหญ โดยให
พนักงานไดรวมกันรดน้ําดําหัว ขอพรจากผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เนื่องในวันสงกรานตของไทย ณ สํานักงานใหญ ของ
บริษทัฯ 

â¤Ã§¡ÒÃ �Ã´¹éíÒ í́ÒËÑÇ Ê×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³Õä·Â� 



39 

C
S
R
 R

ep
or

t 
2
00

9
 

â¤Ã§¡ÒÃ �·Í´¼�Ò»�Ò à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ� 

UMS ไดตระหนักถึงความสําคัญของพุทธศาสนา และตองการท่ีจะสืบ
สาน อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
ใหคงอยู จึงไดสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปน
ประจําทุกป ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ ไดรวมกันทอดผาปาสามัคคีใหท่ี
วัด 2 แหง  ดังนี้ 
 

ÇÑ́ »Ò¡º�Í 

UMS ไดเขารวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีท่ีวัดปากบอ อ.เมือง 
เพ่ือสมทบทุนสรางโบสถไมสักทองแหงแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
ในวันงานยังมีการอนุเคราะหในการออกรานอาหารเพ่ือถวาย
ภัตตาหารเพลแกพระสงฆ และเล้ียงอาหารกลางวันแกประชาชนที่มา
รวมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือดองการเขามีสวนรวมตอกิจกรรมกับทาง
ชุมชน ใหเกิดความสามัคคี สรางความสัมพันธอันดี  

ในป 2552 UMS ไดรวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทานรวมกับ
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขอรับพระราชทานผา
พระกฐิน  เ พ่ือนํ าไปทอดถวาย  ณ  วัดปอมวิ เชียรโชติการาม 
สมุทรสาคร และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ถวายผา
พระกฐินพระราชทาน เพ่ือไปทอดถวาย ณ วัดมหาชัย  

ÇÑ́ ÈÃÕÊÔ¹ÁÒ 

UMS รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีท่ีวัดศรีสินมา ต.สวนสม อ.
บานแพว จ.สมุทรสาคร เพ่ือสมทบทุนสรางอุโบสถท่ีไดสรางคางอยูให
แลวเสร็จ เพ่ือพระสงฆ และประชาชนในเขตชุมชนสวนสมไดมีอุโบสถ
เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา ปฏิบัติธรรมตางๆ เพราะบริษัทฯ เล็งเห็น
วาวัดและพุทธศาสนาเปนสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนชาว
ไทยทุกคน 

â¤Ã§¡ÒÃ �·Í´¡°Ô¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹� 
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