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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สารจากประธาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
รู้จัก “คิวทีซี”
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน
โครงสร้างองค์กร
คิวทีซีกับความยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญและการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความยั่งยืนของธุรกิจ
41 การด�ำเนินงานด้านสังคม
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
การจ้างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
75 การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากร
การจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
85 Global Reporting Initiative (GRI) G4 Content Index
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รางวัรางวั
ลความแห่
งความภาคภู
ลแห่งความภาคภู
มิใจ มิใจ
Certificate of ESG100 Company
จากสถาบันไทยพัฒน์ : ESG Rating.
THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET SUSTAINABILITY AWARDS 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร 5S Model Award 2015 : 3 พื้นทีที่ ่
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ ่ นุ )

ประกาศนียบัตรผ่านการประเมินสถานประกอบการ
“ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข” จากกรมควบคุมโรค
SET AWARDS 2015: Outstanding Investor Relations Awards
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

SET AWARDS 2015: Best Investor Relations Awards
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจาปี 2558
จากคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
เส้นทางของการสร้าง “ความยั่งยืน” ของคิวทีซีมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกย่างก้าวต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ
ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน
โดยธรรมชาติของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงที่มีค�ำสั่งซื้อน้อย (Low Season) และช่วงครึ่งหลัง
ของปีจะเป็นช่วงทีม่ คี ำ� สัง่ ซือ้ เข้ามามาก (High Season)  ส�ำหรับปี 2558 ก็เช่นเดียวกัน ในครึง่ ปีแรกมียอดการสัง่ ซือ้ น้อยเนือ่ งจาก
ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีการชะลอตัว เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศท�ำให้มีการ
แข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง    ท�ำให้เราต้องเลือกรับงานที่สามารถท�ำแล้วมีก�ำไร  “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” เป็นแนวคิดหลัก
ของการบริหารจัดการของเรา โดยเราใช้โอกาสนีเ้ ป็นช่วงของการเตรียมตัวและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการ การเสริมทักษะความสามารถของทีมงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผ่านเครื่องมือที่
ส�ำคัญคือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)  ท�ำให้ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 เราสามารถ
ก้าวข้ามเป้าหมายยอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท และสามารถท�ำก�ำไรได้ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้เป็นไปได้
ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย
อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่า การด�ำเนินการต่างๆ นั้นย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียไม่
ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ประเมินความเสี่ยงและให้ความส�ำคัญพร้อมทั้งด�ำเนินการ
อย่างมีความรับผิดชอบในทุกๆ ด้าน
ปัญหาด้านสังคมอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของคิวทีซี คือเราค้นพบว่าท่ามกลาง
การแข่งขันที่สูง การปรับปรุงพัฒนารอบด้าน และความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ได้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น สร้างแรงกดดันให้กับทีมงานซึ่งเป็น
สังคมภายในของคิวทีซี เราพบว่า “ความสุข” ของพนักงานลดลง ความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กรเริ่มลดลง เราจึงเริ่มการตรวจ
“สุขภาวะองค์กร” และปรับปรุงกระบวนการสร้างสุขในองค์กรใหม่ สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)
เพื่อยกระดับความสุขของคนในองค์กรให้มี “ความสุขที่ยั่งยืน”
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การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง เนือ่ งจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุน รวมถึงการค้าขายอย่างเสรีในตลาดอาเซีย่ น (AEC) เราได้เตรียมความพร้อมในการสร้างคุณค่าเพิม่ ผ่านการด�ำเนิน
งานด้วยความรับผิดชอบ ครอบคลุมในทุกมิติและทุกกระบวนการตามสมการความยั่งยืน Q + R = S  (Quality + Responsibility
= Sustainability)  โดยใช้กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ
• พัฒนา “คน” อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง “คนเก่ง” + “คนดี”
• เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” และมี “ความรับผิดชอบ”
• สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)
• สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทให้ค�ำมั่นว่าจะด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์องค์กร
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนตลอดไป

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4
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รู้จัก “คิวทีซี”
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน) หรือ “คิวที
ซี” มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ
และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ต�ำบลมาบยางพร
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
“คิวทีซ”ี ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า(Make to Order)มีทีมงานวิศวกรผู้
เชี่ยวชาญในการออกแบบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
พร้อมให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ทีมงานขายมืออาชีพ
ที่มีความรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง ทีมงานบริการหลัง
การขายผู้ช�ำนาญการ ดูแลแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
“คิวทีซ”ี สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย
ขนาด 10-30,000 kVA ระบบไฟต�ำ่ สุดถึงสูงสุด 72 kV ทัง้ แบบ
1 เฟส และ 3 เฟส เต็มตามก�ำลัง เครื่องจักรที่มีอยู่ประมาณ
1,000 MVA ต่อปี หรือ 3,000 เครือ่ ง ต่อปี ผลิตทัง้ แบบ Wound
Core แบบ Stacking Core และแบบแห้งทีห่ มุ้ ฉนวนเรซิน่ (Cast
Resin) รวมถึงหม้อแปลงพิเศษประหยัดพลังงาน Amorphous
Distibution Transformer เราสามารถผลิตได้ทกุ แบบทุกมาตรฐาน
ทั่วโลก

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำหน่าย
สินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้า จ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศ และต่าง
ประเทศ เช่นในยุโรป,ออสเตรเลีย, ญีป่ นุ่ , เอเชียตะวันออกกลาง,
อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้ และอาเซียนทุกประเทศ
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วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก(World Class Standard)
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทาย
ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล
2. เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
และการให้บริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน
ค่านิQuality
ยมองค์กรสู
วามยั่งยืน
ofค่ Details
Quality of Details
Dynamics : เป็ นองค์กรทีไ่ ม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์วฒั นธรรมองค์กรทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงเพื่อ

ความก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น

Environment : มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตทีล่ ด

การใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

Teamwork : ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรบุคคล

มุ่งมันพั
่ ฒนาบุคลากรทุกระดับสู่

ความเป็ นเลิศของทีมงาน

Achievement : บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพมุ่งมันสู
่ เ่ ป้ าหมายระดับ

World Class

Innovation : ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มปี ระสิทธิภาพการ ใช้งานสูง

ลดความสูญเสียของพลังงาน คืนประโยชน์สสู่ งั คมและสิง่ แวดล้อม

Leadership : เป็ นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลายในฐานะผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าคุณภาพสูง ทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ

Service : ทีมงานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญคอยให้คาปรึกษาเกีย่ วกับระบบไฟฟ้ า และให้บริการอย่างมืออาชีพ
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการส่งเสริม
ความยั่งยืนองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต
ฝ่ายผลิต 1
ฝ่ายผลิต 2
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขายต่างประเทศ
ฝ่ายขายในประเทศ

แผนกบัญชี

ฝ่ายขายโครงการพิเศษ/บริการฯ

ฝ่ายบริหาร
แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกการตลาด

แผนกพัฒนาความยั่งยืนฯ

แผนก MIS

กลุ่มงาน Management

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มงาน Knowledge
กลุ่มงาน Operate

ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน
พนักงานทั้งสิ้น 225 คน

ณ สิ้นปี 2558 มีรายได้
จากการขายและบริการ
1,229,196,348 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากสายงานต่างๆ โดย
ก�ำหนดให้มอี ำ� นาจหน้าที่ ในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงานตามกรอบ
การบริหารความยั่งยืน และตามสมการความยั่งยืน Q+R = S โดยมีแผนกส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
ความคืบหน้าของการด�ำเนินการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ
ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
การสือ่ สารให้พนักงานทุกคนและผูม้ สี ว่ นได้เสียรับทราบจะใช้ชอ่ งทางสือ่ สารทาง e-mail, กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน,
บอร์ดประกาศ, เสียงตามสาย และ บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
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่งยืน 2558
คิวทีซรายงานความยั
ีกับความยั
ง่ ยืน

ด้วยวิสยั ทัศน์ “Wrold Class” และค่านิยมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ “Quality of Details” ภายใต้ความท้าทาย
ทางด้านเศรษฐกิจทีม่ คี วามไม่แน่ นอน และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ าทีห่ ลากหลายและประหยัด
พลังงาน บริษทั จึงตระหนักดีถงึ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยทุ่มเททรั
านการวิ
จยั และพั
่อสร้
างสรรค์
กรรมในกระบวนการ
มปี ระสิ
ทธิภาาพสู
งสุด าน
ด้วยวิพสยากรในด้
ัยทัศน์ “Wrold
Class”
และค่าฒนินาเพื
ยมองค์
กรที
่มุ่งเน้นนคุวัณตภาพ
“Quality of Details” ให้
ภายใต้
ความท้
ทายทางด้
เศรษฐกิ
จทีผม่ ลิคี ตวามไม่
และความต้
องการใช้
ตภัณฑ์หหารจั
ม้อแปลงไฟฟ้
าทีห่ ลากหลายและประหยั
งงาน บริษทั จึกงตระหนั
และได้
ภัณฑ์แทน่ม่ี นคี อน
ุณภาพ
ควบคู
่ไปกัผบลิการบริ
ดการความเสี
ย่ ง และการพัฒนาศัดกพลัยภาพของพนั
งาน ก
ดีถการปฏิ
ึงบทบาทหน้
อสิ่งแวดล้
ม สัเงสีคม
บดูแลกิจการที่ดหี ารจั
โดยทุดการที
่มเททรัด่ พมี ยากรในด้
จัยและ
บตั ติ ่อาทีคู่ค่ความรั
า้ ธุรกิบจผิชุดมชอบต่
ชน และผู
ม้ สี ่วอนได้
ยอื่นและการก�
ๆ บนพืำน้ กัฐานของการบริ
คี ุณธรรมานการวิ
จริยธรรม
พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับการบริหาร
มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพเพื่อความยังยื
่ น และสมการความยังยื
่ น Q+R=S

คิวทีซีกับความยั่งยืน

จัดการความเสีย่ ง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ธุรกิจ ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ บนพืน้ ฐานของ
การบริหารจัดการทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพเพื่อความยัง่ ยืน และสมการความ
ยั่งยืน  Q + R = S
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของ บริษัทฯ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคิวทีซี คือการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการท�ำงาน, ผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ
ขั้นตอนการท�ำงาน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคิวทีซี
ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ดังนี้
1.

ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการค้า สร้าง
เสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.

มุง่ เน้นการปรับปรุง พัฒนากระบวนการท�ำงานและการให้บริการตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตามหลักการบริหาร
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (TQM) เพือ่ สร้างทัศนคติดา้ นคุณภาพแก่บคุ ลากรในองค์กร สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า
และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

3.

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการด�ำเนินการของบริษัทฯ และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

4.

ห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
และ คู่ค้า เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ
ท�ำงาน

5.

เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดย
ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน
แรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวม
ถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

7.

สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการท�ำดีต่อสังคม

การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดเส้นทางการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และ
น�ำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสยั ทัศน์องค์กร “World Class” และวัฒนธรรมองค์กร “Quality of Details”  ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง
1

พัฒนา “คน” อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง “คนเก่ง” + “คนดี”

บริษทั ฯ ก�ำหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสยั ทัศน์
องค์กร เพือ่ ใช้เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะทีท่ กุ คนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมีเป็นพืน้ ฐาน พร้อมก�ำหนดความสามารถตามต�ำแหน่งงาน
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างให้พวก
เขาเป็นคนเก่งในงาน และเป็นคนดีของสังคม  ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สมรรถนะหลักประกอบไปด้วย

CORE COMPETENCY
Dynamics

12

Team Work

Achievement

Service
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2

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”

บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการน�ำ
ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 2 ครอบคลุมทุก
กระบวนการท�ำงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิม่ คุณค่า
ให้แก่ลูกค้า และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การขายและตลาด

3

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ถ้าพนักงานของเรามีความสุขในการท�ำงาน และมีความสุขในการใช้ชวี ติ ส่วนตัว จะช่วยท�ำให้เกิด
การกินดีอยูด่ ี มีสขุ ภาวะในชีวติ ซึง่ จะส่งผลและมีสว่ นช่วยผลักดันให้เกิดความส�ำเร็จ ความมัน่ คง และความก้าวหน้าของพนักงาน
องค์กร และสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงสร้างกลไกของการท�ำงานเพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน (Work
Life Balance) ให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก
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4

การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุมฯ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ คณะกรรมการสวัสดิการ เวทีเสวนาชุมชนฯ กล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์รว่ มกัน พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิ การด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ฯลฯ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านรายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ เว็ปไซต์ ฯลฯ
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การมี
นร่ววมของผู
มของผู้มมีส้ ่วสี นได้
ว่ นได้
ยและประเด็
นด้านความยั
การมีสส่วว่ นร่
เสียเสีและประเด็
นด้านความยั
่งยืน ง่ ยืน
บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมความยังยื
่ นองค์กร กาหนดให้มกี ารดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบใน
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ
กระบวนการตลอดห่
าเพืเสี่อยชีและกรองประเด็
บ้ ่งผูม้ สี ่วนได้เนสีทีย่มีนและกรองประเด็
นทีมม่ ในทุ
นี ยั กสๆาคัด้ญานให้โดยผ่
ครอบคลุ
มในทุกๆ ้บด้่งาน
ตลอดห่
วงโซคุณค่าเพื่อชีว้บงโซคุ
่งผู้มีสณ่วค่นได้
ัยส�ำคัญให้ครอบคลุ
านกระบวนการชี
อัโดยผ่
นตรายจากการท�
ำงาน การประเมิ
นผลกระทบด้านสิ
่งแวดล้อการประเมิ
ม การประเมิ
นการใช้พลังงานไฟฟ้
าและพลั
อน  ใช้
วิธี
านกระบวนการชี
บ้ ่งอันตรายจากการท
างาน
นผลกระทบด้
านสิง่ แวดล้
อมงงานความร้
การประเมิ
นการใช้
การประเมิ
นแบบมี
ส่วนร่วงมของพนั
กงานทุ
ำเนินนการทบทวนปี
1 ครั้ง เพืก่องานทุ
น�ำไปจักดระดั
ท�ำแผนลด/ควบคุ
มความ
พลังงานไฟฟ้
าและพลั
งานความร้
อนกระดั
ใช้บวธิ โดยจะด�
กี ารประเมิ
แบบมีส่วนร่ลวะมของพนั
บ โดยจะดาเนิ
นการ
เสี่ยงจากผลกระทบ
ทบทวนปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาไปจัดทาแผนลด/ควบคุมความเสีย่ งจากผลกระทบ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดให้มเี วทีเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึน้ ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สาร และ
สร้างการมีนอกจากนี
ส่วนร่วมในชุ้บมริชน
งข้มอเเสนอแนะเพื
่อใช้ในการชี้บชุ่งมประเด็
นด้าวนความยั
ษทั พร้
ฯ อยัมรังจับดฟัให้
ี วทีเสวนาประชาคม
ชนพบคิ
ทีซี ขึน้ ่งยืปีนละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นช่องทางใน

การสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน พร้อมรับฟั งข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการชีบ้ ่งประเด็นด้านความยังยื
่ น

ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิ
ต
ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิ
ต
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ

การขายและตลาด

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
-ลูกค้า (ภาครัฐ,
ภาคเอกชน)
-ตัวแทนจ�ำหน่าย
-คู่แข่งทางการค้า

-ผู้ผลิตวัตถุดิบ
-ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
-ผู้ขนส่งวัตถุดิบ
-คู่แข่ง

-พนักงาน,ลูกจ้าง
-ลูกค้า,ตัวแทนขาย
-คู่ค้า,ผู้รับเหมา
-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน
-สถาบันการเงิน
-ชุมชน,สังคม
-คู่แข่งทางการค้า
-กลต. , ตลท.
-หน่วยงานราชการ

-พนักงาน
-ผู้รับจ้างขนส่ง
-ผู้ถือหุ้น
-ธนาคาร
-ชุมชน,สังคม
-หน่วยงานราชการ
-นักลงทุน

-ลูกค้า
-ผู้ใช้สินค้า
-ชุมชน,สังคม

-ชุมชน,สังคม
-ผู้รับก�ำจัด
-ผู้ใช้สินค้า
-สื่อมวลชน
-หน่วยงานราชการ

ประเด็นผลกระทบ
การแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม,
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ,
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
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สิทธิมนุุษยชน,
การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม,การทุจริต
คอร์รัปชั่น,การ
ร่วมพัฒนาคู่ค้า,
สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน,
การปฏิบัติด้าน
แรงงาน,
สุขภาพและความ
ปลอดภัย,การทุจริต
คอร์รัปชั่น,การใช้
พลังงาน, มลภาวะ
การจัดการของเสีย,
การเปิดเผยข้อมูล,
การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

สิทธิมนุษยชน,
สุขภาพและความ
ปลอดภัย,การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน,การทุ
จริตคอร์รัปชั่น,
การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม

ความปลอดภัยใน สุขภาพและ
การใช้งาน,
ความปลอดภัย,
การใช้พลังงาน,
มลภาวะ การก�ำจัด
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

รายงานความยั่งยืน 2558

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ล�ำดับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1

พนักงาน

2

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

วิธีการ/การสื่อสาร

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

พนักงานประจ�ำ - กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานประจ�ำเดือน
ลูกจ้างชั่วคราว
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ,
KAIZEN
- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตาม แผน
ประจ�ำปี , ปฐมนิเทศน์
- กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยและ สร้าง
เสริมสุขภาพ
- การรับฟังความคิดเห็น,
ข้อร้องเรียนพนักงาน
- ข่าวสารด้านความ
ปลอดภัยฯ
- ข่าวสารด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ
- วารสาร HR
- ส�ำรวจระดับความสุข
พนักงาน
- ส�ำรวจความรักความผูก
พันธ์องค์กร

- การปรับขึ้นค่าจ้างเงิน
เดือนที่เหมาะสม
-การจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม
- มีความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  (บุหรี่ เหล้า
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทาง)
- สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานน่าอยู่
- มีความทัดเทียมและ
โอกาสในความก้าวหน้า
- มีแผนในการอบรม
พัฒนาความรู้ความ
สามารถ
- มีความเป็นอยู่ดี กินดี

- จ่ายผลตอบแทนและ - ความผูกพันธ์องค์กร
รายได้ที่เป็นธรรม
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึง
- เคารพในหลักสิทธิ
ขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
มนุษยชนและปฏิบัติ - อัตราการลาออก 1.37%
อย่างเท่าเทียม
- บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยด้วย
ระบบมาตรฐาน
OHSAS18001
- บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO14001
- กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
- โครงการสถานประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ
- โครงการสร้างสุขภาวะ
องค์กร  สร้างสุขที่
ยั่งยืน

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
- การแถลงผลการด�ำเนิน
งานรายไตรมาส
- การประชุมนักวิเคราะห์
การเงิน
- การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน
- การเชิญนักลงทุนเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต
- การตอบข้อซักถาม
ทางโทรศัพท์และ
อีเมลล์,รายงานประจ�ำปี

- ก�ำไร
- การก�ำกับดูแลกิจกรรม
ที่ดี
- กิจการมีความมั่นคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เหตุการณ์
- มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง
- มีระบบตรวจสอบและ
ควบคุมที่ดี

- ก�ำกับดูแลกิจการอย่าง - ผลประกอบการเติบโต
โปร่งใส เป็นธรรม
อย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบได้
- เป็นหุ้นยั่งยืน
- จ่ายเงินปันผลอย่าง
ใน Thailand
เหมาะสม
Sustainability
- เปิดเผยข้อมูลอย่าง
Investment 2015
โปร่งใส
- รางวัล SET AWARDS
2015 : Best Investor
Relation Awards

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์
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ล�ำดับ

18

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3

ลูกค้า

4

พันธมิตรทาง
ธุรกิจ

วิธีการ/การสื่อสาร

ลูกค้าภาครัฐ - การเข้าพบลูกค้า
ลูกค้าเอกชน - การจัดงานแสดงสินค้า
ลูกค้า ตปท. - การส�ำรวจความพึง
ตัวแทนจ�ำหน่าย พอใจลูกค้า
- การให้ความรู้ทางด้าน
เทคนิคกับลูกค้า
- การเปิดโอกาสให้
ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
- การท�ำกิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้า

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา

- การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
- ข้อมูลในการสื่อสารมี
ความถูกต้อง ชัดเจน
- การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลิต
คุณภาพของวัตถุดิบ
- ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปรับปรุง

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

- ได้รับข้อมูลทางเทคนิค
ของสินค้าและบริการ
อย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการ
มีความเหมาะสม
- เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส
- ได้รับสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพ
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม
- มีสินค้าที่ช่วยประหยัด
พลังานเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและ
บริการ
- การรักษาความลับของ
ข้อมูลลูกค้า

- ก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้
- มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ
- บริหารจัดการด้าน
คุณภาพด้วยระบบ
ISO9001
- บริหารจัดการองค์กร
ด้วยมาตรฐาน TQM
เพื่อพัฒนากระบวนการ
สินค้า และบริการ
- บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าด้วยระบบ CRM
- มีจรรยาบรรณในการ
รักษาข้อมูลความลับ
ลูกค้า
- รับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานห้องทดสอบ
ISO17025
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ประหยัดพลังงานด้วย
ทีมงาน R&D
- เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

- คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า 81.47%
- ยอดขายเกินเป้าหมาย
1000 ล้านบาท

- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง   - ปฏิบัติตามนโยบายการ - ส่งมอบวัตถุดิบที่มี
รวดเร็ว  ตามเงื่อนไข
จัดซื้อ จัดหา
คุณภาพได้ 99.58%
ระยะเวลา
- การพัฒนาคู่ค้า ด้วย - ส่งมอบวัตถุดิบได้ตรง
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
การแนะน�ำ ให้ความ
เวลา 99.01%
อย่างเป็นธรรม
รู้ ความเข้าใจ ในการ
- การแข่งขันราคาอย่าง พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูง
เป็นธรรม โปร่งใส
กว่าที่มาตรฐานก�ำหนด
- การให้ความรู้
- มีนโยบายต่อต้านการ
และการพัฒนา
ทุจริต คอร์รัปชัน่ และ
กระบวนการผลิต
ส่งเสริมการปฏิบตั ิ
วัตถุดิบ
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ล�ำดับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่แข่ง

วิธีการ/การสื่อสาร

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง
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คู่แข่งทางการ
ค้า

6

ผู้รับก�ำจัด
ของเสีย

ผู้รับก�ำจัดของเสีย -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -การปฏิบัติตามข้อตกลง -ติดตาม ตรวจสอบ การ -ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับข้อก�ำหนดของ อย่างเคร่งครัด
ด�ำเนินการ ของผู้รับ -ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
กฎหมาย และแนวทาง -การด�ำเนินการที่ถูกต้อง ก�ำจัด
ชุมชน สังคม ภาครัฐ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

7

ชุมชนและ
สังคม

-ชุมชนรอบโรงงาน - การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
-สังคมทั่วไป
- การมีส่วนร่วมเข้าไป
พัฒนาชุมชนและสังคม
- กิจกรรมเสวนา
ประชาคม ชุมชนพบคิว
ทีซี ประจ�ำปี

8

เจ้าหนี้

สถาบันการเงิน

-การแลกเปลี่ยนข้อมูล -แข่งขันทางการค้าอย่าง ปฏิบัติตามหลักจรรยา
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ เป็นธรรม และโปร่งใส บรรณเพื่อการด�ำเนิน
แหล่งข้อมูลวัตถุดิบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนเครื่องมือ
โปร่งใส
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิต

ผลลัพธ์

-เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
-การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
-ไม่สร้างผลกระทบทาง
ลบสู่ชุมชนและสังคม
-มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
-ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และต่อต้าน
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น

- รายงานประจ�ำปี
- สามารถปฏิบัติตาม
- การแถลงผลการด�ำเนิน เงื่อนไขและข้อตกลง
งานรายไตรมาส
ของสัญญา
- ความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

- การสร้างความไว้วางใจ
และเข้าใจต่อกัน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
- สร้างพนักงานจิตอาสา
เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
- บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO14001
- บริหารจัดการด้าน
พลังงานด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO50001
- มีนโยบายสิทธิมนุษย
ชน และส่งเสริมการ
ปฏิบัติ
- มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนื่องภายใต้การแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

- ได้รับการยอมรับทาง
สังคม
- ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน สังคม
- ให้การสนับสนุนชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
- โครงการสร้างสัมมาชีพ
เยาวชน บ้านสะพานสี่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ - สถาบันการเงินคงการ
ข้อตกลงของสัญญา
ให้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง
อย่างเคร่งครัด
- พาเยียมชมกิจการ
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ล�ำดับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

9

หน่วยงาน
ภาครัฐ

กลต.
ตลท.
สรรพากร
อุตสาหกรรมจังหวัด
แรงงานจังหวัด
ทรัพยากรจังหวัด
ขนส่งจังหวัด
อบต.มาบยางพร
สภาหอการค้าฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ

10

สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อออนไลน์
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วิธีการ/การสื่อสาร

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

- รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายก�ำหนด
- น�ำส่งภาษีตามกฎหมาย
- ให้การสนับโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

- สามารถปฏิบัติตาม
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ - ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนิน
ระเบียบ กฎหมายที่
ข้อบังคับ ที่กฎหมาย
กิจการอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด ในทุกๆ ด้าน - รางวัล SET
- ไม่สร้างผลกระทบต่อ - เปิดเผยข้อมูลอย่าง
Sustainability Award
สังคม และสิ่งแวดล้อม โปร่งใส
2015
- รางวัลบรรษัทภิบาลดี
เด่น 2558 (ภาคกลาง)

- พบปะเยื่ยมเยือน
สื่อมวลชนในโอกาส
ต่างๆ

- ข้อมูลข่าวสารความคืบ - แจ้งความคืบหน้าอย่าง - ได้รับการเผยแพร่
หน้าของกิจการ ถูกต้อง น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง, ข่าวสาร ภาพลักษณ์
รวดเร็ว
การสรุปผลการด�ำเนิน องค์กรในทางที่ดีอย่าง
งาน, แผนธุรกิจ
สม�่ำเสมอ

รายงานความยั่งยืน 2558

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนองค์กรซึง่ เกีย่ วโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำและเผยแพร่รายงานครั้งแรกเมื่อปี 2557  ส�ำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานครั้งที่ 2 เพื่อแสดงผล
การด�ำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยได้พจิ ารณาถึงประเด็นส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มคี วามสอดคล้อง
ตามกรอบของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4)  

หลักการคัดเลือกประเด็น
1. การระบุประเด็น : พิจารณาทีม่ าของข้อมูลเริม่ ต้นจากกรอบการบริหารความยัง่ ยืนองค์กร และข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบ
ด้านความยัง่ ยืนขององค์กรทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
• ภายในองค์กร : ประชุมผู้รับผิดชอบ,คณะกรรมการส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น , คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง,
คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, ตู้รับความคิดเห็น
• ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น ,การพบปะเยี่ยมเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียน, การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า,
เวทีสานเสวนาฯ  เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
การพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. การจัดล�ำดับความสาคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้นมาให้
น�ำ้ หนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์
ให้คะแนนขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบมาตรฐาน ISO14001, ISO18001,ISO50001,ISO26000 และสอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร ซึง่ ยังไม่ได้องิ ตัวชีว้ ดั ตามแนวทาง GRI G4   การพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญได้นำ� ไปสูก่ ารก�ำหนดประเด็น
ในตาราง Materiality Matrix  ดังนี้
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2. การจัดลาดับความสาคัญ : เมือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ่วนได้เสียแล้ว ได้นาประเด็น
รายงานความยั่งยืน 2558

เหล่านัน้ มาให้น้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผูม้ สี ่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร
ISO14001,
ซึง่ บริษทั ฯ
ได้กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบมาตรฐาน
ISO18001,ISO50001,ISO26000 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึง่ ยังไม่ได้องิ ตัวชีว้ ดั ตามแนวทาง GRI G4
การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญได้นาไปสู่การกาหนดประเด็นในตาราง Materiality Matrix ดังนี้

Materiality Matrix
Materiality
Matrix

ได้นน�ำาเสนอประเด็
เสนอประเด็นส�นำสคัญ
Materiality
Matrix
ต่อคณะกรรมการส่
งเสริมความยั
ยืนองค์กงยื
่อให้คกวามเห็
ชอบ
ได้
าคัตาม
ญตาม
Materiality
Matrix
ต่อคณะกรรมการส่
งเสริม่งความยั
่ ร เพื
นองค์
ร เพื่อนให้
ก่อนก�ำหนดขอบเขตของรายงาน  และก�ำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร และ
ความเห็นชอบก่อนกาหนดขอบเขตของรายงาน
และกาหนดให้มกี ารรายงานความคืบหน้าของข้อมูลที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส เพือ่ ติดตามและให้มนั่ ใจว่าเนือ้ หาในรายงานความยัง่ ยืนนีจ้ ะถูกเปิดเผยด้วยความจริงและครบ
ย่ วข้อรณ์งต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส เพื่อติดตามและให้มนใจว่
ั ่ าเนื้อหา
ถ้เกี
วนสมบู
ในรายงานความยังยื
่ นนี้จะถูกเปิ ดเผยด้วยความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์
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3. ขอบเขตของรายงาน : รายงานฉบับนีน้ ำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
(มิได้รวมถึงบริษัท คิวทีซี ปานโก จ�ำกัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
4. ความเชือ่ มัน่ ต่อรายงานความยัง่ ยืน : รายงานฉบับนีม้ ไิ ด้มกี ารตรวจรับรองรายงานและตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านจากหน่วยงาน
ภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ  แต่ได้รบั การรับรองรายงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนและคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั ฯเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะส่งการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก
5. การสอบถามข้อมูล : หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร บมจ.คิวทีซี
เอนเนอร์ยี่  e-mail : sureeporn.m@qtc-energy.com     โทรศัพท์ : 038-891-411 โทรสาร : 038-891-411
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญและการด�ำเนินงาน
ประเด็นที่ส�ำคัญ

แผนงาน

ผลการด�ำเนินงาน

Quality Economy : เศรษฐกิจ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปรับปรุงกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพือ่
การป้องกันมิให้เกิดการทุจริตฯ
การบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทุกมิติ
ความยั่งยืนของธุรกิจ
-  บริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กรเพือ่ ความยัง่ ยืน
ด้วยระบบ TQM#2 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน
-  ร่วมพัฒนาคู่ค้าโดยส่งเสริมในด้านเทคนิค
ต่างๆ ในการผลิต
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น
สมัครเข้า PACT Network
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ยอดขายเกินเป้าหมาย 1000 ล้าน

ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

Quality Society : สังคม
สุขภาพและความปลอดภัย

การพัฒนาพนักงาน
การจ้างงาน
การดูแลพนักงาน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ
บริการ

-   บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดเป็นศูนย์
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วย
OHS18001
-  มุง่ เน้นพัฒนาพนักงานตามความสามารถหลัก -  ผลส�ำรวจความผูกผันองค์เพิ่มขึ้นจาก
ขององค์กร พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่ ปี 2557
ดีทั้งในงานและนอกงาน ให้เกิดเป็น Work -  ผลส�ำรวจความสุขพนักงานอยูใ่ นระดับ
Life Balance และเกิดเป็นความสุขทีย่ งั่ ยืน ที่มีความสุข
-  ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ชมุ ชนในพืน้ ที่ และ -  โครงการสร้างสัมมนาชีพเยาวชน
การสนับสนุนประโยชน์เพื่อสาธารณะ
-  รับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์และการ -  ความพึงพอใจลูกค้า
บริการ ด้วยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีร่ วดเร็ว
ตรงไปตรงมา

Quality Environment : สิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตสินค้า และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการของเสีย และ
วัสดุเหลือใช้
การใช้ทรัพยากร
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบมีสว่ นร่วม Certification ISO50001
ผ่านเครื่องมือ KAIZEN และ R&D  , บริหาร
จัดการกระบวนการด้วยมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม (ISO14001) และการจัดการ
ด้านพลังงาน (ISO50001)

รายงานความยั่งยืน 2558

ผลการด�ำเนินงาน
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ด้านเศรษฐกิจ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Quality Economy
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้จัดท�ำ  “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”  ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เป็นไปตามาตรฐานสากล
ซึง่ ปัจจุบนั ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 คน ในรอบปี 2558 จัดให้มกี ารประชุม 2 ครัง้ เพือ่ ก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนและติดตามการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาการก�ำดับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับในด้านการสือ่ สาร บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำเป็นคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแจกพนักงาน
และอบรมพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็ปไซค์ของบริษัทฯ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ : http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html
จรรยาบรรณธุรกิจ : http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html
นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET AWARDS 2015 : Best Investor Relations Awards  ซึ่งแสดง
ถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว สื่อสารทุกช่องทางอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญในการตัดสินใจของ
นักลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่
ในปี 2558 มีการประเมินผลการปฏิบัติในรูปแบบการประเมินรายบุคคลโดยตนเองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.38 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก
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ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD (คะแนเนเต็ม 100)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) และได้น�ำแนวทาง
การต้านทุจริตส�ำหรับองค์กรธุรกิจมาปรับใช้ในกระบวนการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ “นโยบายงดการรับของขวัญ” ในช่วง
เทศกาล และโอกาสอื่นใด พร้อมสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการยกระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ปรับปรุงนโยบายจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ เป็นการสือ่ สารกับคูค่ า้ และพนักงานในองค์กรในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมทั้งให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้หากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน   ซึ่งนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างได้อบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และส�ำเนาส่งให้กับคู่ค้ารวมถึงการเผยแพร่ทางเว็ปไซค์ของบริษัทฯ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56040
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy

       ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)
ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยเปิด
เผยตัวตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. ทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)
เลขที่ 2/2  ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนน
กรุ ง เทพกรี ฑ า แขวงหั ว หมาก  เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ  10240
2. ทาง e-mail : audit@qtc-energy.com

29

รายงานความยั่งยืน 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
และต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หอการค้าไทย ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิหสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชน ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้รับรางวัลบรรษัทภิบาล
ดีเด่น (ภาคกลาง) ประจ�ำปี 2558  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงกระบวนการต่างๆ ที่บริษัทฯ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล และบริษัทฯ มีเป้าหมายสมัครเข้าเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2559
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามวิสยั ทัศน์องค์กรในการก้าวขึน้ สูบ่ ริษทั ชัน้ น�ำของโลก (World Calss) ภาย
ใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้มกี ระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีช่องทางในการรายงาน  การติดตาม และการประเมิน
ผลอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2558 บริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งให้ครอบคลุมมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่
แวดล้อม ก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
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1.

1.

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ
1.1 ความเสีย่ งด้านการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

บริษทั ฯ มีรายได้จาการประมูลงานภาครัฐทัง้ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ า
1.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ฝ่ ายผลิต คิดเป็ นประมาณร้อยละ 25-30 ของรายได้รวม เป็ นสัดส่วนทีส่ งู ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ ซึง่
บริษัทฯ มีรายได้จาการประมูลงานภาครัฐทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่าย
รายได้
จ
ากส่วนนี้ขน้ึ อยูก่ บั ความสามารถในการชนะประมูล และขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทางการเมือง อีกทัง้
ผลิต คิดเป็นประมาณร้อยละ 25-30 ของรายได้รวม เป็นสัดส่วนทีส่ งู ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ ซึง่ รายได้จากส่วน
คูนี่แข้ ข่นึ้ งอยู
ใช้ก่ กบั ลยุ
ทธ์ดา้ นราคาเข้าแข่งขัน และในปี
จโลกตกต
อ้ ทาให้ า
ความสามารถในการชนะประมู
ล และขึน้ 2558
อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิ
สถานการณ์ทางการเมื
อง่ าอีประเทศคู
กทัง้ คูแ่ ข่ง่คใช้า้ ลดค
กลยุทาสัธ์งซื
ด่ า้ นราคาเข้
ยอดการส่
งออกมี2558
แนวโน้ภาวะเศรษฐกิ
มลดลง ตัง้ แต่
ในปี 2557
บริษทั ่คฯ้าลดค�
ได้เำตรี
อมรั
บความเสี
ย่ งดังแกล่
าวไว้
ล่วงหน้ตั้งาแต่
แข่งขัน และในปี
จโลกตกต�
่ำประเทศคู
สั่งยซืมพร้
้อท�ำให้
ยอดการส่
งออกมี
นวโน้
มลดลง
ในปีวด้2557
บริษฒัทนาระบบคุ
ฯ ได้เตรียณมพร้
อมรัวทั
งกล่าวไว้Qualtiy
ล่วงหน้าManagement
แล้วด้วยการพัฒ: นาระบบคุ
ณภาพทั
้งองค์กร
แล้
วยการพั
ภาพทั
่บความเสี
ง้ องค์ก่ยรงดั(Total
TQM) จนท
าให้ส่วทัามารถ
(Total
จนท�ำให้สกามารถผลิ
วิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้กเพิลยุม่ ทมากขึ
ธ์ขยายฐานลู
กค้กาลยุ
ทางด้
ผลิ
กวิกQuality
ฤตให้เป็Management
นโอกาส ใช้ก:ลยุTQM)
ทธ์ขยายฐานลู
ค้าทางด้กานเอกชนในประเทศให้
น้ และใช้
ทธ์าน
เอกชนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และใช้กลยุทธ์ในเรื่องของจุดคุ้มทุนของสินค้ามาน�ำเสนอลูกค้าเพื่อสร้างความแตก
ในเรือ่ งของจุดคุม้ ทุนของสินค้ามานาเสนอลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างจนทาให้บริษทั ฯ สามารถทารายได้
ต่างจนท�ำให้บริษัทฯ สามารถท�ำรายได้ทะลุเป้าหมายเกิน 1000 ล้านได้เป็นครั้งแรก
ทะลุเป้ าหมายเกิน 1000 ล้านได้เป็ นครัง้ แรก
กราฟเปรี
ยบเที
ลยอดขายในแต่
ละกลุ
ยอดขายรวม (%)
กราฟเปรี
ยบเที
ยบข้ยบข้
อมูอลมูยอดขายในแต่
ละกลุ
่มลู่มลูกกค้ค้าาต่ต่ออยอดขายรวม
(%)ย้ย้ออนหลั
นหลัง ง3 ปี3 ปี

ปี 2556
2.47%

ปี 2557

2.11%

2.16%

ปี 2558
1.59%

2.53%

1.31%

9.74%
19.71%

42.39%
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33.32%

24.11%

24.53%

46.68%

27.25%

60.11%
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1.2 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าได้แก่เหล็กซิลกิ อน ทองแดงแผ่น และน้ามันหม้อ
เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่เหล็กซิลกิ อน ทองแดงแผ่น และน�ำ้ มันหม้อแปลง ฯลฯ
แปลง ฯลฯ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศซึง่ ราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และในขณะเดียวกันบริษทั ฯ
ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังก็ส่งออก
ยังก็ส่งหม้
ออกหม้
อแปลงไฟฟ้
าไปต่างประเทศซึ
ดั ส่าวการน�
นทีน่ ำ้อเข้ยกว่
าเข้า่ยงจากอัเพื
่อลดความเสี
อแปลงไฟฟ้
าไปต่างประเทศแต่
มีสัดส่วนทีง่ ่นมี้อสยกว่
า เพืา่อการน
ลดความเสี
ตราแลกเปลี
่ยนเงิย่ นงจากอั
ตราต่างตรา
มีความเห็นให้ด�ำเนิษนการซื
นตราต่
วงหน้
า (Forward
แลกเปลีประเทศ
ย่ นเงินคณะกรรมการบริ
ตราต่างประเทศษัทจึงคณะกรรมการบริ
ทั จึงมี้อคขายเงิ
วามเห็
นให้าดงประเทศล่
าเนินการซื
อ้ ขายเงิ
นตราต่Contract)
างประเทศ
ำหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 785,658.47 บาท
ล่วงหน้และส�
า (Forward
Contract) และสาหรับในปี 2558 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเงิน
785,658.47 บาท
ผลการด�ำเนินงานด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประทศ (บาท) ย้อนหลัง 3 ปี
ผลการดาเนิ นงานด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประทศ (บาท) ย้อนหลัง 3 ปี
ขาดทุน -785,658.47

2558
2557

-7,489,279.87
2556
-7,489,279.87

2.

กาไร
4,414,415.22

2556
2557
4,414,415.22

2558
-785,658.47

ความเสี่ยงด้านสังคม
2.

ความเสี่ยงด้านสังคม

บริษทั ฯ มุง่ มันในการด
่
าเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง ความเสี่ยงที่ส�ำคัญคือการขาด
คืการยอมรั
อการขาดการยอมรั
ในสังไคมหรื
ได้งรคม
บั อนุ
ญาตทางสั
งคมอการด�ซึำง่ เนิจะส่
าเนินลธุะปีรกิจ
บในสังคมหรือบการไม่
ด้รับอนุอญการไม่
าตทางสั
ซึ่งจะส่
งผลกระทบต่
นธุงรกิผลกระทบต่
จของบริษัทฯอการด
ดังนั้นในแต่
จึงก�ำหนดให้
นผลกระทบด้
นสิง่ แวดล้มอมกี ารประเมิ
และการประเมิ
นความเสีย่ งอั
นตรายจากกิ
ษทั ฯ ตามมาตรฐาน
ของบริ
ษทั ฯ มกี ดัารประเมิ
งนัน้ ในแต่
ละปี จงึ กาาหนดให้
นผลกระทบด้
านสิ
ง่ แวดล้อจมกรรมของบริ
และการประเมิ
นความเสีย่ ง
และ OHSAS18001  นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั สิ ากลและตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ ครอบคลุม
อันISO140001
ตรายจากกิ
จกรรมของบริษทั ฯ ตามมาตรฐาน ISO140001 และ OHSAS18001 นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังยึดถือ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สังคม  สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้
ปฏิ
ามหลักดปฏิ
บตอั มูสิ ลากลและตามที
ก่ ฎหมายก
ซึง่ ครอบคลุ
มในเรื
อ่ งสิทธิม2558
นุษยชน
เสีบย ตั ด้ติ วยการเปิ
เผยข้
ความโปร่งใสในการบริ
หารจัาหนด
ดการผลกระทบอย่
างรอบด้
าน ในรอบปี
บริษัทฯ แรงงาน
ไม่มีข้อร้องเรีสัยงนคม
จากผู
่วนได้เอสียต้านทุจริต พร้อมทัง้ ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจกับผูม้ สี ่วนได้เสีย ด้วยการเปิ ดเผย
สิงใดๆ
่ แวดล้
อม้มีสการต่
นอกจากนี
้ในแต่ละปีบริหษารจั
ัทฯ ยัดงการผลกระทบอย่
จัดให้มีกิจกรรม เสวนาประชาคม
คิวทีซ2558
ี ขึ้น เพืบริ
่อเป็ษนท
ฟังยน
ข้อมูล ความโปร่
งใสในการบริ
างรอบด้าน ชุซึมง่ ชนพบ
ในรอบปี
ั ช่ฯองทางในการรั
ไม่มขี อ้ ร้อบงเรี
ความคิ
ดเห็ม้ นสี ,ข้่วอนได้
เสนอแนะเพื
ใดๆ
จากผู
เสีย ่อใช้ในการปรับปรุง และเป็นช่องทางในการสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านผลกระทบต่างๆ ในรอบปี
อีกด้วย

นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี จิ กรรม เสวนาประชาคม ชุมชนพบ คิวทีซี ขึน้ เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการรับฟั งความคิดเห็น,ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง และเป็ นช่องทางในการสื่อสารผลการดาเนินงาน
ด้านผลกระทบต่างๆ ในรอบปี อกี ด้วย
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3.

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามอ่อนไหวและเป็นทีส่ นใจของสังคมหากเกิดกรณีทบี่ ริษทั ฯ
เป็นผูก้ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างมาก ความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญในกระบวนการธุรกิจคือความล้มเหลวในการจัดการของเสียอันตราย บริษัทฯ จึงได้น�ำระบบบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ISO14001  มาประยุกต์ใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร มีขนั้ ตอนในการจัดการของเสียแต่ละประเภท การคัดเลือกผูร้ บั ก�ำจัดของเสีย
การติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้รับก�ำจัด  การรายงานผลการด�ำเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีการจัดท�ำแผน
ป้องกันและระงับเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น ซึ่งในรอบปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง
สม�่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพื่อลดการใช้พลังงาน การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการใช้
พลังงาน หรือแม้แต่การใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการน�ำเสนอผลงาน KAIZEN
และการวิจัยและพัฒนา

4.

ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบ
ด้าน ภัยที่ส�ำคัญคืออัคคีภัย บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และได้ท�ำการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมกับ
ซื้อความเสี่ยงด้วยกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองทุกความเสี่ยง ได้แก่ ไฟไหม้ น�้ำท่วม แผ่นดินไหว การถูกโจรกรรม และอุบัติเหตุ
จากการขนส่งสินค้า ซึ่งในปี 2558 ไม่เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศซึง่ เชือ่ มโยงกันระหว่างส�ำนักงานกรุงเทพฯ
และโรงงานจังหวัดระยอง โดยจัดให้มรี ะบบในการส�ำรองข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอและจัดเก็บในพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัย รวมถึงการติดตัง้ ระบบ
DR-SITE เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักของการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เต็มระบบในต้นปี 2559
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ความยั่งยืนของธุรกิจ
การพัฒนากระบวนการภายในเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Manangement
: TQM) เป็นเฟสที่ 2 ต่อเนือ่ งจากปี 2557  โดยเน้นทักษะในการเป็นนักคิด เป็นผูน้ ำ 
� และสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง  ในการแก้ไข
ปัญหาและการป้องกันการเกิดปัญหา โดยน�ำเอาประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในปี 2557 มาเป็นโจทย์ในการฝึกทักษะ
เพือ่ สามารถแก้ไขปัญหาในอดีต และป้องกันการเกิดซ�ำ 
้ ตลอดจนการสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจวินิจฉัยจากที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะของทีมงาน และพัฒนากระบวนการภายในอย่างต่อ
เนื่องนี้ท�ำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการออกแบบ การผลิต การน�ำเข้าวัตถุดิบ แรงงาน ได้สอดคล้องต่อความต้องการขาย และ
ทีมงานขายยังสามารถรุกตลาดลูกค้าเอกชนในประเทศท�ำยอดขายเกินเป้าหมาย 1000 ล้านบาทได้เป็นครั้งแรก

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ TQM#2
รายการ
1.ค่าที่ปรึกษา
2.ค่าอุปกรณ์และสื่อการเรียน
3.ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
รวม

บาท
        651,960.00
        102,146.00
        754,106.00
1,508,212.00

การประเมินผลและแผนงานในอนาคต
จากการด�ำเนินการในเฟส 2 พบว่าทีมงานมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น มากขึ้น เห็น
พัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้ชัดเจน ซึ่ง
บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการประยุกต์ใช้ TQM เฟส 3 ต่อไปในปี
2559
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โครงการปรับปรุงคุณภาพที่โดดเด่น
ลด Operation Time และ Takt Time ของสายการผลิต
ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่าความสามารถในการส่งมอบสินค้าตรงเวลาลดลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความน่า
เชือ่ ถือของบริษทั ฯ ทีมงานฝ่าย Supply Chain และฝ่ายผลิตจึงเริม่ วิเคราะห์รากเง้าของปัญหาทีแ่ ท้จริงตามหลักการของTQM ซึง่
พบว่าในการผลิตแต่ละสถานีงานมีการก�ำหนดเวลามาตรฐานในระบบ ERP มากเกินไป การส่งมอบชิ้นงานระหว่างสถานีงานไม่
สอดคล้องกัน เกิดการรอคอย ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตและการตัดสินใจรับงานจากลูกค้า
ทีมงานจึงด�ำเนินการแก้ไขปัญหาทีส่ าเหตุ โดยการตัง้ เวลามาตรฐานใหม่ดว้ ยการจับเวลาการท�ำงานจริง สังเกตุพฤติกรรม
การท�ำงานด้วยการบันทึกวีดโี อการท�ำงานแต่ละสถานีงาน และท�ำการวิเคราะห์กระบวนการใหม่โดยการลดกระบวนการทีไ่ ม่จำ� เป็น
รวบกระบวนการทีใ่ ช้เวลาน้อยเข้าด้วยกัน ย้ายก�ำลังคนทีเ่ หลือจากกระบวนการทีป่ รับปรุงแล้ว ไปอยูใ่ นกระบวนการทีเ่ ป็นคอขวด
ฯลฯ  พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP ใหม่ เพื่อใช้ในการจัดท�ำแผนการผลิตหลัก  และการประมาณการความสามารถใน
การผลิตในอนาคต

ผลการด�ำเนินการปรับปรุง
รายการ
สถานีงาน (จ�ำนวน)
เครื่องจักร (จ�ำนวน)
ก�ำลังคน (จ�ำนวน)
Takt Time (นาที)

ก่อน
ปรับปรุง
19
32
26
45

หลัง
ปรับปรุง
15
32
22
30

ความรู้สึกทีมงาน
“บทเรียนทีไ่ ด้จากการปรับปรุงท�ำให้พวกเราได้ฝกึ คิด
วิเคราะห์ อย่างมีหลักการและเหตุผล การเปิดใจรับและคิดอะไร
นอกกรอบจากสิง่ เดิมๆ ท�ำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ
พัฒนากระบวนการและสร้างคุณค่าให้กับงาน กับตัวพนักงาน
และองค์กรได้ พวกเราภูมิใจและจะต่อยอดพัฒนาต่อไป”
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        จากผลการด�ำเนินการท�ำให้ลดระยะเวลาในการผลิตลง
15 นาที เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนขึ้น 50%  และความ
สามารถในการส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 92%
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การวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงอะมอร์ฟัส
จากโครงการ “ทดลองติดตั้งใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัสในระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้านครหลวง และ Hitachi Metals, Ltd. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม2557 นั้น บริษัทฯ ได้ส่งมอบหม้อ
แปลงอะมอร์ฟัสให้กับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อน�ำไปติดตั้งใช้งานจริงในระบบจ�ำหน่ายแล้วจ�ำนวน 2 เครื่อง (ไม่สามารถเปิดเผย
สถานที่ติดตั้งและรายละเอียดได้ตามบันทึกข้อตกลง)      
ส�ำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟสั เพือ่ ให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลงนัน้ ทีมวิจยั และพัฒนาได้ทำ� การ
Redesign แบบการผลิตจากผลการทสอบหม้อแปลงอะมอร์ฟัสหลายๆ ขนาด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของหม้อแปลงอะมอร์ฟัสใน
รุน่ แรกๆ พร้อมทัง้ พัฒนาทักษะทีมงานในการผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟสั ซึง่ แตกต่างจากการผลิตหม้อแปลงปกติทวั่ ไป จนมีความ
ช�ำนาญมากขึน้ สามารถผลิตได้รวดเร็วและส่งผลให้สามารถลดตุน้ ทุนในการผลิตได้   อย่างไรก็ตามหม้อแปลงอะมอร์ฟสั ก็ยงั ไม่เป็น
ทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากในตลาดมีการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง ผูใ้ ช้ยงั ไม่ให้ความส�ำคัญต่อการประหยัดพลังงาน ซึง่ ต้องได้รบั การ
ผลักดันจากทางภาครัฐ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้สง่ หม้อแปลงอะมอร์ฟสั ไปทดสอบความสามารถทนต่อกระแสลัดวงจรที่ สถาบัน CESI ประเทศ
อิตาลี และเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงหม้อแปลงอะมอร์ฟสั ต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลักดันให้หม้อแปลงอะมอร์ฟสั เป็นทีย่ อมรับและ
มีการใช้งานในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต
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การร่วมพัฒนาคู่ค้าที่ส�ำคัญ
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ให้ความสนับสนุนคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญในการให้ความรูท้ างด้านเทคนิค และเครือ่ งจักรในการผลิตวัตถุดบิ
ที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ เพื่อให้คู่ค้าสามารถส่งมอบวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญได้ตรงตามเวลานัดหมาย และมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ
ก�ำหนด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังปรับปรุงนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง ส่งให้กบั คูค่ า้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ซึง่
ครอบคลุมถึงหลักการปฏิบัติที่เป็นสากล พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy

ผลการด�ำเนินงานปี 2558
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จุดเด่นในรอบปี 2558
ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจในปี 2558

ยอดขายสุทธิ

•

1,229,196,348

บาท

EBITDA

•

200,052,937.28 บาท

กาไรสุทธิ

•

119,172,474

กาไรสุทธิต่อหุ้น

•

0.60

บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

•

13.51

%

อัตราผลตอบแทนส่วน
ของผู้ถือหุ้น

•

22.70

%

บาท

ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย:ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
EBITDA รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

2556
803.95
134.57
74.51

2557
760.50
114.95
54.70

2558
1,229.20
200.05
119.17
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงิ
เงินนปัปันนผลแก่
ผลแก่ผผู้ถู้ถือือหุหุ้น้น

••

64,000,000
64,000,000

บาท
บาท

เงิ
เงินนปัปันนผลต่
ผลต่ออหุหุ้น้น

••

0.32
0.32

บาท
บาท

การลงทุนด้านบุคลากร

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนพนั
ผลตอบแทนพนักกงานได้
งานได้แแก่ก่ เงิ
เงินนเดื
เดืออนน
ค่
า
แรง
ค่
า
พั
ฒ
นาพนั
ก
งาน
และอื
ค่าแรง ค่นาพัด้ฒ
นาพนั
กงานงและอื
การลงทุ
านชุ
มชนสั
คม ่น่นๆๆ

เงินปันผลต่อหุ้น
ผลตอบแทนผู
ผลตอบแทนผู้บ้บริริหหาร
าร
การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน,

การลงทุนด้านชุมชนสังคม

สร้างสัมมาชี
พเยาวชน
ผลตอบแทนพนั
กงานได้
แก่ เงินเดือน
การลงทุ
น
ด้
า
นชุ
ม
ชนสั
คม ่นๆ
ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานงและอื
การบริ
จจาค,
ร่ววมพั
ฒ
นาชุมมชน,
การบริ
าค,
ฒ
การบริ
จางสั
าค,มร่ร่มาชี
วมพั
มพั
ฒนาชุ
นาชุมชน,
ชน,
สร้
พ
เยาวชน
สร้
า
งสั
ม
มาชี
พ
เยาวชน
ผลตอบแทนผู
้บริหาร
สร้างสัมมาชีพเยาวชน

•
••
•
••
•
•
••
••

64,000,000 บาท
94,614,169.95
94,614,169.95 บาท
บาท
0.32 บาท
18,252,563.05
18,252,563.05 บาท
บาท
281,146.42 บาท
94,614,169.95 บาท
616,887.42
บาท
616,887.42
บาท
281,146.42
18,252,563.05 บาท
บาท

การจัดดซืซื้อ้อสิสินนค้ค้า า
การจั

ต้ต้จนนาค,ทุทุนนร่ทางการเงิ
การบริ
วมพัฒนาชุมน
ทางการเงิ
นชน,
คู
ค
่
า
้
ทางธุ
ร
กิ
จ
สร้างสัมมาชีพเยาวชน

•••

•

8,767,597 บาท
บาท บาท
616,887.42
774,088.760.92

8,767,597

บาท

ภาษี
ทที่จี่จ่า่ายให้
รรัฐัฐบาล
ภาษี
ยให้
บาล
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
คู่ค้าทางธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน

••

42,776,646.47
42,776,646.47

บาท
บาท

•

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

•

การจัดซื้อสินค้า

•

774,088.760.92
8,767,597

บาท

42,776,646.47

บาท

บาท

ตารางแสดงการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียย้อนหลัง 3 ปี
ผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า*
พนักงาน**
ผู้ถือหุ้น (เงินปันผล) ต่อหน่วย
สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ (ภาษี)

2556
471.13
87.00
0.21
6.94
0.37
19.37

2557
447.66
89.14
0.18
7.54
0.34
14.90

หน่วย:ล้านบาท
2558
774.09
112.87
0.32
8.77
0.28
42.78

*มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป(ซื้อในประเทศ+ต่างประเทศ)
**เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากรฯลฯ (รวมผู้บริหารและพนักงาน)
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ด้านสังคม

Quality Society
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คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด

"องค์กร"ยั่งยืน
"คน"มั่งคั่ง
"งาน"มั่นคง

“เราปรารถนาให้พนักงานของเราทุกๆ คน
มี ”ความสุขที่ยั่งยืน” เกิดความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัว QTC” และ
พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก”
นายศิริพงษ์ บุญตาม
คณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
42
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภั
ย
ความปลอดภั
ยและสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัยถือเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ที่
ย ษทั ฯ จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่
เกีความปลอดภั
ย่ วข้อง ดังนัน้ บริ
ความปลอดภัยถือเป็
นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ พร้
ของพนั
กคน คทุลากรให้
กระดับ รวมถึ
งผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ บวข้ตั องิ งานด้
ดังนัวน้ ยความ
บริษทั ฯ
เป็ นระบบตามมาตรฐาน
OHSAS18001
อมทักง้ งานทุ
พัฒนาบุ
มคี วามสามารถในการปฏิ
จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นระบบตามมาตรฐาน OHSAS18001
ปลอดภั
สามารถหยั
งรู
่ อ้ มนั ีคตรายล่
วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง
ส่งเสริมให้พนัยกสามารถหยั
งานมีส่วนร่่งรูว้อมในการประเมิ
ย่ ง
พร้อมทัย้งพัฒ
นาบุคลากรให้
วามสามารถในการปฏิ
บัติงานด้วยความปลอดภั
ันตรายล่วงหน้าน
ได้ความเสี
ด้วยตนเอง
ในงานที
ป่ ฏิพบนัตกั งานมี
ิ มีสก่วนร่
ารตรวจประเมิ
น นความเสี
และทบทวนโดยฝ่
งสุดเพื่อสนันบสนุ
นทรัพยากรทีาจ่ ยบริ
าเป็หนารสูและ
ส่งเสริมให้
วมในการประเมิ
่ยงในงานที่ปาฏิยบริ
บัติ  หมีารสู
การตรวจประเมิ
และทบทวนโดยฝ่
งสุด
สนังบอย่
สนุานงต่
ทรัอพเนื
ยากรที
จ่ ำ� เป็น ษ
และปรั
างต่อเนืบอ่ ตั งิ เโดยบริ
ษทั ฯ มีเป้าางานเป็
หมายอุบนตั ศูเิ น
หตุย์จ(Zero
ากการท�
ำงานเป็นศูนย์ (Zero
ปรัเพืบอ่ ปรุ
่อง โดยบริ
ทั ฯ มีบเปรุ
ป้ างอย่
หมายอุ
หตุจากการท
Accident)
Accident)

กรอบการบริ
หารด้
านความปลอดภั
ย ยอาชี
วอนามั
งาน
กรอบการบริ
หารด้
านความปลอดภั
อาชี
วอนามัยยและสภาพแวดล้
และสภาพแวดล้ออมในการท�
มในการทำางาน
พนักงาน/หัวหน้ างาน/คปอ./จป.
ปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัย
แจ้ งปั ญหาด้ านความปลอดภัย
ดาเนินการป้องกัน/แก้ ไข
ติดตามและประเมินผล

พนักงาน/หัวหน้ างาน/คปอ./จป.
ตรวจความปลอดภัยก่อนปฏิบตั ิ
ควบคุมการปฏิบตั ิให้ ปลอดภัย
ตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน

ACTION

CHECK

PLAN

DO

ผู้บริหาร
กาหนดนโยบายความปลอดภัยฯ
กาหนดเป้าหมาย
ทบทวนการดาเนินการ

หัวหน้ างาน&ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประเมินความเสี่ยง
กาหนดวิธีการที่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
ให้ ความรู้กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน
และนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริง

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.)
ชื่อ - สกุล
1. นายศิริพงศ์        บุญตาม
2. นายกิตติพงศ์     มหาหิงส์
3. นายปัญญา       แสงสง่า
5. นายเกิดพงษ์      อัฒจักร
4. นายองอาจ        วรรณปะเก
6. นายอิสริยเทพ    เขียววิจิตร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
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มีจ�ำนวนวันที่ ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 874 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีจานวนวันที่ไม่ เกิดอุบัติเหตุถงึ ขัน้ หยุดงาน 874 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตารางแสดงสถิ
ติการเกิ
ัติเหตุ
ในการท�างานเปรี
ำงานเปรียยบเที
บเทียยบบ3 3ปี ปีย้อย้นหลั
ง ง
ตารางแสดงสถิ
ตกิ ารเกิ
ดอุบดัตอุบิเหตุ
ในการท
อนหลั
ความรุนแรง/ความเสียหาย
ความรุ นแรง/ความเสียหาย

จ�ำนวนครั้ง/ปี
จานวนครัง้ /ปี
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
8
6
10

พ.ศ.2556

ทรัพย์สินเสียหาย
ทรัพย์สนิ เสียหาย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)
ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย (ไม่หยุดงาน)
ได้
้น้ หยุดดงาน
งาน
ได้รรับับบาดเจ็
บาดเจ็บบรุรุนนแรงถึ
แรงถึงงขัขันหยุ
รวมจ�
นวน (ครั
รวมจำานวน
(ครั้งง้ ))
เจ็เจ็บบป่ป่ววยจากการท
ยจากการท�ำางาน
งาน (หยุ
(หยุดดงาน)
งาน)
รวมจ�
นวนวันนหยุ
งานจากอุบบตั ัตหิ ิหตุตุใในการท
นการท�างาน
ำงาน(วั(วันน) )
รวมจำานวนวั
หยุดดงานจากอุ

8
8
1
17
0
2

8
1
17
0
2

6
7
0
13
0
0

7
0
13
0
0

ประเภทและจานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั ิเหตุ ปี 2558
11

ดวงตา

มือ,นิ ้วมือ

แขน,ข้ อมือ

ขา

ทรัพย์สินเสียหาย
9

8

2

1

1

สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจาแนกตามอายุงาน

20
15
10
5
0

44

8

17

6

อายุงานไม่ถึง 1 ปี

อายุงาน 1-5 ปี

อายุงานมากกว่า 5 ปี

10
21 21
0 0
31 31
3 3
0 0
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จากตารางแสดงสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุในการทางานปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึน้ แต่เป็ นอุบตั เิ หตุทม่ี
การบาดเจ็บเล็กน้อยกับดวงตา มือและนิ้วมือ แขนและข้อมือ ขา และทาให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ได้รบั ความ
เสียหาย และพบว่าจานวนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุมกั เกิดกับพนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่า 1 ปี ขน้ึ ไป ซึง่ มีความร
ความสามารถจากตารางแสดงสถิ
แต่ละเลยไม่ตปิกฏิารเกิ
บตั ดติ อุามกฎแห่
งความปลอดภัยในการทางาน ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
บัติเหตุในการท�ำงานปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เป็นอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
เล็กน้อยกับบต
และนิว้วงปลายปี
มือ แขนและข้2558
อมือ ขาบริ
และท�
ย์สอินอกมาตรการคุ
ของบริษัทฯ ได้รับมความเสี
และพบว่
นวนที
่
ในขณะปฏิ
ั ดวงตา
งิ าน มือในช่
ษทั ำฯให้ทจึรังพได้
เข้มให้ยหายจป.ระดั
บหัาจ�วำหน้
างานขึ
น้ ไปม
เกิดอุบัติเหตุมักเกิดกับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ แต่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งความ
หน้าปลอดภั
ทีใ่ นการออกใบเตื
อนให้กบั พนักงานได้ทนั ที
เมือ่ พบเห็นพนักงานละเลยการปฏิบตั ติ ามกฎแห่ งความ
ยในการท�ำงาน ไม่สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลในขณะปฏิบตั งิ าน  ในช่วงปลายปี 2558 บริษทั ฯ จึงได้ออกมาตรการ
ปลอดภั
่ จป.ระดั
ริษทั ฯบหักวหน้
าหนด
าวข้ทานั มสายงานได้
กงานได้
ั ใบเตือน
คุมเข้ยมที
ให้บ
างานขึโดยให้
น้ ไปมีหน้สาทีามารถออกใบเตื
ใ่ นการออกใบเตือนให้อกนดั
บั พนังกล่
กงานได้
ที เมือ่ พบเห็นพนักและหากพนั
งานละเลยการปฏิ
บตั ติ าม รบ
งความปลอดภัยทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยให้สามารถออกใบเตือนดังกล่าวข้ามสายงานได้ และหากพนักงานได้รบั ใบเตือนครบ
ครบกฎแห่
3 ครั
ง้ จะส่งผลต่อการประเมินผลปลายปี จากมาตรการดังกล่าวทาให้จานวนอุบตั เิ หตุช่วงปลายปี 2558
3 ครั้ง จะส่งผลต่อการประเมินผลปลายปี   จากมาตรการดังกล่าวท�ำให้จ�ำนวนอุบัติเหตุช่วงปลายปี 2558 ลดลง  นอกจากนี้ใน
ลดลงปี 2559
นอกจากนี
้ในปี
บริษางวัทั ฯฒนธรรมความปลอดภั
ได้จดั ทาแผนการสร้
างวัฒนธรรมความปลอดภั
ด้วยการรณรงค์
บริษัทฯ ได้
จัดท�2559
ำแผนการสร้
ย ด้วยการรณรงค์
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์ยกรตลอดจนผู
้มีส่วนได้ ส่งเสริมให
เสียที่เกี่ยวข้กองรตลอดจนผู
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภั
ถึงอด้วงยความตระหนั
กรู้ของตนเอง
ทุกคนในองค์
ม้ สี ่วนได้เสียยทีอย่เ่ ากีงทัย่ ่ววข้
ปฏิบตั งิ านด้
วยความปลอดภัยอย่างทัวถึ
่ งด้วยความตระหนัก
รูข้ องตนเอง
Start Safe

Work Safe

Finish Safe

Zero Accident

กิกิจจกรรมส่
มด้มานความปลอดภั
ย ย
กรรมส่งเสริ
งเสริ
ด้านความปลอดภั
สัปดาห์
มสุขภาพและความปลอดภั
สัปดาห์
ส่งเสริสงม่ เสริ
สุขภาพและความปลอดภั
ย ย

กิจกรรม KYT (การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า)

กิจกรรม KYT (การหยัง่ รู้อนั ตรายล่วงหน้ า)

ข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ และสุขภาพ

ข่าวสารด้ านความปลอดภัยฯ และสุขภาพ

ข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ และสุขภาพ
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สุขภาพ
สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงได้จัดพื้นที่การท�ำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี และ
รายงานความยั่งยืน 2558 46
การบริโภค พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี
้ บริษัทฯได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตนอย่างถูก
สุขภาพ
ต้องในการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เรื่องการกิน การพักผ่อน การออกก�ำลังกาย การขับถ่าย การลด ละ เลิก สิ่งเสพติด ซึ่งในปี 2558
ภาพที
ด่ ขี องพนักนงาน“สถานประกอบการปลอดโรค
เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้พนักปลอดภั
งานสามารถปฏิ
บตั หิ นน้สุาขที”ท่ ระดั
ร่ี บั ผิบดจัชอบได้
ย่างมี บดี
บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบสุัตขรผ่
านการประเมิ
ย กายใจเป็
งหวัด อในระดั
ทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้
ออกโดยกรมควบคุประสิ
มโรคกระทรวงสาธารณสุ
ข  จดั พืน้ ทีก่ ารทางานให้มสี ภาพแวดล้อมทีน่ ่ าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง
เสียง ความร้อน สารเคมี และการบริโภค พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจติดตาม และปรับปรุงอย่างต่ อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ทาโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆ ให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตั ิ
ตนอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตัง้ แต่เรือ่ งการกิน การพักผ่อน การออกกาลังกาย การขับถ่าย การลด ละ
เลิก สิง่ เสพติด ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเกียรติบตั รผ่านการประเมิน “สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข” ระดับจังหวัด ในระดับดี ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

โครงการโรงงานสีขาว : เป็ นโครงการส่งเสริมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครงการโรงงานสีขาวบริ: ษทั ฯ

ยังคงให้ความสาคัญต่อการ
ป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุก
บริษัทฯ อย่
ยังาคงให้
วามส�ำคัญต่เพราะตระหนั
อการป้องกักนดีและ
งสม่าคเสมอ
ว่าภัย
ปราบปรามยาเสพติดคุในเชิ
ง
รุ
ก
อย่
า
งสม�
ำ
่
เสมอ
เพราะตระหนั
กดี
กคามจากปั ญหายาเสพติดจะส่งผลกระทบ
ว่าภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติ
ดจะส่งผลกระทบต่
อตัวพนั
กงานว
ต่อตัวพนักงาน
เพื่อนร่วมงาน
ครอบครั
เพือ่ นร่วมงาน ครอบครั
ชน รวมถึ
ทั ฯ โดยการจั
ชุมวชนชุมรวมถึ
งบริษงทั บริ
ฯ ษโดยการจั
ดให้มดกี ให้
ารสุม่มี
การสุม่ ตรวจหาสารเสพติ
ด โดยไม่มกี ารบอกกล่
าวล่
งหน้าตามาว
ตรวจหาสารเสพติ
ด โดยไม่
มกี วารบอกกล่
นโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ และ
บังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ผลการตรวจหาสารเสพติดประจาปี 2558

เป็นโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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11
สุม่ ตรวจขันต้
้ นพบ
ปั สสาวะสีม่วง
(จานวน)

11

ส่งปั สสาวะไปแยกสาร
ที่ศนู ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ชลบุรี เพื่อ
ยืนยันผล
(จานวน)

ยืนยันผลว่าเป็ นสาร
เสพติด
(จานวน)

0

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ 28,368 บาท

รายงานความยั่งยืน 2558

รายงานความยั่งยืน 2558 47

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : เป็ นโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการออกกาลังกาย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : เป็นโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�ำลังกาย
“แฮปปี้บอดี้ สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข”

อดี้ สุขาปีภาพดี
๊ดี กกายใจเป็
ข”
จากผลการตรวจสุ“แฮปปี
ขภาพพนัก้บงานประจ
พบว่าพนั
งานมีผลดัชนีนมสุ
วลกาย(BMI)
เกินเกณฑ์ปกติซง่ึ
เป็ นตัวชีว้ ดั ว่าพนักงานมีภาวะน้าหนักตัวเกินมาตรฐานยังส่งผลไปถึงการมีไขมันเลือดสูง
โคเลสเตอรอลสูง
จากผลการตรวจสุ
าพนัขกภาพเหล่
งานมีผลดัานีช้นีมมผี วลกาย(BMI)
เกินเกณฑ์
ปกตินซึ่งอย่
เป็านงมาก
ตัวชี้วัดทว่าา
ความดันโลหิ
ตสูง ไตรกลีขเภาพพนั
ซอร์ไรท์กงานประจ�
สงู ฯลฯำปีปัพบว่
ญหาสุ
ลกระทบต่อการท
างานเป็
พนักงานมีภาวะน�ำ้ หนักตัวเกินมาตรฐานยังส่งผลไปถึงการมีไขมันเลือดสูง  โคเลสเตอรอลสูง  ความดันโลหิตสูง  ไตรกลีเซอร์ไรท์
ให้การเคลื่อนตัวช้า ไม่คล่องตัว เหนื่อยง่าย สุขภาพจิตไม่ดวี ติ กกังวล เครียด หงุดหงิดง่าย และอาจเป็ นสาเหตุ
สูง ฯลฯ  ปัญหาสุขภาพเหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อการท�ำงานเป็นอย่างมาก ท�ำให้การเคลือ่ นตัวช้า ไม่คล่องตัว เหนือ่ ยง่าย สุขภาพจิต
ให้ดเวี กิติ ดกกัโรคแทรกซ้
นอืด่นหงิๆดง่ตามมา
เมือ่ สามารถลดปั
ญหาสุขภาพเหล่
นี้ได้ พนักอ่ สามารถลดปั
งานจะมีสุขญภาพที
ข็งแรงานีการ
ไม่
งวล เครียดอหงุ
าย และอาจเป็
นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้
อนอืน่ ๆ าตามมา  เมื
หาสุขแ่ภาพเหล่
ไ้ ด้
ทางานคล่
ว สุแ่ขข็ภาพจิ
ตดี ำสามารถท
มปี ตดีระสิ
ทธิภาพมากขึ
ด้วทยเหตุ
น้ี บริน้ ษด้ทั วยเหตุ
ฯ จึนงี้ ส่บริงเสริ
พนั
กงานจะมีอสงตั
ขุ ภาพที
งแรง การท�
งานคล่องตัางานได้
ว สุขภาพจิ
สามารถท�
ำงานได้มน้ ปี ระสิ
ธิภาพมากขึ
ษทั ฯมให้
จึง
ส่พนั
งเสริกมงาน
ให้พนัก“ปลอดโรค
งาน “ปลอดโรคปลอดภั
ปลอดภัยย กายใจเป็
ดให้มคี รูฝดกึ ให้
สอนเต้
ค และโยคะให้
กงานหญิงทีกม่บั ี
กายใจเป็นสุนขสุ“ขโดยการจั
“ โดยการจั
มคี รูฝนแอโรบิ
ึกสอนเต้
นแอโรบิคกบั พนั
และโยคะให้
ความสนใจในการดูแลสุขภาพหลังเวลาเลิกงานทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และเช่าสนามฟุตบอลให้พนักงานชายได้ออกก�ำลัง
พนักงานหญิงทีม่ คี วามสนใจในการดูแลสุขภาพหลังเวลาเลิกงานทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และเช่าสนาม
ทุกวันพุธ และวันศุกร์ พร้อมทัง้ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีควิ ทีซี ลีคคัพ อย่างต่อเนือ่ งผลการด�ำเนินการพบว่าพนักงานมีคา่
ฟุตบอลให้
งานชายได้
BMI
ลดลงเล็พ
กน้นัอกยอย่
างต่อเนื่อองทุอกก
กปี าลังทุกวันพุธ และวันศุกร์ พร้อมทัง้ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีควิ ทีซี
ลีคคัพ อย่างต่อเนื่องผลการดาเนินการพบว่าพนักงานมีค่า BMI ลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องทุกปี
กราฟแสดงผลการตรวจสุ
ภาพทั่ ว่วไปของพนั
ไปของพนักกงานกรณี
งานกรณีทท่ มี ี่มคี ีความผิ
วามผิดดปกติ
ปกติสสอดคล้
อดคล้อองกังกับบค่ค่า าBMI
BMIย้ อย้นหลั
อนหลัง ง3 3ปี ปี
กราฟแสดงผลการตรวจสุขขภาพทั

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการ 54,600 บาท
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การรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

การฝึกสอนเต้นแอโรบิค และ โยคะ

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี คิวทีซี ลีคคัพ 2015
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ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยโปรแกรม Human Maintenance
จากการทีพ่ นักงานต้องท�ำงานอย่างหนักทัง้ ด้านการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพือ่ ให้ได้ตามเป้าหมาย
และแผนงานที่วางไว้ ท�ำให้พนักงานมีความตรึงเครียด เมื่อยล้า และมีอาการของโรค Office Syndrome  บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม
เพื่อเติมความสุขให้คนในองค์กรด้วยโปรแกรม Human Maintenance ดูแลสุขภาพพนักรายงานความยั
งานด้วยการให้
การนวดดั
่งยืบนริ2558
49 ดจัดสรีระ
แก่พนักงานทุกคนในองค์กรทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และโรงงานจังหวัดระยอง โดยทีมงานนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน
(Social Health Enterprise
: SHE) กงานด้วยโปรแกรม Human Maintenance
ดูแลสุขภาพพนั
นอกจากนี้ บริษจากการที
ทั ฯ ยังได้พ่ เนัชิกญงานต้
คุณหมอพู
ลชัย จิาตงหนั
อนันกตวิ
ประธานฝ่
ายการแพทย์
สาหกิจสุขาภาพชุ
องทางานอย่
ทัง้ ด้ทายา
นการผลิ
ต และการปรั
บปรุขงองวิ
กระบวนการต่
งๆ มเพืชนมาให้
่อให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับการดู
แลสุาขหมายและแผนงานที
ภาพและการป้องการเกิ
Office
ให้งกเครี
ับพนั
ตามเป้
ว่ างไว้ดโรค
ทาให้
พนักSyndrome
งานมีความตรึ
ยดกงาน
เมือ่ ยล้า และมีอาการของโรค Office
Syndrome บริษทั ฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเติมความสุขให้คนในองค์กรด้วยโปรแกรม Human Maintenance ดูแล
สุขภาพพนักงานด้วยการให้บริการนวดดัดจัดสรีระแก่พนักงานทุกคนในองค์กรทัง้ ทีส่ านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ
โรงงานจังหวัดระยอง โดยทีมงานนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise : SHE)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เชิญคุณหมอพูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ ายการแพทย์ของวิสาหกิจสุขภาพ
ชุมชนมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพและการป้ องการเกิดโรค Office Syndrome ให้กบั พนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 34,500 บาท

ผลการส�ำรวจหลังการรับบริการ

ผลการสารวจหลังการรับบริ การ

ระดับความสุขของผูเ้ ข้ารับการนวดดัดจัดสรีระจ�ำนวน
บความสุ
ขของผู
เ้ ข้ารับบการนวด
140 คน พบว่า 93% มีความสุขระดั
และพึ
งพอใจหลั
งการรั
บริการ
และอีก 7% รู้สึกเฉยๆดัดจัดสรีระจานวน 140 คน พบว่า 93% มี
ความสุขและพึงพอใจหลังการรับบริการ และ
อีก 7% รูส้ กึ เฉยๆ

93%

7%
0

49

รายงานความยั่งยืน 2558

รายงานความยั่งยืน 2558 50

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษดัทด้ฯาได้
ด�ำเนินการตรวจวั
สภาพแวดล้
ำงาน และตรวจสุ
ขภาพพนั
กงานทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ
การตรวจวั
นความปลอดภั
ย ดอาชี
วอนามัอยมในการท�
และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน

เจาะจงตามปัจจัยเสี่ยงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และการวางแผนในการปรับปรุง ความถี่ในการตรวจวัดเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน และตรวจสุขภาพพนักงานทัง้ แบบทัวไป
่
กฎหมาย เช่น

และแบบเฉพาะเจาะจงตามปั จจัยเสีย่ งเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง และการวางแผนในการปรับปรุง ความถีใ่ นการ
ตรวจวัดเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย เช่น
ผลการตรวจวั
ดระดั
ยงในพื้น้นทีที่ท่ทางานเปรี
�ำงานเปรียยบเที
ง 3งปี3 ปี
ผลการตรวจวั
ดระดั
บเสีบเสี
ยงในพื
บเทียยบย้บย้อนหลั
อนหลั
จุดที่ทาการตรวจ
เหล็กแกน
เครื่องตัดเหล็ก Unicoil
Tanking
ห้ องตัดไม้
Work Shop
พื ้นที่ยิงเม็ดเหล็ก
Work Shop
พันคอยล์ 1
พันคอยล์ 2
พันคอยล์ 4
ตัดกระดาษ
เชื่อมประกอบตัวถัง

พื ้นที่

2556
20/3/56

ผลตรวจ
2557
2/4/57

2558
28/5/58

มาตรฐาน

หน่วย

85
91
81
81
83
-

74.1
79.0
88.8
77.4
77.3
85.9
85.9

76.8
75.8
77.3
79.9
84.7
69.6
70.6
82.2
75.3
74.4
84.7

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)
dB( A)

โรงงาน 1
โรงงาน 3
อบและเติมน ้ามัน
ประกอบ
เหล็กแกน
โรงงาน 4
ประกอบ
โรงงาน 1
โรงงาน 1
โรงงาน 2
ห้ องตัดกระดาษ
โรงงาน 4

ผลการตรวจวั
ดระดั
ยงรบกวนออกสู่ภ่ภายนอกโรงงาน
ายนอกโรงงาน 24
อนหลั
ง 3งปี3 ปี
ผลการตรวจวั
ดระดั
บเสีบยเสีงรบกวนออกสู
24 ช.ม.
ช.ม. เปรี
เปรียยบเที
บเทียบย้
ยบย้
อนหลั
พารามิเตอร์

50

พื ้นที่

1/56

1/57

1/58

12-13/8/55

24-26/3/57

26-28/5/58

มาตรฐาน

หน่วย

ระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Leq 24 hr)

สวนหย่อมโรงงาน

58.7

56.3

65.2

70

dB( A)

ระดับเสียงโดยทัว่ ไป (Lmax)

สวนหย่อมโรงงาน

51.9-80.8

51.6-78.3

36.5-91.4

115

dB( A)
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ผลการตรวจวั
ดสภาพแวดล้
อมในการท�างานกั
ำงานกับบสารเคมี
สารเคมีเปรี
ยบย3บ ปี3ยปี้อย้นหลั
ง ง
ผลการตรวจวั
ดสภาพแวดล้
อมในการท
เปรียยบเที
บเที
อนหลั
พารามิเตอร์

พื ้นที่

Iron Fume
Lead
Copper Fume
Copper Fume
Copper Fume
Copper Fume
Copper Fume
Copper Fume
Toluene
Toluene
Toluene
Xylene
Xylene
Xylene
Acetone
Acetone
Total dust
Total dust
Total dust
Total dust
Total dust
Total dust
Total dust
Total dust
Respirable dust
Respirable dust
Respirable dust
Iron Oxide Fume
Xylene
Toluene
Iron Fume
Iron Fume
Iron Fume
Iron Fume

Work Shop เหล็กแกน
Work Shop ประกอบ
Work Shop ประกอบ
ประกอบ
พันคอยล์ 1
พันคอยล์ 2
พันคอยล์ 3
พันคอยล์ 4
Work Shop เหล็กแกน
เรี ยงเหล็ก
ติดตังอุ
้ ปกรณ์
ติดตังอุ
้ ปกรณ์
Work Shop เหล็กแกน
เรี ยงเหล็ก
เรี ยงเหล็ก
Work Shop เหล็กแกน
Work Shop เหล็กแกน
Work Shop ประกอบ
ห้ องตัดกระดาษ
ห้ องตัดไม้
Spay Booth
ซ่อมหม้ อแปลง
ด้ านหน้ าห้ องยิงทราย
เชื่อมประกอบตัวถัง
ห้ องยิงทราย
ห้ องยิงทราย
ห้ องตัดไม้
โรงงาน 4
Spay Booth โรงงาน 4
Spay Booth โรงงาน 4
เครื่ องตัดพลาสม่า โรงงาน 4
ห้ องยิงเม็ดเหล็ก (ด้ านใน)
ห้ องยิงเม็ดเหล็ก (ด้ านใน)
Spray Booth โรงงาน 4

ผลตรวจ
1/56
2/56 1/57
2/57
1/58
2/58
20/3/56 6/9/56 2/4/57 18/9/57 28/5/58 23/11/58
0.26
0.01
1.24
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
6.35
0.57
0.01
0.01
0.01
-

0.006
0.001
0.002
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
9.95
0.83
0.01
0.01
1.17
0
-

0.001
0.001
0.009
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
2.86
0.01
0.25
0.01
0.71
-

-

-

-

0.24
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2.72
1.88
2.17
2.17
2.17
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.03
1.23
7.23
-

0.017
0.015
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
4.82
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.26
9.13
1.36
0.25
0.25
0.25
0.4
2.31
0.35
2.46
-

0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.3
4.36
0.25
0.25
0.25
0.6
0.26
0.53
0.25
0.25
0.25
0.25
0.34
0.1
2.31
0.1
0.35
2.46
0.015
0.232
0.011
0.020

มาตรฐาน

หน่วย

10
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
752
435
752
435
435
435
250
250
15
15
15
15
15
16
15
15
5
5
5
10
100
200
10
10
10
10

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m4
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m4
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
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ความปลอดภัยและสุ
ขภาพของพนั
กงาน
ผลการตรวจสุขภาพตามปั
ขภาพตามปัจจจัจัยยเสี
เสี่ยงของการท�
งานประจ�ำปีาปี2558
ผลการตรวจสุ
งของการทำางานประจ
2558
ความปลอดภัย

รายการตรวจ

จานวนผู้เข้ ารับการตรวจ (คน)

ผลปกติ
(คน)

ผลผิดปกติ
(คน)

ความปลอดภั
ถือเป็ นinสิBlood)
ง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดของพนักงานทุก29คน ทุกระดับ 24รวมถึงผูม้ สี ่วนได้5เสียอื่นๆ ที่
สารทองแดงในเลือดย(Copper
ด (Iron in blood)
25
2
เกีย่ วข้อง เหล็ดักงในเลื
นัน้ อบริ
ษทั ฯ จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัย27 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้
อมในการท
างานที่
สารตะกัว่ ในเลือด (Lead in Blood)
8
8
0
เป็ นระบบตามมาตรฐาน
OHSAS18001 พร้อมทัง้ พัฒนาบุค26ลากรให้มคี วามสามารถในการปฏิ
บตั 0งิ านด้วยความ
สไตรีนในปัสสาวะ (Styrene in urine)
26
ปลอดภัย โทลูสามารถหยั
งรู
่ อ้ นั ตรายล่
้ ยตนเอง ส่งเสริ
นร่วมในการประเมิ
่ง
อีนในปั สสาวะ (Toluene
in Urine) วงหน้ าได้ดว
26 มให้พนักงานมีส่ว26
0 นความเสีย
in Urine)
26
ในงานทีป่ ไซลี
ฏิบนในปั
ตั ิ สสาวะมี(Xylene
การตรวจประเมิ
น และทบทวนโดยฝ่ ายบริ
หารสูงสุดเพื่อสนับ26สนุนทรัพยากรที0 จ่ าเป็ น และ
สมรรถภาพปอด (PFT)
114
102
12
ิ
ปรับปรุงอย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
ง
โดยบริ
ษ
ท
ั
ฯ
มี
เ
ป้
า
หมายอุ
บ
ต
ั
เ
หตุ
จ
ากการท
างานเป็
น
ศู
น
ย์
(Zero
Accident)
สมรรถภาพการได้ ยิน (Audiogram)
118
113
5
สายตาอาชีวอนามัย (OCC)

73

45

28

สมรรถภาพกล้ ามเนื ้อมือ (Grip Strenght)

113
87
26
กรอบการบริ
ห
ารด้
า
นความปลอดภั
ย
อาชี
ว
อนามั
ย
และสภาพแวดล้
อ
มในการท
างาน
สมรรถภาพกล้ ามเนื ้อหลัง (Back strength)
113
67
46

พนักงาน/หัส�วำหน้
หรัาบงาน/คปอ./จป.
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลผิดปกติ เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ผูเ้ บข้ริาหมาซั
าร ก
สาหรับการตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลผิดปกติ เราได้เชิญแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์
ปฏิบตตั ิ และให้
ิงานด้ วคยความปลอดภั
ย แลสุขภาพของพนักงานที่มีผลผิดปกติ
ประวั
�ำแนน�ำในการดู
กาหนดนโยบายความปลอดภัยฯ
เข้
า
มาซั
ก
ประวั
ต
ิ
และให้
แจ้ งปั ญหาด้ านความปลอดภัคยาแนนาในการดูแลสุขภาพของพนักงานทีม่ ผี ลผิดปกติ
กาหนดเป้
านหมาย
- สารทองแดงเกิ
นในเลื
อดผิดผิปกติ
ดปกติ55คน
คนเราได้
เราได้สส่ง่งตรวจซ
ตรวจซ�้ำ ้า (โดยพนั
กกงานต้
องอดน�
้ำอดอาหารหลั
งเที่ยงงคื
สารทองแดงเกิ
น
ในเลื
อ
ด
(โดยพนั
งานต้
อ
งอดน
้
า
อดอาหารหลั
เที
ย่ )  จาก
ง
ดาเนินการป้องกัน/แก้ ไข
ACTION
PLAN
ทบทวนการด
าเนิ
นคน
การ
การสั
ก
ประวั
ต
ิ
ร
่
ว
มกั
บ
ผลการตรวจวั
ด
สภาพแวดล้
อ
มในพื
้
น
ที
่
ท
�
ำ
งาน
แพทย์
ใ
ห้
ค
วามเห็
น
ว่
า
พนั
ก
งานทั
้
ง
5
ติดตามและประเมิ
นผล กประวัตริ ว่ มกับผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท
คืน) จากการสั
่ างาน แพทย์ให้ความเห็นว่า รับ

ประทานยาชนิดหนึ่ง หรือ อาหารบ้างประเภท ซึ่งมีสารทองแดงเป็นส่วนประกอบ ร่างกายไม่สามารถขับออกได้

พนักงานทัง้ 5 คน รับประทานยาชนิดหนึ่ง หรือ อาหารบ้างประเภท ซึง่ มีสารทองแดงเป็ นส่วนประกอบ
หมด แพทย์ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
ร่างกายไม่สามารถขับออกได้หมด แพทย์ให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
- วหน้ผลตรวจเหล็
กในเลื
ดปกติ22คน
คน เราได้
เราได้สส่ง่งตรวจซ�
กงานต้
องอดน�
้ำอดอาหารหลั
่ยงคื
แพทย์
หัวหน้งาเที
งาน&ผู
บตั นิงาน
พนัก-งาน/หัผลตรวจเหล็
างาน/คปอ./จป.
กในเลื
อดอดผิดผิปกติ
ตรวจซ้ำ ้า(โดยพนั
(โดยพนั
กงานต้
องอดน
้ าอดอาหารหลั
งเทีน้ ปย่ )ฏิงคื
) ลง
CHECK
ความเห็
ว่า เกิ
นอาหารบางชนิ
ดที่มีธาตุเหล็DO
แนะน�ำในการดูแลสุขประเมิ
ภาพนความเสี่ยง
ตรวจความปลอดภั
ยก่อนนปฏิ
บนตั ดว่ิ จากการกิ
แพทย์
ลงความเห็
า เกิดจากการกิ
นอาหารบางชนิ
ดทีกม่ สูธี งาตุแพทย์
เหล็กให้สูคง�ำแพทย์
ให้คาแนะนาในการดู
แล
ก
าหนดวิ
ธ
ี
ก
ารที
ป
่
ลอดภั
ย
ในการปฏิ
ิ
ผลตรวจผิ
ดปกติ
ควบคุมการปฏิ
บตั ิให้ ปลอดภั
ย อื่นๆ แพทย์ได้ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องของการออกก�ำลังกาย การพักผ่อนสายตา และการบริบโตั ภค
สุ- ขภาพ
ให้ ความรู้กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน
อาหารให้
ครบอ5่นื างาน
หมู
่ และถูกไสุด้ขให้ลักคษณะ
ตรวจวั
อดมในการท
- ดสภาพแวดล้
ผลตรวจผิ
ปกติ
ๆ แพทย์
าแนะนาในเรือ่ งของการออกกาลังกาย การพักผ่อนสายตา และการ
และนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริง
บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ และถูกสุขลักษณะ
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การจ้างงาน การพัฒนาและการดูแล พนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีความสุข เป็นคนดี พร้อมๆ ไปกับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี” ตามสมการความยั่งยืน Q+R=S  (คนมีคุณภาพ+คนมี
ความรับผิดชอบ=เกิดความยั่งยืน) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานทุกคนในองค์กรให้พวกเขามี
“ความสุขที่ยั่งยืน” เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัว QTC” และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก  โดยใช้
กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพือ่ สร้าง”คนเก่ง”และ”คนดี”   และกลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน
รวมถึงกลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสร้างสุขภาวะองค์กรขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างสุขภาวะองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร : http://www.qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy

การจ้างงาน
ปี 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความ
ยัง่ ยืนองค์กร โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน การบริหารค่าตอบแทน ฯลฯ ซึง่ ได้ประกาศและท�ำความเข้าใจกับ
พนักงาน พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-policy    
นโยบายสิทธิมนุษยชน : http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc57041

คณะกรรมการสวัสดิการ
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
โรงงานระยอง
1.น.ส.จริยา        จบจันทร์
ประธานคณะการการฯ
1. นายณรงค์          ทิศนาม ประธานคณะกรรมการฯ
2.น.ส.ภคณัฎฐ์    ตั้งตระกูล คณะกรรมการ
2. น.ส.นิภาภรณ์      สุขเจริญ คณะกรรมการ
3.น.ส.กานดาภร  แก้วน�ำเลิศ คณะกรรมการ
3. นายณฐพร          พันธ์สงู เนิน คณะกรรมการ
4.น.ส.อัจณรา      บัวคอม
คณะกรรมการ
4. นายเกรียงไกร      ศิริภัย คณะกรรมการ
5.นางปวีณา       ใจดี
เลขานุการฯ
5. นางน้องเพื่อน       สุขศรี เลขานุการฯ
นางวิภา เรืองฤทธิ์ เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง
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วนการจ้างงานสถิ
างงานสถิตตยิ ิย้อ้อนหลั
นหลังง33ปีปี
สัดสัส่ดวส่นการจ้
2556
จานวน(คน) ร้อยละ

รายการ

2557
จานวน(คน) ร้อยละ

2558
จานวน(คน) ร้อยละ

จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

122
74

62.24
37.76

137
79

63.43
36.57

145
80

64.44
35.56

จาแนกตามระดับ
Manage
Knowledge
Operate

12
116
68

6.12
59.18
34.69

12
118
86

5.56
54.63
39.81

12
121
92

5.33
53.78
40.89

จาแนกตามอายุ
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

136
52
8

69.39
26.53
4.08

153
55
8

70.83
25.46
3.70

159
57
9

70.67
25.33
4.00

22
28

11.22
14.29

20
29

9.26
13.43

22
25

9.78
11.11

100
46

51.02
23.47

117
50

54.17
23.15

123
55

54.67
24.44

จาแนกตามพืน้ ที่
สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงงานจังหวัดระยอง
เพศชาย
เพศหญิง

จานวนพนักงานรวม ณ สิ้ นปี

ปี

2556
2556

2557
2557

2558
2558

จานวนพนักงาน

196

216

225

(คน)
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สัดส่วนการเข้าใหม่และการพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี

สัดส่วนการเข้าใหม่และการพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี
2556
จานวน(คน) ร้อยละ

รายการ

2557
จานวน(คน) ร้อยละ

2558
จานวน(คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่
เพศชาย
เพศหญิง

46
18

71.88
28.22

64
19

77.10
22.90

47
14

77.04
22.96

พนักงานเข้าใหม่
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

59
5
0

92.19
7.81
0

76
7
0

91.57
8.43
0

59
2
0

96.72
3.28
0

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง

44
11

80.00
20.00

39
15

72.22
27.78

28
9

75.67
24.33

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

50
4
1

90.91
7.27
1.82

48
6
0

88.89
11.11
0.00

31
6
0

83.78
16.22
0.0

อัตราการลาออก

ปี

2556

อัตรา

อัตราการจ้างงานแรกเข้า

2.43

ระดับ Operate
ระดับ Knowledge
ระดับ Manage

2557

1.73

2558

1.37

9,000 บาท + ประสบการณ์
15,000 บาท + ประสบการณ์
ตามประสบการณ์

+ สวัสดิการ
+ สวัสดิการ
+ สวัสดิการ

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน ฯลฯ
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การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนั
กดีวก่างาน
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุด และเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะนาพาองค์กร
การพัฒนาและการดู
แลพนั

ไปสู่ความสาเร็จ จึงมุง่ มันในการพั
่
ฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ควบคู่กบั การส่งเสริมให้พนักงานมีความ
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ จึง
รับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการสร้างความสุขทีย่ งยื
ั ่ นอย่างรอบด้านคือ “ปลอดโรค ปลอดภัย
มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กายใจเป็ นสุข” โดยนาเอาหลักการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
รวมถึงการสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างรอบด้านคือ “ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยน�ำเอาหลักการบริหารจัดการในด้าน
เพื่อสร้างสมดุลยภาพชีวติ กับงานให้เกิดขึน้ โดยมีเป้ าหมายทีส่ าคัญคือ

ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างสมดุลยภาพชีวิตกับงานให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญคือ

นาบุ
คลากรตามความสามารถหลั
ก และความสามารถในต
งงานเพื
่อลดลงGAP
ลง 50%/ปี
1.1.พัพั
ฒฒ
นาบุ
คลากรตามความสามารถหลั
ก และความสามารถในต�
ำแหน่าแหน่
งงานเพื
่อลด GAP
50%/ปี
นาบุ
คลากรตามรายวิ
พี สาขาอย่
อย 50%
2.2.พัพั
ฒฒ
นาบุ
คลากรตามรายวิ
ชีพชสาขาอย่
างน้าองน้
ย 50%
/ปี /ปี
3.3.ดัชดันีชชนีี้วชัดว้ี ความสุ
ขของพนั
กงาน
> 80%
ดั ความสุ
ขของพนั
กงาน
> 80%
4. ดัชนีชี้วัดสุขภาวะองค์กร > 75%

4. ดัชนีชว้ี ดั สุขภาวะองค์กร > 75%

5. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน > 80%

5. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน > 80%

โมเดลในการพัฒนาบุคลากร
Quality
Of
Details

Work Skill
ควำมรู้

56

ทักษะ

คนเก่ ง

Life Skill
ปรับ
ทัศนคติ

เปลี่ยน
พฤติกรรม

สร้ าง
วัฒนาธรรม
องค์กร

คนดี
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ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้เข้าโครงการสร้างสุขภาวะองค์กรกับมูลนิธ ิ Share และเริม่ วัดระดับความสุขของ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าโครงการสร้างสุขภาวะองค์กรกับมูลนิธิ Share และเริ่มวัดระดับความสุขของพนักงานด้วย
พนักงานด้วยเครือ่ งมือ Happinometer และวัดสุขภาวะองค์กรด้วยเครือ่ ง Happy Workplace Index ก่อนการ
เครือ่ งมือ Happinometer และวัดสุขภาวะองค์กรด้วยเครือ่ ง Happy Workplace Index ก่อนการเริม่ โครงการเพือ่ เป็นข้อมูลสถิตใิ น
เริม่ โครงการเพื่อเป็ นข้อมูลสถิตใิ นการเจาะประเด็นปั ญหาและใช้เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาความสุข
การเจาะประเด็นปัญหาและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาความสุขของคนในองค์กร และปรับปรุงองค์กรตาม MapHR   
ของคนในองค์
กร และปรั
บปรุ
ผลการด�
ำเนินการในปี
2558 เป็
นดังงองค์
นี้ กรตาม MapHR ผลการดาเนินการในปี 2558 เป็ นดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงานปี 2558
80

ความสุขเฉลีย่ 59.96% เป้าหมาย 80% ภายในสิ ้นปี 2559

70
ระดับความสุข %

60
50
40
30

20
10
0
ปี 2558

Happy
Body

Happy
Relax

Happy
Heart

Happy
Soul

Happy
Family

Happy
Society

Happy
Brain

Happy
Money

Happy
Work life

55.36

49.23

65.26

66.88

58.71

56.39

60.94

51.13

63.44

เริม่ ต้นโครงการในเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีชวี้ ดั ความสุขของคนในองค์กรเฉลีย่ อยูท่ ี่ 59.96% อยูใ่ นระดับ ”มีความสุข”
เริม่ ต้นโครงการในเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีชว้ี ดั ความสุขของคนในองค์กรเฉลีย่ อยู่ท่ี 59.96% อยูใ่ น
(ส�ำรวจพนักงาน 219 คนจากพนักงานทั้งหมด 211 คน คิดเป็น 99%)  ประเด็นส�ำคัญที่ต้องรีบปรับปรุงคือหัวข้อ Happy Relax
ระดับ ”มีความสุข” (สารวจพนักงาน 219 คนจากพนักงานทัง้ หมด 211 คน คิดเป็ น 99%) ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ ง
ซึ่งพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความเครียดจากการท�ำงาน ขาดทักษะในการผ่อนคลายความเครียดในระหว่างการท�ำงาน มุ่งเน้น
รีบปรับปรุงคือหัวข้อ Happy Relax ซึง่ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มคี วามเครียดจากการทางาน ขาดทักษะในการ
ความส�ำเร็จในงานมากเกินไปจนลืมมองหาความสุขรอบๆ ตัวกับเพือ่ นร่วมงานและสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงานซึง่ ส่วนใหญ่
างาน มุง่ ผลที
เน้น่ไความส
าเร็จดในงานมากเกิ
มมองหาความสุ
ขรอบๆ
จะเกิผ่อดนคลายความเครี
ขึ้นกับพนักงานระดัยบดในระหว่
Manageางการท
และ Knowledge
ด้จากการวั
ครั้งนี้เป็นข้อมูนลส�ไปจนลื
ำคัญในการจั
ดท�ำโครงการมากมาย
วกับเพื่อนร่
มงานและสร้
งบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับพนักงานระดับ Manage และ
เพื่อตัตอบโจทย์
ได้ตวรงประเด็
นปัญาหา

Knowledge
ประเด็นปั ญหา

ผลทีไ่ ด้จากการวัดครัง้ นี้เป็ นข้อมูลสาคัญในการจัดทาโครงการมากมายเพื่อตอบโจทย์ได้ตรง

ข้อคิด : บริษัทฯ จัดกิจกรรมสันทนาการมากมายเพื่อ
ข้อคิด : บริษทั ฯ จัดกิจกรรมสันทนาการมากมายเพื่อเป็ น
เป็นการผ่อนคลายสร้างความสุขให้กับพนักงาน แต่เป็น
การผ่อนคลายสร้างความสุขให้กบั พนักงาน
แต่เป็ นความสุขที่
ความสุ
ข
ที
่
ช
่
ั
ว
คราวกิ
จ
กรรมจบ
ไม่
น
านความสุ
ข
ก็
ห
ายไป
ชัวคราวกิ
่
จกรรมจบ ไม่นานความสุขก็หายไป พนักงานไม่สามารถ
พนักบริงานไม่
ส
ามารถบริ
หารจั
ดการความเครียดของตนเอง
หารจัดการความเครี
ยดของตนเองในระหว่
างการทางานได้ ซึง่
ในระหว่
ง่ เป็นรบั เรืรูอ่ ม้ งที
ทั ฯอไม่
เป็ นเรืางการท�
่องทีบ่ ริำษงานได้
ทั ฯ ไม่เซึคยได้
าก่บ่ อนริษ…ต้
งรีเบคยได้
ดาเนินการแก้ไข
รับรู้มาก่อน …ต้องรีบด�ำเนินการแก้ไข
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ดัชนีชี้วัดสุขภาวะองค์กรปี 2558

ระดับควำมสุข%

80

สุขภาวะองค์กรเฉลีย่ 57.43% เป้าหมาย 75% ภายในสิ ้นปี 2559

60
40
20
0
ปี 2558

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

70.83

58.33

60.71

54.55

37.5

ความหมายในแต่ละมิติ
มิตทิ ่ี 1 สุขด้วยการจัดการ
มิติที่ มิ1ตสุทิ ข่ี 2ด้วสุยการจั
ดการ
ขด้วยบรรยากาศในที
ท่ างาน
ขด้วยกระบวนการสร้
างสุข
มิติที่ มิ2ตสุทิ ข่ี 3ด้วสุยบรรยากาศในที
่ท�ำงาน
มิตทิ ่ี 4 สุขด้วยสุขภาพกายใจ
มิติที่ มิ3ตสุทิ ข่ี 5ด้วสุยกระบวนการสร้
ขด้วยผลลัพธ์องค์ากงสุ
รข

ความหมายในแต่ละมิติ

(M : Management)
(M: :Atmosphere)
Management)
(A
(P(A: :Process)
Atmosphere)
(H : Health)
(P ::Result)
Process)
(R

มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายใจ

(H : Health)

MapHR

มิติที่ บริ
5 สุษขทั ด้ฯวยผลลั
พธ์องค์กร นสุขภาวะองค์กรในเดื
(R อ: นกั
Result)
เริม่ การประเมิ
นยายน 2558

มีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ่ี 57.43% ซึง่
สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาวะขององค์กรกาลังก้าวหน้า ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญคือมิตทิ ่ี 5 พบว่าผลิตภาพด้านแรงงาน
ษัทฯ เริ่มการประเมิ
กรในเดือองกั
นกับนดัยายน
อนให้
เห็นว่าสุข
และผลิบริ
ตภาพรวมขององค์
กรนสุยัขงภาวะองค์
ไม่ดพี อสอดคล้
ชนีชว้ี 2558  มี
ดั ความสุคขะแนนเฉลี
ของพนัก่ยอยู
งาน่ที่ 57.43%
ซึง่ เป็ นข้ซึอ่งมูสะท้
ลสาคั
ญในการ
ภาวะขององค์กรก�ำลังก้าวหน้า ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญคือมิตทิ ี่ 5 พบว่าผลิตภาพด้านแรงงาน และผลิตภาพรวมขององค์กรยังไม่ดพี อ
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการในทุกมิตติ ามแนวทาง MapHR ในปี 2559 มีเป้ าหมายยกระดับสุขภาวะ
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงาน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการในทุกมิติตามแนวทาง
องค์กรให้เป็ นองค์กรที่ “น่ าอิจฉาทีส่ ุด” คือมีระดับคะแนนเฉลีย่ ที่ 75%
MapHR ในปี 2559 มีเป้าหมายยกระดับสุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรที่ “น่าอิจฉาที่สุด” คือมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 75%
ข้อคิด: ในกระบวนการให้คะแนน บริษทั ฯ ได้ทดลองให้
ดาเนินการเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มระดับผูบ้ ริหารเป็ นผูป้ ระเมิน และ
กลุ่มตัวแทนพนักงานเป็ นผูป้ ระเมิน จึงสะท้อนให้เห็นว่าการสือ่ สาร
กรเกีย่ วกับการจั
ดการองค์
ยังทไม่ดลองให้
เข้าถึงพนักงาน
ข้อภายในองค์
คิด: ในกระบวนการให้
คะแนน
บริษกัทรนัฯน้ ได้
ระดั
บล่างอย่
ความต่
อนข้
ด�ำเนิ
นการเป็
น า2งเพี
กลุยม่ งพอ
คือกลุม่ มีระดั
บผูบ้ าริงของคะแนนค่
หารเป็นผูป้ ระเมิ
น างมาก….
เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งปรับปรุงต่อไปในอนาคต

และกลุม่ ตัวแทนพนักงานเป็นผูป้ ระเมิน จึงสะท้อนให้เห็น
ว่าการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
นั้นยังไม่เข้าถึงพนักงานระดับล่างอย่างเพียงพอ มีความ
ต่างของคะแนนค่อนข้างมาก….เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุง
ต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาทางด้าน Work Skill
หลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเชื่อม มิก แม็ก GMAW และกระบวนการเชื่อม ทิก GTAW รวมทั้งเทคนิค
การเชือ่ มชัน้ สูงต่างๆ และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยเพิม่ ปริมาณงานในกระบวนการ ผลิตและลดปัญหา
งานที่ไม่ได้คุณภาพ จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตร Technical Training AX2012
เพื่อสามารถท�ำงานในระบบ AX Version 2012 ได้ตามแผนการ Upgrade Version รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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การพัฒนาทางด้าน Life Skill
บริษทั ฯ ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดตัง้ ทีมต้นแบบ “นักสร้างสุข” จ�ำนวน 20 คนเพือ่ ฝึกทักษะของการ
เป็น “นักสร้างสุของค์กร” จากทีป่ รึกษาของมูลนิธิ Share เพือ่ ให้ทมี งานมีความสามารถในการขยายผลสร้างนักสร้างสุของค์กรเพิม่
ขึ้นได้ด้วยตนเอง  บริษัทฯ มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนในองค์กรเป็น “นักสร้างสุข”   เพื่อยกระดับความสุขของทุกคนในองค์กร
สู่ “ความสุขที่ยั่งยืน”
“นักสร้างสุข” จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ในทุกโอกาสทั้งการใช้ชีวิต และการท�ำงาน และสามารถแบ่งปัน
โอกาสนั้นให้กับคนรอบข้างได้มีความสุขไปด้วย ทักษะที่จ�ำเป็นต้องมีได้แก่
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ “ตัวเอง” และ “ผู้อื่น”  ตามลักษณะของคนสี่ทิศ เพื่อให้ “รู้เขารู้เรา” และสามารถ
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข   
2. ความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้ง
3. ความสามารถในการน�ำกิจกรรม สร้างบรรยากาศในที่ท�ำงานและคนรอบข้าง
4. เป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง
5. เป็นผู้พูดที่ดี สร้างก�ำลังใจให้กับคนรอบข้าง
6. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี คิดในแง่บวก มองวิกฤตให้เป็นโอกาส
ลักษณะของการฝึกทักษณะจะเป็นการถอดองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการท�ำกิจกรรม ด้วยวิธกี ารระดมสมองของทีมงาน ฝึก
วิธีคิดนอกกรอบ ภาวะผู้น�ำ และการท�ำงานเป็นทีม โดยในปี 2558 ได้ด�ำเนินการฝึกทักษะไปแล้วจ�ำนวน 8 วัน ณ โรงงานจังหวัด
ระยอง
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การขยายผลและแบ่งปันความสุขสู่คนในองค์กรโดย “นักสร้างสุข”

ทีมงานนักสร้การขยายผลและแบ่
างสุข ได้เริ่มขยายผลจากสิ
่ได้เรียนรูข้มาสู
ารปฏิบัติจริกงรโดย
ด้วยโครงการต่
งปั่งนทีความสุ
สู่ค่กนในองค์
“นักสร้าางๆ
งสุขที”่ตอบสนองต่อดัชนีชี้วัด
ความสุขของพนักงานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ 
�่ พร้อมร่วมกันสร้างกติกาการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขเพือ่ ให้ทกุ คนในองค์กรฝึกปฏิบตั ิ
ทีมงานนักสร้างสุข ได้เริม่ ขยายผลจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าสู่การปฏิบตั จิ ริง ด้วยโครงการต่างๆ ที่
จนเป็นนิสัย

ตอบสนองต่อดัชนีชว้ี ดั ความสุขของพนักงานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี ่า พร้อมร่วมกันสร้างกติกาการอยูร่ ว่ มกันอย่างมี
ความสุขเพื่อให้ทุกคนในองค์กรฝึกปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั

กติ กาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1. ตรงต่อเวลา
2. พูดจาสุภาพ
3. มารยาทงาม
4. มีศีลธรรม
5. มีความรับผิดชอบ
6. เป็ นคนคิ ดบวก
7. เคารพในสิ ทธิ ของผู้อื่น

โครงการ “แฮปปี้ เวิ รค์ ไลฟ์ ยืดอกภูมิใจ ในคิ วที ซี” : เป็ นโครงการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการ
ทางานด้
วยตนเอง
างทัยืศดนคติ
่อการท
่อนร่งวเสริมงาน
างทักษะการวิ
เคราะห์ำงานด้
คนด้วยตนเอง
ยลักษณะ
โครงการ
“แฮปปี้เวิรสร้
์คไลฟ์
อกภูท
มิใด่ี จตี ในคิ
วทีซี”างานและเพื
: เป็นโครงการส่
มการสร้สร้
างบรรยากาศที
่ดีในการท�
สร้าง
ทัศนคติ
การท�ำดงานและเพื
สร้างทั
กษะการวิ
ของสั
ตว์สทท่ี ี่ดศิ ีต่อการเปิ
ใจรับฟั ง่อทุนร่
กข์วสมงาน
ุขของเพื
่อนร่
วมงานเคราะห์คนด้วยลักษณะของสัตว์สี่ทิศ การเปิดใจรับฟังทุกข์สุขของ
เพื่อนร่วมงาน

กิจกิกรรมปรั
งานทั่วทัวทั
่ ้งองค์
ง้ องค์
จกรรมปรับบทัทัศศนคติ
นคติของพนั
องพนักกงานทั
กร กร

กรรมความสุขขวิวิ่งง่ชนคนคิ
วทีวซทีี ซ ี
กิกิจจกรรมความสุ
ชนคนคิ
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โครงการ “แฮปปี้บอดี้ ชีวิตดี๊ดี กายใจเป็นสุข” : เป็นการน�ำ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มาปรับปรุงใหม่ให้เป็นในเชิงรุกมาก
ขึน้ ครอบคลุมทางด้านการออกก�ำลังกาย การเลือกรับประทาน
อาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ การพักผ่อนนอนหลับ ตลอดจนการลด
ละ เลิกบุหรีแ่ ละเหล้า  การด�ำเนินการบางส่วนได้นำ� เสนอไปใน
หัวข้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน

โครงการ “แฮปปีม้ นั นี่ ชีวติ ดีด๊ ี หมดหนีเ้ ลิกจน” : เป็นโครงการ
เพือ่ ปลดภาระหนีส้ นิ ให้กบั พนักงาน โดยสถาบันการเงิน พร้อม
ทัง้ ให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการใช้จา่ ยเงิน การออมเงิน ให้
กับพนักงาน พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกติกา
ของโครงการฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริง
และฝึกฝนตนเองให้มคี วามรับผิดชอบ รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั เก็บ รูจ้ กั คิด
ก่อนจ่าย เพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นหนี้สินอีก ซึ่งโครงการนี้ก�ำลัง
ด�ำเนินการจะเห็นผลลัพธ์ได้ในปี 2559

อบรมหลักสูตร
การสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการท�ำงาน พัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ และร่างกาย
โดย พ.อ.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
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กรรมส่งงเสริ
เสริมมด้ด้าานคุ
นคุณณธรรมและจริ
ธรรมและจริยยธรรม
ธรรม
กิกิจจกรรมส่
สืบสานประเพณี
ไทยรดน�
ด�ำวหัขอพรผู
วขอพรผู
้ใหญ่
ในวันนสงกรานต์
สงกรานต์ปปี 2558
ี 2558
สืบสานประเพณี
ไทยรดน
้ าด้ำาหั
ใ้ หญ่
ในวั

วมท�
กบาตรฟัฟังธรรมในวั
งธรรมในวันนครบรอบ
ครบรอบ 19
19 ปี คิคิวทีทีซซี และวั
2559
ร่วร่มท
าบุำญบุญ
ตักตับาตร
ี และวันขึน้นขึปีน้ ใปีหม่ใหม่
2559

ประกวดภาพถ่ายาย“รั“รั
กแม่ททส่ี ี่สุดุดเพราะแม่
เพราะแม่คือสุดทีที่รร่ ักกั ”” &&“รั“รักกพ่พ่ออทีที่สส่ ุดุดเพราะพ่
ประกวดภาพถ่
กแม่
เพราะพ่ออคืคืออสุสุดดทีที่รักร่ ”กั ”
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การส่งงเสริ
เสริมมคุคุณณค่ค่าาพนั
พนักกงาน
การส่
รางวัลล10
10 ปีปี “คิ
รางวั
“คิววทีทีซซี””ี

รางวั
ลพนั
กงานดี
นประจ�าปีำปี2558
2558
รางวั
ลพนั
กงานดี
เด่เนด่ประจ

กิจกิกรรมสั
นทนาการประจ�
ปี 2558
จกรรมสั
นทนาการประจำาปี
2558
ท่ท่อองเที
SANTORINI
ชะอ�ชะอ
ำ า
งเที่ยย่ วพั
วพักกผ่ผ่ออนประจ�
นประจำปีาปี@@
SANTORINI

อนรั
ใหม่
ส่งท้ส่งาท้ยปีายปี
เก่เาก่ต้าอต้นรั
บปีบปีใหม่
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ผลการด
านการฝึ
กอบรมปี
2558
ผลการด�าเนิ
ำเนินนการด้
การด้
านการฝึ
กอบรมปี
2558
แนวทาง

ค่าใช้ จา่ ย
(บาท)

วิธีการ

ผลการดาเนินงาน

การพัฒนาในการทางาน
(On-the-Job Training)

การกาหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จาเป็ นของ
แต่ละตาแหน่งงานต่างๆ แล้ วหัวหน้ างานรับผิดชอบ
อบรม สอนงานให้ พนักงานในตาแหน่งงานดังกล่าว
สามารถทาได้ ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ
โดยมีการติดตามประเมินโดยใกล้ ชิดเป็ นประจา
เพื่อมุ่งมัน่ พัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยต้ องได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ Gap
ลดลงอย่างน้ อย 50% ต่อปี

ปี 2558 มีพนักงานเข้ ารับการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานทังหมด
้
190 คน จานวนคนที่มี Gap 108 คน
คนที่ Gapลดลงได้ 50% มี 76 คน คิดเป็ น
70.37 %
(หลักสูตรอบรม 117 หลักสูตร)

5,000

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Training)

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก
(Core Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ
(Managerial Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้ าน
(Function Competency)
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สถาบันภายนอก

45 หลักสูตร
842 ราย (ซ ้าคน) /211ราย(ไม่ซ ้าคน)
ชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย 48.52 ชม./คน/ปี

755,560

111 หลักสูตร
166 ราย (ซ ้าคน) /84 ราย (ไม่ซ ้าคน)
ชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย 34.26 ชม./คน/ปี

676,703

การอบรมภายนอก
(Public Training)

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรพัฒนำพนักงำน

1,437,263

จานวนชัวโมงการฝึ
่
กอบรมเฉลี่ยจาแนกตามระดับพนักงาน ปี 2558

Manage
34 ชัว่ โมง/คน/ปี

Knowledge
32.52 ชัว่ โมง/คน/ปี

Operate

16.26 ชัว่ โมง/คน/ปี

82.78
ชั่วโมง/คน/ปี
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ความผูกพันองค์กรของพนักงาน
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน

%

73.72

76.82

ปี

2555

2556

คะแนนเต็ม
5

3.686

3.841
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74.88

2557

3.744

76.46

2558

3.823
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการก�ำหนดงบประมาณไว้ 1.5% ของก�ำไรสุทธิเพื่อใช้ใน
การด�ำเนินการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษทั ฯ  โดยโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ จะได้รับการอนุมัติ จากการท�ำแผนธุรกิจประจ�ำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน
กิจกรรมหรือโครงการทีจ่ ดั ขึน้ จะมาจากความต้องการ หรือข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค�ำร้องขอ ของคนในชุมชนโดยผ่าน
กิจกรรมส�ำคัญประจ�ำปีคอื “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซ”ี โดยการเปิดบ้าน “คิวทีซ”ี ให้ผนู้ ำ� ชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ชาวบ้านทัว่ ไป ฯลฯ เข้ามาร่วมหารือกัน พร้อมทัง้ เป็นช่องทางในการสือ่ สารกับชุมชนเกีย่ วกับการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในรอบ
ปี เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การยอมรับสถานะของบริษัทฯ ในสังคม

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2558
การจัดงานเสวนาฯ ในปี 2558 มีผู้น�ำชุมชน ครูจากโรงเรียนในพื้นที่   เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชาวบ้านใน
ชุมชนมาร่วมงานกว่า 120 คน  บริษทั ฯ ได้นำ� เสนอผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเปิดเผยเกีย่ วกับการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  ตลอดจนการตอบข้อสักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
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นอกจากนี้การจัดเสวนาฯ ในปี 2558 ยังมีความพิเศษมากขึ้น   โดยการที่บริษัทฯ จัดให้บริการ “นวดดัดจัดสรีระ” ฟรี
แก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise : SHE) จ�ำนวน 12 เตียง ทั้งนี้ได้
เชิญนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการปวดเมื่อยจากการท�ำงาน   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนาที่จะช่วยสนับสนุนราย
ได้แก่วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นการช่วยขยายผลให้คนในชุมชนได้รู้จักมากขึ้น

ผลจากการเสวนาฯ ท�ำให้เกิดโครงการใหม่ในการร่วมพัฒนาชุมชน โครงการที่ส�ำคัญคือ การสร้างสัมมาชีพให้กับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนือ่ งจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน
ของแรงงานย้ายถิน่ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ�ำเภอปลวกแดง ปัญหาของเด็กวัยรุน่ ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง หลังเลิก
เรียนไม่กลับบ้าน  พ่อแม่ทำ� งานในโรงงานไม่มเี วลาให้กบั ครอบครัว และดูแลลูกหลานอย่างเพียงพอ ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน    
เยาวชนจึงเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด หรือการเลือกเดินทางผิด  

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเสวนา 62,066 บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิเศษ “นวดดัดจัดสรีระ” 33,000 บาท
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จากการทีผ่ นู้ ำ� ชุมชน และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนได้รบั บริการ “นวดดัดจัดสรีระ” มีความประทับใจ และเห็นว่าเป็นแนวทาง
ที่จะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับนักเรียนบ้านสะพานสี่ได้ จึงขอให้คิวทีซี และวิสาหกิจสุขภาพชุมชนช่วยสนับสนุนในการสร้าง
อาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียนเหล่านี้  

โครงการสร้างสัมมาชีพ “นวดดัดจัดสรีระ” เยาวชนบ้านสะพานสี่
งานประชารัฐที่จับต้องได้
โครงการนี้เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยการสร้างสัมมาชีพ “นวดดัดจัดสรีระ” ให้กับ
นักเรียนที่สมัครใจ  ฝึกสอนท่านวดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา โดยครูฝึกจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ใช้สถาน
ที่ในการฝึกของโรงเรียนบ้านสะพานสี่  สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดย คิวทีซี  ควบคุมพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนโดยคุณครู
ของโรงเรียน  เริ่มการฝึกสอนในเดือนตุลาคม 2558 จ�ำนวนเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 19 คนซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากผูป้ กครองนักเรียน จากความร่วมมือ และความมุง่ มัน่ ของทุกฝ่าย รวมถึงก�ำลังใจต่างๆ จากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในต�ำบล  และก�ำลังใจ
ทีส่ ำ� คัญของเด็กๆ คือการมาเยีย่ มและดูการฝึกสอนอย่างไม่เป็นทางการของนายกเหล่ากาชาดระยอง คุณนิภา สุวรรณสุจริต เมือ่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ท�ำให้เด็กๆ มีก�ำลังใจในการฝึกฝนอย่างหนัก และเด็กๆ ก็ยังได้รับโอกาสมากมายในการแสดงความ
สามารถ เช่นการให้บริการนวดดัดจัดสรีระในงานประชุม “สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558     งานวัน
ด�ำรงราชนุภาพ  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่กระทรวงมหาดไทย  งานปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราช
มงคลพระนคร   และการบริการนวดดัดจัดสรีระฟรีในงาน “วันลอยกระทง” บริการให้กับพี่ ป้า น้า อา ในชุมชน    การด�ำเนินการ
ในปี 2558 โครงการสัมมาชีพฯ ยังไม่มีรายได้เนื่องจากยังไม่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทุกครั้งที่ออกงานจะเป็นการ
ให้บริการฟรีเพื่อเป็นการฝึกทักษะของเด็กนักเรียน แต่ในทุกครั้งเด็กๆ จะได้รับเงินทริปจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน

ชี้แจงโครงการให้ผู้ปกครอง, และทดสอบกาลังใจของเด็กๆ ในครั้งแรก
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ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คุณนิภา สุวรรณสุจริต และข้าราชการฯ
เข้าเยี่ยมและให้ก�ำลังใจเด็กๆ อย่างไม่
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2558

บรรยายแนะน�ำโครงการฯ และน�ำเด็กๆ
ไปให้บริการนวดดัดจัดสรีระ ในงาน
ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์

น�ำเด็กๆ ไปแสดงฝีมือ นวดดัดจัดสรีระ
ในงานวันด�ำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2558  ณ กระทรวงมหาดไทย
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น�ำเด็กๆ ไปให้บริการนวดดัดจัดสรีระแก่นักปั่น ในงาน “ปั่นเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณสถานีพระราชทานเลี้ยง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ให้บริการนวดดัดจัดสรีระฟรีใน
งาน “วันลอยกระทง” บริการให้กับ
พี่ ป้า น้า อา ในชุมชน เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2558

แผนในปี 2559 บริษทั ฯ จะจัดหลักสูตรสอนการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กให้กบั เด็กนักเรียน พร้อมวางรากฐานใน
การจัดการรายได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะในการท�ำงานและเห็นคุณค่าของเงิน ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในต้นปี 2559
พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยคิวทีซี จะออกคูปองสนับสนุนเพือ่ กระตุน้ การใช้บริการแจกจ่ายให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในวงเงิน
มูลค่า 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 = 20,350 บาท
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ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมาบเตย
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100kVA ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเตยเมื่อปี 2555 และได้เข้าไปด�ำเนินการ
ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามก�ำหนดเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2558 พบว่าทางโรงเรียนมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เรียนไฟฟ้าดับทุกครั้งเมื่อมีการใช้พลังงานพร้อมๆ กันหลายอาคาร บริษัทฯ จึงส่งทีมวิศวกรของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบและพบว่าชุด
เบรคเกอร์ที่ใช้ไม่เหมาะสมกับพลังงานที่ใช้จริง และมีการต่อขั่วไฟฟ้าสลับกัน ท�ำให้เกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วเป็นอันตรายกับครูและเด็กๆ จึง
ได้ให้ค�ำแนะน�ำ และด�ำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนใหม่โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ส่วนทีมวิศวกร
ของคิวทีซีเป็นผู้ด�ำเนินการติดตั้งแก้ไขให้ทั้งหมด เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรม มินิคอนเสิร์ต ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล
      บริษัทได้จัดกิจกรรม “มินิคอนเสิร์ต
ร่วมใจช่วยผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว @เนปาล”
ขึ้ น โดยชมรมคนรั ก ดนตรี รวบรวมเงิ น
บริจาคจากพนักงานและผู้บริหารได้ท้ังสิ้น
43,326 บาท  พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือ
ผ่าน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2558
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คิวทีซี อาสา “รักเด็ก 58”
คิวทีซี อาสา “รักเด็ก 58”

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รว่ มกับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
ในปีท2558
บริษทั ใฯนงานวั
ได้รว่ มกันบเด็
อาจารย์
ษาจากมหาวิ
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
เหนือ จัดค่ายวิ
ยาศาสตร์
กแห่แงละนั
ชาติกศึกโดยได้
นาเครืทยาลั
อ่ งมืยอเทคโนโลยี
ทดลองทางวิ
ทยาศาสตร์
ทท่ี างอ จัคิดวค่าทียวิซทไี ด้ยาศาสตร์
ในงานวั
แห่งชาติ โดยได้น�ำเครืท่องมื
อทดลองทางวิ
ยาศาสตร์นทกัี่ทเรี
างยคินได้
วทีซเีไข้ด้ามชมและทดลองทางวิ
อบให้กับค่ายสรรสาระของมหาวิ
ทยาลั
มอบให้
กบั นค่เด็ากยสรรสาระของมหาวิ
ยาลั
ยฯ มาจัดทแสดงให้
ทยาศาสตร์
ดว้ ยยฯ มาจัด
แสดงให้นกั เรียนได้เข้าชมและทดลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยตัวเอง ซึง่ สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั นักเรียน ผูป้ กครอง และเด็กๆ ในชุมชน
ตัวเอง ซึง่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั นักเรียน ผูป้ กครอง และเด็กๆ ในชุมชนตาบบมาบยางพร ทีม่ าร่วมงาน
ต�ำบลมาบยางพร ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น
เป็ น29,081.22
อย่างมากเมื
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทัง้ สิน้
บาทอ่ วันเสาร์ท่ี 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย
29,081.22 บาท

ผลลั
ส่วนร่
มในการพั
ฒนาชุฒมนาชุ
ชน มชน
ผลลัพพธ์ธ์ทที่ ได้ี่ไจด้ากการมี
จากการมี
ส่ววนร่
วมในการพั

ได้รบั การอนุญาตทางสังคม
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนจากชุมชน สังคม
เป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคมมากขึน้
จากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้าน “ประชารั
"ประชารัฐ"”
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ โดยได้จัดตั้งฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้าขึ้น มีหน่วยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง  และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
จากลูกค้าผ่านทีมงานขาย และทีมงานบริการ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง และข้อร้องเรียนจะถูกส่งเข้ามาด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
น�ำประเด็นที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการลูกค้าในระยะเวลารับประกัน
เป้าหมาย : สามารถให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันได้ > 90% / ปี
ปี
ผลการด�ำเนินงาน%

2556
98%

2557
94%

2558
90.37%

2557
17
100

2558
35
100

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
เป้าหมาย : สามารถด�ำเนินการจัดการร้องเรียนจากลูกค้าได้ 100%
ปี
จ�ำนวนข้อร้องเรียน
จ�ำนวนที่ด�ำเนินการได้(%)

2556
19
100

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
เป้าหมาย : 70% ของผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า 80%
% ความพึงพอใจ		
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ด้านสิ่งแวดล้อม

Quality Environment
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บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นทาง
ตรง หรือทางอ้อม โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มน�ำระบบมาตรฐาน
การจัดการด้านพลังงาน ISO50001 มาประยุกต์ใช้ในปี 2557 และต่อมาในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO50001 จาก SGS ครอบคลุมทั้งส�ำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานจังหวัดระยอง
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กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ลดการใช้พลังงานจากการปรับปรุงเตาอบ Hot Air
เตาอบ Hot Air เป็นเครือ่ งจักรหนึง่ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตเพือ่ อบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า ซึง่ มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง
ทีมงานด้านพลังงานใช้กล้อง Themoscan ตรวจสอบพบว่ามีการสูญเสียพลังงานความร้อนของเตาอบ Hot Air เนื่องจากบริเวณ
จุดต่อของตูม้ รี อยรัว่ ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และมีชอ่ งว่างใต้ประตูบานปิด จึงได้มอบหมายให้ทมี ซ่อมบ�ำรุงของบริษทั ฯ
ท�ำแผนงานปรับปรุงโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมในจุดที่กล้อง Themoscan ตรวจพบ และติดตั้งอิฐทนไฟเพื่อเป็น
ฉนวนกันความร้อนบริเวณใต้ประตูปดิ   ผลจากการปรับปรุงโดยทดลองจับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงของการอบไส้หม้อแปลง
ขนาด 500kVA ใน 1 รอบการท�ำงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 16kWh/รอบ หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ
64 บาท/รอบการอบ (สมมุติฐานค่าไฟฟ้าที่ 4 บาท/หน่วย)
นอกจากนี้ทีมงานซ่อมบ�ำรุงร่วมกับสถานีงานอบและเติมน�้ำมันยังได้ต่อยอดแผนงาน ด้วย KAIZEN ในการติดตั้ง
Timer Relay เพื่อใช้ตั้งเวลาเปิดท�ำงานของชุดท�ำความร้อน (Heater) ซึ่งแต่เดิมการเปิดใช้เตาอบ Hot Air จะใช้คนในการเปิด
ตัง้ แต่หลังเลิกงานและปิดเตาอีกครัง้ เมือ่ ถึงรอบการผลิตช่วงเช้า ซึง่ ใช้เวลานานถึง 15 ชัว่ โมงต่อรอบการอบท�ำให้เกิดการสูญเปล่า
ของพลังงาน หลังการติดตั้ง Timer Relay ท�ำให้สามารถลดเวลาในการอบลงได้เหลือเพียง 9 ชั่วโมงต่อรอบ
ข้อชี้บ่ง
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ (ช.ม.)
15
9
ก�ำลังไฟที่ใช้ (kW)
24
24
พลังงานที่ใช้ (kWh)
360
216
ค่าไฟฟ้า (บาท)*
1440
864
ประสิทธิภาพ : ลดการใช้พลังงานของเตาอบ Hot Air ลงได้ 40%
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในทุกๆ รายละเอียดของกระบวนการ เพื่อลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้อีกด้วย

“พวกเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้มี
โอกาสในการคิด และสร้างสรรคุณค่าให้กบั องค์กร
เพื่อนร่วมงาน ตัวเอง และสิ่งแวดล้อม”
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ถังแยกมวลน�้ำมันและอากาศ
การท�ำงานของเครื่อง Vacuum ในการกรองน�้ำมันหม้อแปลงขนาดใหญ่จะมีปัญหาคือเมื่อเติมน�้ำหม้อแปลงพร้อม
กับท�ำการ Vacuum จะเกิดละอองน�้ำมันหม้อแปลงไหลมาตามท่อ Vacuum และจะหลุดเข้าไปในเครื่อง Vacuum ละอองน�้ำมัน
หม้อแปลงจะถูกผสมกับน�ำ้ มันเครือ่ ง Vacuum ท�ำให้การดึงอากาศของเครือ่ ง Vacuum ขาดประสิทธิภาพ และมีไอร้อนของน�ำ้ มัน
รั่วไหลตามท่อและตกลงบนพื้น   ซึ่งจะต้องท�ำการเปลี่ยนน�้ำมัน Vacuum ใหม่และท�ำความสะอาดพื้นทุกครั้ง ท�ำให้เสียค่าใช้จ่าย
และเวลาในการเปลี่ยนน�้ำมันและท�ำความสะอาดพื้น
จากปัญหาดังกล่าว คุณโกสิน มูลเทพ เจ้าหน้าซ่อมบ�ำรุง ฝ่ายผลิต ได้ทำ� การปรับปรุง (Kaizen)  โดยน�ำถัง Conservator  
เก่าทีไ่ ม่ใช้งานแล้วของหม้อแปลงไฟฟ้ามาดัดแปลงท�ำเป็นถังแยกมวลน�ำ้ มันและอากาศก่อนเข้าเครือ่ ง Vacuum มีผลท�ำให้ละออง
น�้ำมันหม้อแปลงที่ไหลมาตามท่อ ซึ่งหนักกว่าอากาศตกลงก้นถัง ส่วนอากาศจะถูกดูดเข้าสู่เครื่อง Vacuum และท�ำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงงานนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง Vacuum และช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนน�้ำมัน
Vacuum และการท�ำความสะอาดพื้น
ผลการปรับปรุงงาน
ต่อการกรองน�้ำมัน 1 รอบ
ข้อชี้บ่ง
ปริมาณน�้ำมันเครื่อง Vacuum ที่ต้องเปลี่ยน(ลิตร)
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน�้ำมัน Vacuum (บาท)
เวลาในการเปลี่ยนและท�ำความสะอาด (ชั่วโมง)
วัสดุปนเปื้อนน�้ำมัน (กิโลกรัม)

“ผมภูมใิ จกับผลงานปรับปรุงชิน้ นี้ เพราะช่วยให้บริษทั ฯ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และที่ส�ำคัญคือ ลดเวลาในการท�ำงานที่ไม่มีคุณค่าของ
ผมกับการท�ำความสะอาดพื้น”
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ก่อนปรับปรุง
10.00
4,500.00
1.00
2.5

หลังปรับปรุง
-
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การควบคุมมลพิษ

การควบคุมมลพิษ
คุณภาพน้าทิง

ตของคิวทีซตี งั ้ อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา
คุณภาพน�้ำทิโรงงานผลิ
้ง
ต้องดูดโรงงานผลิ
น้าผิวดินตเพืของคิ
่อใช้ใวนการอุ
เท่านั่ไน้ม่มีแหล่ในกระบวนการผลิ
ตหม้อแปลงไฟฟ้
าไม่มกี ารใช้นต้้ าอในขั
ทีซีตั้งอยูป่ใโภค
นบริเวณที
งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ
และจากการประปา
งดูดน�น้ ้ำตอน
ผิวดิน
เพือ่ การผลิ
ใช้ในการอุ
านัน้ ในกระบวนการผลิ
แปลงไฟฟ้
มกี ารใช้นำ�้ ในขัน้ Vacuum
ตอนการผลิและใช้
ต เพียนงการใช้
ำ�้ เพืณ
อ่ การหล่
เย็น
ต ปโภค
เพียเท่งการใช้
น้าเพื่อการหล่อตเย็หม้นอแบบหมุ
นเวีาไม่
ยนของเตาอบ
้าเพื่อนลดอุ
หภูมจิ อาก
แบบหมุ
นเวี่อยมชิ
นของเตาอบ
่อลดอุซณ้าหภู
มิจากการเชื
การเชื
น้ งานซึง่ เป็Vacuum
นระบบกัและใช้
กเก็บนน�้ำ้าเพืและใช้
ตลอดทั
ง้ ปี ่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้ำและใช้ซ�้ำตลอดทั้งปี
ผลการตรวจวั
ดคุดณคุณ
ภาพน�
ณจุจุดดสุสุดดท้าท้ยเปรี
ายเปรี
ยบเที
ย้อนหลั
ผลการตรวจวั
ภาพน้ำ้าทิทิ้งง้ ของโรงงาน
ของโรงงาน ณ
ยบเที
ยบย3บปี3ยอ้ปีนหลั
ง ง
พารามิเตอร์ ท่ตี รวจวัด

1/56
19/2/56
8.3
0
8
0.53
38
33
42
<5

BOD5
Oil and Grease
PH
Sulfides
Suspended Solids
Temperature
Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen

ผลการตรวจ
1/57
24/3/57
2.7
0
5.8
0.2
15
30
66
<5

2/56
16/9/56
4.8
0
6.3
0.6
11
29
64
<5

1/58
17/7/58
11
2.2
6.97
1.4
65
31
620
29.8

2/58
23/11/58
5
2.2
7.36
1
26
30
608
34.8

มาตรฐาน

หน่ วย

40
20
5.5-9.0
3
50
N/R
500
40

mg/l
mg/l
mg/l as H2S
mg/l
°C
mg/l
mg/l as H2S

ผลการตรวจวั
ภาพน�
้งของโรงอาหารณณจุจุดดสุสุดดท้ท้ายเปรี
ายเปรียยบเที
บเทียยบบ 33 ปี ยอ้ นหลัง
ผลการตรวจวั
ดคุดณคุณ
ภาพน
้าทิ้ำง้ ทิของโรงอาหาร
พารามิเตอร์ ท่ตี รวจวัด

ผลการตรวจวัด
4/56
1/57
14/1
24/3
84
233

2/57
10/9
153

1/58
9/3
134

2/58
23/11
253

มาตรฐาน

หน่ วย

≤ 20

mg/l

10.4

10

4.2

21.9

6.54
0.84

5.3
1.05

6.2
1.73

7.06
1.21

6.63
2.2

≤5
5.5-9.0

6

77.5

94

61

55

232

28

26

25.4

30

30

27.8

40

409

306

346

124

451

712

123

398

30

15

16

11

17

18

13

16.5

BOD5

1/56
19/2
266

2/56
16/9
155

3/56
3/12
92.5

Oil and Grease

22.2

16

6

4

PH
Sulfides

7.8
0.53

6
2.17

5.98
0

Suspended Solids

76

128

Temperature

28

Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen

≤1

≤ 50
≤ 40

≤ 3000
≤ 100

mg/l
mg/l as H2S
mg/l
°C
mg/l
mg/l as H2S

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง้ ของโรงอาหารทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกักเก็บน้ าเสีย
ณภาพน�
ทิ้งของโรงอาหารที
ม่ได้ง้ มมีาตรฐาน
ษัทฯ ได้าเนิ
ด�ำเนินนกการกั
ยไว้และส่
งก�ำจัด
ไว้และส่จากผลการตรวจวั
งกาจัดโดยผูไ้ ด้รดบั คุอนุ
ญาต ้ำในปี
2558 ปี ละ 2 ่ไครั
ค่าใช้จ่าบริ
ยในการด
าจัดนก้าเก็เสีบยน�ที้ำเสี่ 2,140
บาท

โดยผู้ได้รับอนุญาต ในปี 2558 ปีละ 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดน�้ำเสียที่ 2,140 บาท
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คุณอากาศ
คุณในกระบวนการผลิ
ภาพอากาศ ตหม้อแปลงไฟฟ้ าของคิวทีซี มีขนั ้ ตอนของการอบหม้อแปลงโดยใช้เตา Vacuum และเตาอบ
Hot Air
มีการติดตัง้ ตระบบบายอากาศร้
อนออกสู
ซึง่ อาจมีลอะอองของน
อแปลงปะปนอยู
น Air
ในกระบวนการผลิ
หม้อแปลงไฟฟ้าของคิ
วทีซี มี่ภขายนอก
นั้ ตอนของการอบหม้
แปลงโดยใช้้ าเมัตานหม้
Vacuum
และเตาอบใ่ Hot
อากาศได้
นอกจากนี้ บริอษนออกสู
ทั ฯ บังภ่ ใช้ายนอก
ระบบ ซึDry
Spay
ในการพ่ำ้ นมัสีนเหม้
ก็บองานในขั
น้ ตอนสุใ่ นอากาศได้
ดท้าย ซึง่ อาจมี
ละอองของ
มีการติ
ดตัง้ ระบบบายอากาศร้
ง่ อาจมี
ละอองของน�
แปลงปะปนอยู
นอกจากนี
้ ในขัน้ ตอน
การเตรี
น้ งานของไม้
อดั ฉนวน
งแม้บริขัษน้ ทั การเตรี
ฯ จะเลืยอกใช้
อ่ งตัดทีม่ คี อวามปลอดภั
ำจัดเฝุครื
น่ ละอองที
าตรฐาน
ฝุ่ นสียปมชิ
ะปนอยู
ใ่ นอากาศ
และสถึาหรั
มชิน้ เครื
งานของไม้
ดั ฉนวน บริยสูษงทั มีฯระบบก�
เลือกใช้
อ่ งตัดทีม่ ได้คี มวาม
ก่อนที
จ่ ะระบายอากาศสู
ภ่ ายนอก
ฝนุ่ ละอองปะปนอยู
ตอนการพ่
นสีเก็บงานขั่ภน้ ายนอกซึ
สุดท้าย ถึ่งงอาจมี
แม้จะใช้
ปลอดภั
ยสูง และมี
ระบบกแต่
าจักดอ็ ฝุ่าจมี
นละอองที
ไ่ ด้มาตรฐานใ่ นอากาศ
มีปล่ในขั
องสน้ าหรั
บระบายอากาศสู
ฝนุ่ ระบบ
Dry Spay  ในการพ่นสีก็อาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ละอองจากการตัดไม้ปะปนอยูใ่ นอากาศเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกาหนดให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปล่องทั้ง 6 จุดปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของเราไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระบายออกจากปล่องทัง้ 6 จุดปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการผลิตของเราไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ผลการตรวจวั
อากาศในปล่อองระบายอากาศเปรี
งระบายอากาศเปรียยบเที
บเทียยบบ33ปีปียยอ้ ้อนหลั
นหลังง
ผลการตรวจวัดดอากาศในปล่
พารามิ เตอร์

พืน้ ที่

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

หน่ วย

10.4

400

mg/m3

1/56

2/56

1/57

2/57

1/58

2/58

21-3

16-9

24-3

19-9

26-5

23-11

1.3

1.2

1.9

0.5

2.15

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่องดูดขีเ้ ลือ่ ยห้องตัดไม้

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่องตัวถัง

5.6

0.7

1.66

400

mg/m3

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่อง Spray Booth พ่นสี

2.1

1.2

8.42

400

mg/m3

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่องเครือ่ งตัดพลาสม่า โรง 4

87.6

400

mg/m3

Oil mist (ละอองน้ามัน)

ปล่องเตาตบ (Vacuum)

3.22

10.05

3.68

0.3

0.031

0.617

-

-

Oil mist (ละอองน้ามัน)

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม)

1.62

2.85

0.48

0.42

0.03

0.447

-

-

Toluene

ปล่องตัวถัง

-

-

-

-

-

Toluene

ปล่องห้องพ่นสี

-

-

-

-

-

Xylene

ปล่องตัวถัง

3.31

0.25

0.25

200

ppm

Xylene

ปล่องห้องพ่นสี

0.5

0.25

0.25

200

ppm

Volatile Organic Compounds

ปล่อง Spray Booth พ่นสี

17.5

5.35

40.2

-

ppm

Volatile Organic Compounds

ปล่องตัวถัง

27.85

29.4

1.05

-

ppm
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การใช้ทรัพยากร
พลังงาน
บริษัทฯ มีการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต การให้บริการและงานด้าน
ส�ำนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1. ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงส�ำหรับงานส�ำนักงานทีส่ ำ� นักงานใหญ่กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคส�ำหรับ
การผลิตที่โรงงานจังหวัดระยอง
2. เชื้อเพลิง  ได้แก่น�้ำมันดีเซล และน�้ำมันเบนซิล เพื่อการขนส่ง และรถประจ�ำต�ำแหน่ง
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2557 เป็นจ�ำนวน 291,568 kWh อันและมีการใช้นำ�้ มันเชือ้
เพลิงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจ�ำนวน 253.17 ลิตร เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงงาน 2 ปี ย้อนหลัง
รายการ
ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง (kWh)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (kWh)
เชื้อเพลิง
น�้ำมันดีเซล + น�้ำมันเบนซิล (ลิตร)

2557

2558

140,000.00
1,255,120.00

     141,000.00
  1,545,688.00

140,161.04

140,414.21
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น้า
โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั ้ อยูใ่ นบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้อง
ดูดน้าผิวดินเพื่อใช้ในการอุปโภค เท่านัน้
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าไม่มกี ารใช้น้ าในขัน้ ตอนการ
น�้ำ ผลิต เพียงการใช้น้าเพื่อการหล่อเย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum และใช้น้าเพื่อลดอุณหภูมจิ ากการ
เชื
่อมชิน้ งานซึ
ง่ เป็วทีนซระบบกั
กเก็เวณที
บน้าไ่ และใช้
ง้ ปี ง้ ทางธรรมชาติ
ปั ญหาทีพ่ บคืและจากการประปา
อ ระดับน้าใต้ดต้อนิ งดู
ไม่ดเน�พีำ้ ยผิงพอ
โรงงานผลิ
ตของคิ
ตี งั้ อยูใ่ นบริ
ม่มแี หล่ซง้าน�ตลอดทั
ำ้ สาธารณะทั
วดิน เราไม่
เพือ่ ใช้ในการอุ
ปโภค เท่ดานนั้ าน้ ขึ    ในกระบวนการผลิ
ตหม้
าไม่มกี ารใช้
ำ�้ ในขัน้ ตอนการผลิ
อ่ การหล่
อ าระล้าง
สามารถดู
น้ มาใช้ได้ ต้องซื
อ้ นอแปลงไฟฟ้
้าจากภายนอกซึ
ง่ ดูดนจากคลอง
หรือตอ่  เพี
างเก็ยงการใช้
บน้า นเพืำ�้ เพื่อใช้
ในการช
เย็นแบบหมุมีนกเวีารตั
ยนของเตาอบ
น�้ำเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้ำและใช้ซ�้ำตลอดทั้ง
ง้ ข้อสังเกตุVacuum
ว่า “น้าและใช้
ไปไหน”

ปี ปัญหาที่พบคือ ระดับน�้ำใต้ดินไม่เพียงพอ เราไม่สามารถดูดน�้ำขึ้นมาใช้ได้  ต้องซื้อน�้ำจากภายนอกซึ่งดูดจากคลอง หรืออ่าง
เก็บน�้ำ เพื่อใช้ในการช�
ำระล้
มีการตั้งส่ข้วอนซ่
สังเกตุ
ในต้
นปีาง 2557
อมบว่าารุ  “น�
งจึ้ำงไปไหน”
จัดทาโครงการศึกษาว่า “น้าหายไปไหน” โดยการติดตัง้ มิเตอร์เพื่อ

วัในต้
ดปรินปีมาณน
น้ จากผิ
และติ
ดตัาง้ มิ“น�เตอร์
จดุ ปลายทางทีม่ กี ดารใช้
้ามากที
่อวัด้ำปริ
2557้ าส่ทีวด่ นซ่ดู อขึมบ�
ำรุงจึงวจัดิดนท�ำโครงการศึ
กษาว่
้ำหายไปไหน”  โดยการติ
ตั้งมิเนตอร์
เพื่อวัส่ ดุดปริเพื
มาณน�
ที่ดมดู าณการใช้
ขึน้ จากผิวดิผลที
น และติ
ง้ มิเมตอร์
จดุ ปลายทางที
ารใช้นาำ�้ มากที
ส่ ดุ เพื้ าอ่ ทีวัใด่ ช้ปริจมริงาณการใช้ซึง่ ผลที
ไ่ ด้คอื าปริ
าณน�ญำ้ เสี
ทีด่ ยดู นขึ้ านในระบบท่
มามีมากกว่อา ก่อนออก
ไ่ ด้คดอื ตัปริ
าณน
้ าทีด่ ดู ขึน้ มีม่ มกี ากกว่
ปริมาณน
แสดงว่
มีกมารสู
ปริมาณน�้ำมิทีเ่ใตอร์
ช้จริงป  ซึ
่งแสดงว่ามีการสูญเสียน�้ำในระบบท่อก่อนออกมิเตอร์ปลายทาง
ลายทาง
ระบบท่อน�ำ้ หลักถูกฝังใต้พนื้ ปูนของอาคารโรงงาน ยากต่อการตรวจสอบ ทีมงานจึงต้องศึกษาและวางระบบท่อประปา
ระบบท่
อนอ้าของเดิ
หลักมถูบางจุ
กฝั งใต้
ยากต่อการตรวจสอบ
ทีมเงานจึ
ต้อางศึ
กษาและวาง
โรงงานใหม่บางจุด และเชื
่อมต่
ดเพืพ่อน้ื ให้ปูแนก้ของอาคารโรงงาน
ปัญหา และง่ายต่อการตรวจสอบ  การด�
ำเนินการใช้
วลาค่องนข้
งนาน
อประปาโรงงานใหม่
บางจุด และเชื่อมต่อของเดิมบางจุดเพื่อให้แก้ปัญหา และง่ายต่อการตรวจสอบ การ
และเสร็จสิ้นระบบท่
เมื่อปลายปี
2557

ดผลการปรั
าเนินการใช้
อ่ ปลายปีพ2557
บปรุงเนีวลาค่
ท้ ำ� ให้อบนข้
ริษทัางนาน
ฯ มองเห็และเสร็
นความสูจสิญน้ เสีเมื
ยของการใช้
ลังงานในการดูดน�ำ้ ขึน้ มาเก็บไว้บนถังเก็บ และความ

สูญเสียน�้ำผิวดินโดยไม่เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นที่มาของการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้น�้ำ ของพนักงานในองค์กร และสามารถลด
ผลการปรับปรุงนี้ทาบริษทั ฯ มองเห็นความสูญเสียของการใช้พลังงานในการดูดน้ าขึน้ มาเก็บไว้บนถัง
การใช้น�้ำลงจากปี 2557 ได้ 1,983.40 ลบ.ม.

เก็บ และความสูญเสียน้ าผิวดินโดยไม่เกิดประโยชน์ ซึง่ เป็ นทีม่ าของการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้น้ า ของ
พนักงานในองค์กร และสามารถลดการใช้น้ าลงจากปี 2557 ได้ 1,983.40 ลบ.ม.

ปริ มาณการใช้น้าผิวดิ นเปรียบเทียบ 2 ปี ย้อนหลัง
ปี
ปริมาณการใช้น้า (ลบ.ม.)
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2557

2558

7,534.80

5,551.40
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การบริ
ารจั
ดการของเสี
ย สและวั
การบริหหารจั
ดการของเสี
ย และวั
ดุเหลืสอดุใช้เหลือใช้
บริษทั ฯ
ให้ความสาคัญกับการจัดการกากของเสียทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการกากของเสียทั้งที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน   และเกิดจากงาน
อสร้  าและเกิ
งหรือดติจากกระบวนการผลิ
ดตัง้ อุปกรณ์ และเกิ
ดจากกระบวนการผลิ
ของบริษช่ ทั ดั ฯเจนโดยมี
วธี ดกี แยกขยะ
ารคัด
รัและเกิ
บเหมาก่ดอจากงานรั
สร้างหรือติบดเหมาก่
ตัง้ อุปกรณ์
ตของบริ
ษทั ฯ โดยมีวธี กี ารคัดตแยกขยะที
มีโรงคั
ช่ ดั เจน มีกโความปลอดภั
รงคัดแยกขยะที
มาตรฐานตามหลั
กความปลอดภั
ย นพร้
มทับการจั
ง้ มีขนั ้ ดตอนในการเตรี
มภาวะ
ทีแยกขยะที
่ได้มาตรฐานตามหลั
ย พร้ไ่ อด้มทั
้งมีขั้นตอนในการเตรี
ยมภาวะฉุกเฉิ
ส�ำอหรั
การกากของเสียยโดยเฉพาะ
นอกจากนี
รายังบคัการจั
ดเลือกบริ
ษทั ผูร้ บั ก�ำจัดของเสี
ยทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุ
ดตามยตรวจสอบ
ฉุกเฉินสเ้ าหรั
ดการกากของเสี
ยโดยเฉพาะ
นอกจากนี้เรายังตคัสาหกรรมเท่
ดเลือกบริษานัทั น้ ผูร้ และมี
บั กาจัการติ
ดของเสี
ทีไ่ ด้รบั
การท�ำงานของบริษัทผู้รับก�ำจัดอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ และติดตาม ตรวจสอบการทางานของบริษทั ผูร้ บั กาจัดอยูอ่ ย่าง
สม่าเสมอส�ำหรับในปี 2558 มีปริมาณเศษวัสดุทั่วไปเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 86.21 ตัน อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตที่
เพิม่ ขึน้ แต่ความสามารถในการลดปริมาณขยะปนเปือ้ นอันตรายมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยมีปริมาณเศษวัสดุอนั ตรายลดลงจาก
ปี 2557 จ�ำสนวน
าหรับ2.41
ในปีตัน2558 มีปริมาณเศษวัสดุทวไปเพิ
ั่
ม่ ขึน้ จากปี 2557 จานวน 86.21 ตัน อันเนื่องมาจาก

ปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ความสามารถในการลดปริมาณขยะปนเปื้ อนอันตรายมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดย
มีปริมาณเศษวัสดุอนั ตรายลดลงจากปี 2557 ลง 2.41 ตัน

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะย้อนหลัง 3 ปี
231.99

250.00

จานวน (ตัน)

200.00

150.00
100.00

114.63

148.19

184.59

98.38

59.97 54.66

49.81

47.40

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เศษวัสดุที่ทวั่ ไป(ตัน)

59.97

98.38

184.59

เศษวัสดุอนั ตราย(ตัน)

54.66

49.81

47.40

รวมปริ มาณเศษวัสดุไม่ใช้ แล้ ว(ตัน)

114.63

148.19

231.99

50.00
0.00

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ และรายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้ยอ้ นหลัง 3 ปี
รายการ

2556

2557

2558

ค่าใช้จ่ายในการกาจัดเศษวัสดุเหลือใช้

245,067.99

243,338.87

327,137.52

รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้

2,453,520.99

3,575,992.85

7,772,967.12
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การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จากโครงการปลูกป่าในโรงงานเพือ่ เป็นการปกป้องฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมรอบๆ โรงงาน เมือ่ ปี 2556 ปัจจุบนั ต้นไม้ทพี่ นักงาน
ร่วมกันปลูกยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทีค่ าดไว้ บ่อกักเก็บน�ำ้ ธรรมชาติทขี่ ดุ ไว้กลางพืน้ ทีป่ ลูกป่ายังคงมีนำ�้ อยูใ่ นปริมาณ
ทีม่ าก ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งปลา ปลูกพืชน�้ำ เพือ่ น�ำมาเป็นอาหาร  บริษัทฯ ได้จดั งบประมาณในการดูแล รดน�้ำ 
ใส่ปุ้ย ตัดหญ้า อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตสูงใหญ่จนสามารถให้ประโยชน์แก่พนักงานและคนในชุมชนได้

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด…เย้
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
STRATEGY AND ANALYSIS
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO,
G4-1
chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization
and the organization’s strategy for addressing sustainability.
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
Report the name of the organization.
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
Report the number of countries where the organization operates, and names of countries
G4-6
where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the
sustainability topics covered in the report.
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of
G4-8
customers and beneficiaries).
G4-9
Report the scale of the organization.
a. Report the total number of employees by employment contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers
G4-10
who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or
supervised workers, including employees and supervised employees of contractors.
f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in
employment in the tourism or agricultural industries).
G4-11
Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements.
G4-12
Describe the organization’s supply chain.
Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size,
G4-13
structure, ownership, or its supply chain.
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the
G4-14
organization.
List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other
G4-15
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
List memberships of associations (such as industry associations) and national or
G4-16
international advocacy organizations.
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or
equivalent documents.
G4-17
b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial statements
or equivalent documents is not covered by the report.
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
G4-18
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining
Report Content.
G4-19
List all the material Aspects identified in the process for defining report content.
G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the
G4-22
reasons for such restatements.
Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect
G4-23
Boundaries.
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of
G4-26
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the
engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.
Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and
G4-27
how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its
reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

Page

Note

3-4
15-16,31-36
9
6
6
6
AR5,AR40
6

AR23-24

9

AR41,AR54-55

54-55

AR54-55

15-16

-

-

AR5

31-36

AR47

-

-

29

-

6,21-23

-

21-23

-

21-23
23
23

-

-

-

21,23

-

17-20
15

-

17-20

-

17-20

-
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
REPORT PROFILE
G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
G4-32
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally
assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement to
be ‘in accordance’ with the Guidelines.
a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external
assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the
scope and basis of any external assurance provided.
G4-33
c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.
d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in
seeking assurance for the organization’s sustainability report.
GOVERNANCE
Report the governance structure of the organization, including committees of the highest
G4-34
governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic,
environmental and social impacts.
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics
G4-35
from the highest governance body to senior executives and other employees.
Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with
G4-36
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report
directly to the highest governance body.
Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body
G4-37
on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to whom
and any feedback processes to the highest governance body.
G4-38
Report the composition of the highest governance body and its committees.
Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and,
G4-39
if so, his or her function within the organization’s management and the reasons for this
arrangement).
Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its
G4-40
committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body
members.
Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided
G4-41
and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.
Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development,
G4-42
approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements,
strategies, policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s
G4-43
collective knowledge of economic, environmental and social topics.
a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with
respect to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such
evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is a
self-assessment.
G4-44
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s
performance with respect to governance of economic, environmental and social topics,
including, as a minimum, changes in membership and organizational practice.
a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest
governance body’s role in the implementation of due diligence processes.
G4-45
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s
identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and
opportunities.
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the
G4-46
organization’s risk management processes for economic, environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental
G4-47
and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the
G4-48
organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
G4-49
Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.
Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest
G4-50
governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.
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23
21
21
23

-

21

-

21

-

9

AR41-48

9

AR41-48

9

AR41-48

9,15,67

-

9

AR41-48

-

AR61-62

-

AR45

-

AR11-14

-

AR4-10,21-23

-

AR12-14

27

AR49

31-34

AR38-39

31

AR46-47

31

-

9,15

-

9

-

9

-

รายงานความยั่งยืน 2558

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest
governance body’s and senior executives’ economic, environmental and social
objectives.
Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants
are involved in determining remuneration and whether they are independent of management.
G4-52
Report any other relationships which the remuneration consultants have with the
organization.
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration,
G4-53
including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid
G4-54
individual in each country of significant operations to the median annual total compensation
for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.
Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s
highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage
G4-55
increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid
individual) in the same country.
ETHICS AND INTEGRITY
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as
G4-56
codes of conduct and codes of ethics.
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful
G4-57
behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.
Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or
G4-58
unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through
line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Standard
Standard Disclosure Title
Disclosure
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC1
Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to
G4-EC2
climate change
G4-EC3
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
G4-EC4
Financial assistance received from government
ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at
G4-EC5
significant locations of operation
Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of
G4-EC6
operation
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments and services supported
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC9
Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN1
Materials used by weight or volume
G4-EN2
Percentage of materials used that are recycled input materials
ASPECT: ENERGY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3
Energy consumption within the organization
G4-EN4
Energy consumption outside of the organization
G4-EN5
Energy intensity
G4-51

Page

Note

-

AR53,54,56

-

AR45-47

-

AR71

39-40

AR53-55

40

AR53-55

27-30

AR57-64

29

AR57-64

29

AR60

Page

Note

39

AR73-136

32-34

AR88

-

AR111
-

55

-

54-55

-

-

-

-

AR29

-

AR28-30
-

81
81
81

-
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
G4-EN6
Reduction of energy consumption
G4-EN7
Reductions in energy requirements of products and services
ASPECT: WATER
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8
Total water withdrawal by source
G4-EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of water
G4-EN10
Percentage and total volume of water recycled and reused
ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of
G4-EN11
high biodiversity value outside protected areas
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in
G4-EN12
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
G4-EN13
Habitats protected or restored
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats
G4-EN14
in areas affected by operations, by level of extinction risk
ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN15
Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
G4-EN16
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
G4-EN17
Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)
G4-EN18
Greenhouse gas (GHG) emissions intensity
G4-EN19
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
G4-EN20
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
G4-EN21
NOX, SOX, and other significant air emissions
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN22
Total water discharge by quality and destination
G4-EN23
Total weight of waste by type and disposal method
G4-EN24
Total number and volume of significant spills
Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the
G4-EN25
terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste
shipped internationally
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats
G4-EN26
signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN27
Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services
G4-EN28
Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for nonG4-EN29
compliance with environmental laws and regulations
ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for
G4-EN30
the organization’s operations, and transporting members of the workforce
ASPECT: OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and investments by type
ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and
G4-EN33
actions taken
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77-78
77-78

-

82
-

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

-
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-
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through
G4-EN34
formal grievance mechanisms
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender
G4-LA1
and region
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
G4-LA2
employees, by significant locations of operation
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental leave, by gender
ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are
G4-LA4
specified in collective agreements
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and
G4-LA5
safety committees that help monitor and advise on occupational health and saftey programs
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
G4-LA6
total number of work-related fatalities, by region and by gender
G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA9
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued
G4-LA10
employability of employees and assist them in managing career endings
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews,
G4-LA11
by gender and by employee category
ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category
G4-LA12
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity
ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by
G4-LA13
significant locations of operation
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
G4-LA15
actions taken
ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal
G4-LA16
grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
ASPECT: INVESTMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that
G4-HR1
include human rights clauses or that underwent human rights screening
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects
G4-HR2
of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees
trained
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54-55

-

55

AR55
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and
G4-HR4
collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support
these rights
ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and
G4-HR5
measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or
G4-HR6
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or
compulsory labor
ASPECT: SECURITY PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or
G4-HR7
procedures that are relevant to operations
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions
G4-HR8
taken
ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews
G4-HR9
or impact assessments
ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria
Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and
G4-HR11
actions taken
ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through
G4-HR12
formal grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: SOCIETY
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage
of operations with implemented local community engagement, impact
G4-SO1
assessments, and development programs
G4-SO2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities
ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the
G4-SO3
significant risks identified
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
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รายงานความยั่งยืน 2558

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly
practices and their outcomes
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for nonG4-SO8
compliance with laws and regulations
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO9
Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society
Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions
G4-SO10
taken
ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through
G4-SO11
formal grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage
of significant product and service categories for which health and safety impacts
G4-PR1
are assessed for improvement
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes
G4-PR2
concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by
type of outcomes
ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Type of product and service information required by the organization’s procedures for
G4-PR3
product and service information and labeling, and percentage of significant product and
service categories subject to such information requirements
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes
G4-PR4
concerning product and service information and labeling, by type of outcomes
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6
Sale of banned or disputed products
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes
G4-PR7
concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by
type of outcomes
ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and
G4-PR8
losses of customer data
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning
G4-PR9
the provision and use of products and services
G4-SO7
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