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เหนืออีสาน ออกตกใต ทั่วสกล
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รางวัลความแห่งความภาคภูมิใจ
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รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจ�ำปี 2559
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เกียรติบัตรรับรองความสามารถ
ทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม
จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand 5S Award 2016 (Silver Award)
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท

ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานน�ำร่อง
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร
การรับรองเลขที่ TGO CFO 59-054
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เลขที่รับรอง ๔-๑๑๖/๒๕๕๙

รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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สารจากผู้น�ำ
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการชะลอตัวของ
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญๆ
ของทางภาครัฐ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดปี 2559 ส่งผลให้มีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายซึง่ มีผผู้ ลิตทัง้ รายใหญ่ รายเล็ก ในประเทศ
ประมาณ 24 ราย การแข่งขันจะเน้นใช้ กลยุทธ์ด้านราคา ไม่เน้นคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง
การแข่งขันในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าของปี 2559 เป็นการแข่งขันในน่านน�้ำสีแดง (Red Ocean)
อย่างแท้จริง
คิวทีซี ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ พร้อมการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ได้เตรียมพร้อม
รับความเสีย่ งในสถานการณ์ดงั กล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความพยายามทีจ่ ะศึกษาและแสวงหา
โอกาศในการลงทุนหรือร่วมทุนในการสร้างรายได้จากธุรกิจอืน่ ๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนแก่บริษทั ซึง่ ความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ทุน การเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ การเปิดบริษทั ย่อยเพือ่ รองรับธุรกิจใหม่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร ล้วนแล้วแต่
เป็นการด�ำเนินการเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ,ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้นอย่างแท้จริง
ถึงแม้ว่าผลประกอบการในปี 2559 ไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งของทีมผู้บริหาร และพนักงาน
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยเฉพาะพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งพบว่าใน ปี 2559 พนักงานของบริษัทในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ได้ลาออกจ�ำนวนหนึ่ง แต่
ก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อกระบวนการภายในมากมายนักเนือ่ งจากบริษทั ได้วางรากฐานด้านการพัฒนา
ทักษะการท�ำงานของพนักงานและวางมาตรฐานการท�ำงานไว้อย่างชัดเจน ท�ำให้การสานต่องาน
ในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาการลาออกของพนักงานแล้ว ในปี
2559 บริษทั ยังประสบกับปัญหาการแบกรับต้นทุนทางอ้อมอันเนือ่ งมาจากช่วงไตรมาส 1-3 อัตรา
การใช้ก�ำลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอค�ำสั่งซื้อของ
ลูกค้า และการแข่งขันด้านราคาที่ไม่เน้นคุณภาพของสินค้าอย่างรุนแรงในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแบกรับภาระหนีส้ นิ อันเนือ่ งมาจากลูกค้าขาดสภาพคล่อง
ไม่สามารถช�ำระเงินได้ตามก�ำหนดหลายล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พยายามด�ำเนินการไกล่เกลี่ยตาม
หลักของกฎหมาย และภายใต้หลักธรรมาภิบาล
อย่างไรก็ดี บริษทั ยังคงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากปัจจัยหลายๆ ด้านเช่น โครงการฉลาก
เขียวส�ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าไทย เพื่อยกระดับคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันพัฒนาข้อก�ำหนดฉลากเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
ในการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งล้อมและการใช้ทรัยพากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส
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ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงกว่าหม้อแปลงฉลาก
เขียว และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้อกี ด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่สนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ซึง่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และการไฟฟ้านครหลวงก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เพือ่ ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ด้วยศักยภาพ
ของบริษทั ในปัจจุบนั มีความพร้อมอย่างสูงสุดทีจ่ ะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียว และหม้อแปลงไฟ
ฟ้าประหยัดพลังงานทุกมาตรฐานออกสูต่ ลาดได้ทนั ทีเมือ่ มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึง่ จะ
เป็นการแข่งขันในน่านน�ำ้ สีคราม (Blue Ocean) ถือเป็นโอกาสทีด่ แี ละท้าทายของบริษทั ในอนาคต
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้บริษัท
ด้วยดีตลอดมา บริษัทขอให้ค�ำมั่นว่าจะด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์องค์กร พลิกวิกฤตในปี 2559 ให้
เป็นโอกาสในปีตอ่ ๆ ไป ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี โดยจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนตลอดไป

“เราจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการ
ค้นหาโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ เพือ่ ลด
ความเสี่ยง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องร่วม
กันตลอดไป”

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ผมพร้อมที่จะน�ำ คิวทีซีก้าวสู่ความเป็น
ผู้น�ำด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการ
บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายของ
ลูกค้า พร้อมสร้างคุณค่าเพิม่ แก่สงิ่ แวดล้อม
สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย”

(นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร)
กรรมการผู้จัดการ
4

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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 กรุงเทพฯ  10240
และมีโรงงานผลิตตัง้ อยูเ่ ลขที่ 149 หมูท่ ี่ 2 ถนนปลวกแดงห้วยปราบ ต�ำบลมาบยางพร อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
21140

•

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย (Distribution Transformer)

•

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลัง (Power Transformer)

6
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•

•

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย (Distribution Transformer)

Dry-Type Class F&H

Pad Mounted

CSP - Type

GAS Sealed

Earthing Transformer

On Load Tap Changer

หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส (AMorphous metal Distribution Transformer : AMDT)
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• งานบริการด้านต่างๆ เช่น งานตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  งานบริการเติมน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า  งาน
บริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า  งานบริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า  งานทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

• งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

“คิวทีซี” จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
จ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ปานามา,
เอเซียตะวันออกกลาง, อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้,
และในอาเซี่ยนทุกประเทศ

8
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โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นสรุป ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

A

AA

AAA

A 		 บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ    
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 100%
A A 		 บริษัท คิวทีซี ปานโก้ จ�ำกัด (QTC-PANCO) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ประเทศลาว  จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น
85% และบริษัท ปานโก กรุ๊ป จ�ำกัด ถือหุ้น 15%   
A A A บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด (PPWE) ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 50% และ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้น
50%
ในรายงานฉบับนี้จะน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน) เท่านั้น มิได้รวมถึงบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง
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วิสัยทัศน์
เป็นผูผ้ ลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีทค่ี รบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับโลก
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1.
2.
		
3.
4.
5.
		

เป็นผู้น�ำในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี
ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ความส�ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�ำงาน
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

10

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

D

D - Dynamics
พลังสร้างสรรค์

E

E - Environment
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

T

T - Teamwork
คุณภาพทีมงานที่เป็นหนึ่ง

เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่วัฒนธรรมสีเขียว

ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรบุคคล
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่
ความเป็นเลิศของทีมงาน
ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี

A

I – Innovation
นวัตกรรมชั้นเลิศ

I

L – Leadership
ผู้น�ำสู่ตลาดโลก

A – Achievement
ความส�ำเร็จระดับสากล

บริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นความส�ำเร็จ
สู่เป้าหมายระดับ
World Class

L

ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม
ในกระบวนการ, ผลิตภัณฑ์
และการบริการ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นผู้น�ำในการผลิตและให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

S

S – Service
บริการอย่างมืออาชีพ

  เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ไฟฟ้า  ให้ค�ำปรึกษาและดูแลลูกค้า
ทั้งก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง พร้อมให้
บริการด้วยความช�ำนาญและรวดเร็ว
รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการบริหารงานองค์กร
คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�หาร
ผูตรวจสอบภายใน

เลขานุการบร�ษัท
ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผูจัดการ
สายการตลาด

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบร�หาร

ฝายขายตางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการ
สายบัญชีและการเง�น

ฝายบร�หาร

แผนกขายตางประเทศ
ฝายขายในประเทศ
ฝายขายโครงการพ�เศษ
และบร�การ

แผนกบัญชีทั่วไป

แผนก IR & PR

แผนกบัญชีตนทุน
แผนกการเง�น

ฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร
แผนก CSR
แผนก MS

ฝายพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผูจัดการ
สายโรงงาน

ฝายบัญชีและการเง�น

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกการตลาด

Female 77 คน

คณะกรรมการ
สงเสร�มความยั่งยืนองคกร

แผนกพัฒนาระบบ

กลุมงาน Management

ฝายว�ศวกรรม
ฝายสงเสร�มนวัตกรรม
แผนกว�ศวกรรม
แผนกทดสอบ
แผนกประกันคุณภาพ
แผนก
ว�จัยและพัฒนา
ฝายผลิต
กระบวนการผลิต
แผนกผลิต 1
แผนกผลิต 2
แผนกผลิต 3
แผนกผลิต 4
แผนกซอมบำรุง
ฝาย Supply Chain และ Logistic
แผนกจัดซื้อ จัดหา
แผนกวางแผน
แผนกคลังสินคาและขนสง

กลุมงาน Knowledge

Male 131 คน

กลุมงาน Operate

ณ สิน้ ปี 2559 มีจำ� นวนพนักงานทัง้ สิน้ 208 คน
Mange 13 คน
6%

Female 77 คน

Operate 85 คน
41%

53%

Knowledge 110 คน
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Male 131 คน

คิวทีซีกับความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่างๆ  โดย
ก�ำหนดให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงานตามกรอบการ
บริหารความยั่งยืน และตามสมการความยั่งยืน Q+R=S  โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน
• ก�ำหนดนโยบาย และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, เวทีเสวนาประชาคม, ชุมชน
พบคิวทีซี, ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ข้อก�ำหนด หรือข้อตกลงจากลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
• พิจาณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น และการดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
• มอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่คณะท�ำงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
• ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด�ำเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืน
• ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย ประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้วยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยน
กรอบการบริหารความยั่งยืนจากกรอบเดิมที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนมานานกว่า 3 ปี  ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจ
ของบริษัททั้งในบริษัทย่อย  และบริษัทร่วม และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในกรอบแนวทางเดียวกันทุกบริษัทในเครือ

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

สมการความยั่งยืนของคิวทีซี

Quality

Responsibility

Sustainability

มั่นคง
มั่งคั่ง
ยั่งยืน
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คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

พัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ผูอ้ นื่ มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการถัดไป ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ และ
ประหยัดพลังงาน  มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง มีทกั ษะมีความสามารถ ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการท�ำงานทั้งองค์กรให้มีความคล่องตัว
ปรับปรุง/พัฒนาเครือ่ งมือเครือ่ งจักรให้มปี ระสิทธิภาพสูง
สร้างสรรค์สินค้าและให้บริการ ด้วยคุณภาพสูงสุด

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการค้า สร้างเสริมความ
ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต,
การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำ� นาจในทางมิชอบ เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดทีเ่ ป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท�ำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
5. ห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มา
ติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้
เกิดความสุขในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการท�ำดีต่อสังคม
9. มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ เพิม่ โอกาสความส�ำเร็จ และ
ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดเส้น
ทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน และบริษทั มีความมัน่ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และ
น�ำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “World Class” และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต “Quality of Details”  
ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
การประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่ว
ถึง กลยุทธ์ที่ส�ำคัญได้แก่

•

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

บริษัทฯ ก�ำหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์
องค์กร เพือ่ ใช้เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะทีท่ กุ คนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมีเป็นพืน้ ฐาน พร้อมก�ำหนดความสามารถตามต�ำแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ
พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างให้พวกเขาเป็นคน
เก่งในงาน และเป็นคนดีของสังคม  ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Core Competency

Dynamics

•

Team Work

Achievement

Service

World Class

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”

บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการน�ำระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 3 ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า และลด
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การขายและตลาด
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การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

กำรสร้
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สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงาน (Work Life
Balance) ให้บคุ ลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุข
ที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก
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ความส
าคัำญคัำญ
ต่งวั
อต่ความปลอดภั
ยในการท
างานของพนั
การด้าานความปลอดภั
นความปลอดภั
โดยมี
ป้าาหมาย
Zero
าและสร้
งให้เกิาดงให้
เป็กนงานและผู
นธรรมด้
าว่ นความปลอดภั
ย อ(Safety
บริษทั ฯ ให้ยยคโดยมี
วามสเเป้าคั
ญหมาย
ต่อความปลอดภั
ยในการทางานของพนั
นได้เสีายนความปลอดภั
ทีเ่ กีย่ วข้
ง มุ่งยเน้Culture)
นและยกระดับ
การบริหารจัจัดดการด้
ZeroAccident  และสร้
Accident
เวักิฒดเป็
นวัฒม้ สี นธรรมด้
และสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
(Safety Culture)การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยมีเป้ าหมาย Zero Accident
(Safety Culture)
Start Safe

Work Safe
Start Safe

Finish Safe
Work Safe

Finish Safe

กำรสร้ำงวัฒนธรรมสีเขียว
•
การสร้างวัฒำนธรรมสี
เขียว ยว
ฒนธรรมสีบเขีความรั
บริษทั ฯ มุง่ เน้นกำรสร้
การพัฒงวั
นาและยกระดั
บผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจแบบ Life
บริษัทฯ มุ่งเน้บริ
นการพั
ความรัด้บวผิยการปลู
ดชอบต่
อกสิจิ่งตแวดล้
อรัมให้
มอกระบวนการทางธุ
รกิาจงให้
แบบ
ตาม Life
ษทั ฯฒนาและยกระดั
มุISO14001:2015
ง่ เน้นการพัฒบนาและยกระดั
บความรั
บสผิานึดกชอบต่
สิรอบคลุ
ง่ แวดล้
มให้
ครอบคลุ
มกระบวนการทางธุ
รกิจแบบ
Cycle ตามแนวทางของมาตรฐาน
บผิดอคชอบด้
านสิ
ง่ แวดล้
อม และสร้
เกิดLife
เป็ นCycle
แนวทางของมาตรฐาน
ISO14001:2015  ด้
วยการปลูกจิตส�ำนึด้กวรับยการปลู
ผิดชอบด้
่งแวดล้
และสร้านสิ
างให้
เกิดเป็อมนวัฒ
นธรรมสี
ISO14001:2015
กจิาตนสิ
สานึ
กรับผิอดมชอบด้
ง่ แวดล้
และสร้
างให้เขีเยกิวดเป็ น
วัฒนธรรมสีเขียวCycle
(Greenตามแนวทางของมาตรฐาน
Culture)
(Green Culture)
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

การสร้ างความไว้ วางใจจากผู้มสี ่ วนได้ เสีย
•
การสร้างความไว้
วางใจจากผู
้ม้ีสม่วสี ่ นได้
เสียย
างใจจากผู
วนได้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ตการสร้
ิ ่อผูม้ สี าวงความไว้
่ นได้เสียวอย่
างเป็ นธรรม
ยืดเมัสีนในหลั
่
กธรรมาภิบาล ให้ความสาคัญต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ฯ ปฏิบตั บริ
ติ อ่ ษผูทั ม้ ฯสี รวมถึ
ว่ นได้
ธรรม
ดมัาน่ งเป็
ในหลั
กธรรมาภิ
าล
ำคัญบต่าล
อผลกระทบที
อ่ าคั
าจเกิ
น้ จากกระบวนการ
ปฏิบงเสีรัตั บยติ อย่
ม้ งเป็
สี ว่ นนได้
เสีนยยือย่
นในหลั
่ ให้คกวามส�
ธรรมาภิ
ให้กครผ่วามส
ต่ดอขึผลกระทบที
จากกระบวนการ
ฟั่องผูาความคิ
ดเห็
จากผู
ม้ สี นว่ ธรรม
นได้
เสียืยดทัมับง้ ภายในและภายนอกองค์
านเวที
กญารประชุ
มฯ อ่ าจเกิดขึน้
รวมถึ
ง
รั
บ
ฟั
ง
ความคิ
ด
เห็
น
จากผู
้
ม
ี
ส
่
ว
นได้
เ
สี
ย
ทั
้
ง
ภายในและภายนอกองค์
ก
รผ่
า
นเวที
ก
ารประชุ
ม
ฯ  คณะกรรมการความปลอดภั
ยฯ มฯ
จากกระบวนการ
งรับฟั งเวที
ความคิ
ดเห็นมจากผู
สียทัง้ ภายในและภายนอกองค์
กรผ่เพื
านเวที
คณะกรรมการความปลอดภั
ยฯ คณะกรรมการสวัรวมถึ
สดิการ
เสวนาชุ
ชนฯ ม้ กล่สี ว่ อนได้
งรับเความคิ
ดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
่อ การประชุ
คณะกรรมการสวัสดิการ   เวทีเสวนาชุมชนฯ กล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน   
สดิอกมูารลการปฏิ
เวทีบเตั สวนาชุ
มชนฯ
เห็นดการด้
ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้คณะกรรมการความปลอดภั
ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ยฯ คณะกรรมการสวั
พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้
ิ การด
าเนินกล่
ธุรกิอจงรับความคิ
การบริหดารจั
าน
พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิ การด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส
นามาประยุ
ต์ใช้ให้เกิษดย์ประโยชน์
น งใส สามารถตรวจสอบได้
พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลโดยผ่
การปฏิ
บตั ิ การดาเนิาปีนธุรายงานความ
รกิจ การบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม สามารถตรวจสอบได้
การพั
ฒนาทรัพกยากรมนุ
ฯลฯ รอย่่วมกั
างโปร่
าบนรายงานประจ
  โดยผ่านรายงานประจ�
ำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ   เว็
ไซต์ ฯลฯ
สิง่ แวดล้
ม การพั
ยังยื
่ น เวทีเสวนาฯ
เว็บอไซต์
ฯลฯ ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านรายงานประจาปี รายงานความ
ยังยื
่ น เวทีเสวนาฯ เว็บไซต์ ฯลฯ
17
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร กาหนดให้มกี ารดาเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าปีละ
1 ครัง้ เพือ่ ชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญ โดยผ่านกระบวนการชีบ้ ง่ อันตรายจากการทางาน การประเมินผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมทัง้ จากกระบวนการทางาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle ใช้วธิ กี ารประเมินแบบสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับ
นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษทั ฯ ยังกาหนดให้จดั เวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึน้ ปีละ 1 ครัง้ ใน
การรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียในช่องทางอืน่ ๆ และแผนพัฒนาระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อใช้ในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ
การขายและตลาด

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
• ลูกค้า (ภาครัฐ,ภาค
เอกชน)
• ตัวแทนจาหน่าย
• คู่แข่งทางการค้า

•
•
•
•

ผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
ผู้ขนส่งวัตถุดิบ
คู่แข่ง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

พนักงาน
ผู้รับจ้างขนส่ง
ผู้ถือหุ้น
ธนาคาร
ชุมชน,สังคม
หน่วยงานราชการ
นักลงทุน

• ลูกค้า
• ผูใ้ ช้สินค้า
• ชุมชน,สังคม

•
•
•
•
•

ชุมชน,สังคม
ผู้รับก�ำจัด
ผู้ใช้สินค้า
สื่อมวลชน
หน่วยงานราชการ

ประเด็นผลกระทบ
• การแข่งขันที่เป็น
ธรรม
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การรักษาความลับ
ข้อมูลของลูกค้า
• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

18

• สิทธิมนุุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การร่วมพัฒนาคู่ค้า
• สิ่งแวดล้อม

• สิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติด้าน
แรงงาน
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การใช้พลังงาน
• มลภาวะ
• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• การจัดการของเสีย
• การเปิดเผยข้อมูล
• การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
• การบริหารความเสีย่ ง
• สังคม,ชุมชน
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• สิทธิมนุษยชน
• ความปลอดภัยใน
• สุขภาพและความ
การใช้งานสินค้า
ปลอดภัย
และบริการ
• การปฏิบัติด้าน
• การใช้พลังงาน
แรงงาน
• ความรับผิดชอบต่อ
• มลภาวะ
สินค้าและบริการ
• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
• สังคม,ชุมชน

• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• มลภาวะ
• วิธีการกาจัด
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ภาพการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิต
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เมื่อชีบ้ แ่งผูลผู
ม้ สี ว่ นได้
การดู
้มเีสสียและประเด็
่วนได้นเทีสีผ่ มู้ ยสี ว่ นได้เสียให้ความสนใจ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียแล้ว บริษทั ฯ

จะพิจารณากาหนดวิธกี ารในการสือ่ สาร และวิธกี ารตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จะ
พิจารณากาหนดวิธีการในการสื่อสาร และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

สื่อมวลชล

หน่วยงานภาครัฐ

ผูร้ บั กาจัดของเสีย

สถาบันการเงิน

ชุมชน/สังคม

นักลงทุน
คู่แข่ง

คู่คา้

กรรมการบริษทั
ลูกค้า

ผูถ้ อื หุน้

พนักงาน
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การสื่อสารและการตอบสนอง
ล�ำดับ
1

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

พนักงานประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว

2

คณะกรรมการ กรรมการบริษัท
บริษัท

3

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

วิธีการ/การสื่อสาร
• กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานประจ�ำเดือน
• กิจกรรมข้อเสนอแนะ,
KAIZEN
• ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตาม แผน
ประจ�ำปี , ปฐมนิเทศน์
• กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภั ย และ สร้ า ง
เสริมสุขภาพ
• การรับฟังความคิดเห็น
,ข้อร้องเรียนพนักงาน
• ข่าวสารด้านความปลอด
ภัยฯ
• ข่าวสารด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ
• วารสาร HR
• ส�ำรวจระดับความสุข
พนักงาน
• ส�ำรวจความรักความ
ผูกพันธ์องค์กร
• การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
• รายงานความคืบหน้าใน
ประเด็นการพัฒนาด้าน
ความยัง่ ยืนต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ ตามวาระ
การประชุมที่ก�ำหนดไว้
แต่ละไตรมาส
• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
• การแถลงผลการด�ำเนิน
งานรายไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะห์
การเงิน
• การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต
• การตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์และอีเมลล์,
รายงานประจ�ำปี

•
•
•
•

•
•
•
•

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
การปรับขึ้นค่าจ้างเงิน
เดือนที่เหมาะสม
การจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม
มีความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุ ข ภาพ  (บุ ห รี่ เหล้ า
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทาง)
สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานน่าอยู่
มีความทัดเทียมและ
โอกาสในความก้าวหน้า
มีแผนในการอบรม
พัฒนาความรู้ความ
สามารถ
มีความเป็นอยู่ดี กินดี

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

• จ่ายผลตอบแทนและ • ความผูกพันองค์กร =
รายได้ที่เป็นธรรม
75.08%
• เคารพในหลักสิทธิมนุษย • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ชนและปฏิบตั อิ ย่างเท่า ถึงขัน้ หยุดงานเป็นศูนย์
เทียม
• อัตราการลาออก 2.13%
• บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยด้วย
ระบบมาตรฐาน
OHSAS18001
• บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO14001
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โครงการสถานประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ
• โครงการสร้างสุขภาวะ
องค์กร  สร้างสุขทีย่ งั่ ยืน

• การปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม • ก� ำ กั บ กิ จ การที่ ดี ตาม • CG Score = 5
กฎหมาย และถูกต้อง นโยบาย และบังคับใช้
ตามหลักจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด
• มีการปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้

• ก�ำไร
• ก�ำกับดูแลกิจการอย่าง • ผลประกอบการไม่เป็น
• การก�ำกับดูแลกิจกรรม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ ไปตามเป้าหมาย
ที่ดี
สอบได้
• กิจการมีความมั่นคง • จ่ายเงินปันผลอย่าง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม
• ข้อมูลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั • เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทั น โปร่งใส
เหตุการณ์
• มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง
• มีระบบตรวจสอบและ
ควบคุมที่ดี

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ล�ำดับ
4

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

ลูกค้าภาครัฐ
ลูกค้าเอกชน
ลูกค้า ตปท.
.
ตัวแทนจ�ำหน่าย

วิธีการ/การสื่อสาร
• การเข้าพบลูกค้า
• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจ
ลูกค้า
• การให้ความรู้ทางด้าน
เทคนิคกับลูกค้า
• การเปิดโอกาสให้ลกู ค้า
เข้าเยีย่ มชมกระบวนการ
ผลิต
• การท�ำกิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้า

•
•
•
•
•
•
•
•

5
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คู่ค้า

6

คู่แข่ง
ทางการค้า

7

ผู้รับกำ�จัด
ของเสีย

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา

• การสือ่ สารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
• ข้อมูลในการสื่อสารมี
ความถูกต้อง ชัดเจน
• การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลิต
คุณภาพของวัตถุดิบ
• ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปรับปรุง

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
ได้รับข้อมูลทางเทคนิค
ของสินค้าและบริการ
อย่างถูกต้อง
ราคาของสินค้าและ
บริการมีความเหมาะสม
เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส
ได้รับสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่าง
เป็นธรรม
มีสินค้าที่ช่วยประหยัด
พลังานเป็นทางเลือก
การรับประกันสินค้าและ
บริการ
การรักษาความลับของ
ข้อมูลลูกค้า

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

• ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ
สอบได้
• มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบตั บิ ริหาร
จัดการด้านคุณภาพด้วย
ระบบ ISO9001
• บริหารจัดการองค์กร
ด้ ว ยมาตรฐาน TQM
เพือ่ พัฒนากระบวนการ
สินค้า และบริการ
• บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าด้วยระบบ CRM
• มีจรรยาบรรณในการ
รักษาข้อมูลความลับ
ลูกค้า
• รับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานห้องทดสอบ
ISO17025
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ย
ประหยัดพลังงานด้วยทีม
งาน R&D
• เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต
• ปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
จัดซื้อ จัดหา
• การพั ฒ นาคู ่ ค ้ า ด้ ว ย
การแนะน� ำ  ให้ ค วาม
รู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูง
กว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด
• มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

• คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า 82.25%
• ให้บริการลูกค้าในระยะ
เวลารับประกัน ได้100%
• การจัดการข้อร้องเรียน
จากลูกค้าได้ 100%
• ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลความลับลูกค้า
รั่วไหล = 0

• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  
รวดเร็ ว   ตามเงื่ อ นไข
ระยะเวลา
• ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและ
เงือ่ นไขการจ่ายเงิน อย่าง
เป็นธรรม
• การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส
• การให้ความรู้ และการ
พัฒนากระบวนการผลิต
วัตถุดิบ
คู่แข่ง
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล • แข่งขันทางการค้าอย่าง • ปฏิบัติตามหลักจรรยา
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ เป็นธรรม และโปร่งใส บรรณเพื่อการด�ำเนิน
แหล่งข้อมูลวัตถุดิบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนเครื่องมือ
โปร่งใส
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิต
ผู้รับกำ�จัดของเสีย • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง • ติดตาม ตรวจสอบ การ
เกี่ยวกับข้อก�ำหนดของ อย่างเคร่งครัด
ด� ำ เนิ น การ ของผู ้ รั บ
กฎหมาย และแนวทาง • การด�ำเนินการทีถ่ กู ต้อง ก�ำจัด
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

• ส่งมอบวัตถุดิบที่มี
คุณภาพได้ 99.07%
• ส่งมอบวัตถุดิบได้ตรง
เวลา 99.28%
• การประเมินผู้ส่งมอบ
มีค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินของ AVL 75%

• ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนือ่ งภายใต้การแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

• ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน สังคม ภาครัฐ

ล�ำดับ
8

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนและ
สังคม

-ชุมชนรอบโรงงาน
-สังคมทั่วไป

วิธีการ/การสื่อสาร
• การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
• การมีส่วนร่วมเข้าไป
พัฒนาชุมชนและสังคม
• กิจกรรมเสวนาประชาคม
ชุมชนพบคิวทีซี ประจ�ำปี

•
•
•
•
•

9

เจ้าหนี้

10

หน่วยงาน
ภาครัฐ

11

สื่อมวลชน

สถาบันการเงิน

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
ไม่สร้างผลกระทบทาง
ลบสู่ชุมชนและสังคม
มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และต่อต้าน
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

• การสร้างความไว้วางใจ
และเข้าใจต่อกัน
• สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็น
สาธารณะ
• สร้างพนักงานจิตอาสา
เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO14001
• บริหารจัดการด้าน
พลังงานด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO50001
• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน
และส่งเสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงของ
สัญญาอย่างเคร่งครัด
พาเยียมชมกิจการ

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

• รายงานประจ�ำปี
• สามารถปฏิบัติ
• การแถลงผลการด�ำเนิน ตามเงื่อนไขและข้อ
งานรายไตรมาส
ตกลงของสัญญา
ความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
กลต.
• รายงานข้อมูลตามที่ • สามารถปฏิบัติตาม • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ตลท.
กฎหมายก�ำหนด
ระเบียบ กฎหมายที่
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก ฎหมาย
สรรพากร
• น�ำส่งภาษีตามกฎหมาย เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด ในทุกๆ ด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัด • ให้การสนับสนุนโครงการ • ไม่สร้างผลกระทบต่อ • -พัฒนากระบวนการ
แรงงานจังหวัด
ต่างๆ ของภาครัฐที่เป็น สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ เพื่อหาโอกาสใน
ทรัพยากรจังหวัด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม • การพัฒนาความ
การปรั บ ปรุ ง ลดผลก
ขนส่งจังหวัด
สามารถขององค์กรใน ระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อบต.มาบยางพร
การมีส่วนร่วมปรับปรุง -เปิดเผยข้อมูลอย่าง
สภาหอการค้าฯ
กระบวนการผลิตให้
โปร่งใส
สภาอุตสาหกรรมฯ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบ
หนังสือพิมพ์
• พบปะเยื่ยมเยือน
• ข้อมูลข่าวสารความคืบ • แจ้งความคืบหน้าอย่าง
โทรทัศน์
สื่อมวลชนในโอกาส
หน้าของกิจการ ถูกต้อง น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ,
วิทยุ
ต่างๆ
รวดเร็ว
การสรุปผลการด�ำเนิน
นิตยสาร
งาน, แผนธุรกิจ
สื่อออนไลน์

• สถาบันการเงินคงการให้
กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง

• ได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนิน
กิจการอย่างต่อเนื่อง
• รางวัลบรรษัทภิบาลดี
เด่น 2559 (ภาคตะวัน
ออก)

• ได้รับการเผยแพร่
ข่ า วสาร ภาพลั ก ษณ์
องค์กรในทางที่ดีอย่าง
สม�่ำเสมอ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืนองค์กรซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำและเผยแพร่รายงานฉบับแรกปี 2557 รายงานฉบับที่ 2 ปี 2558 ส�ำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานฉบับที่
3 เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยได้พจิ ารณาถึงประเด็นส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มคี วาม
สอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4)  

หลักการคัดเลือกประเด็น
1.

2.
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การระบุประเด็น : พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองค์กร และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบ
ด้านความยัง่ ยืนขององค์กรทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
•

ภายในองค์กร : ประชุมผูร้ บั ผิดชอบ,คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืน , คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง,คณะกรรมการ
สวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, ประเด็นทีไ่ ด้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร, ประเด็นทีไ่ ด้
จากผลการส�ำรวจความสุขของพนักงานในองค์กรโดยใช้แบบส�ำรวจ Happinometer , ประเด็นทีไ่ ด้จากการวัดสุขภาวะ
องค์กรด้วยเครื่องมือ Happy Workplace Index และตู้รับความคิดเห็น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุม และ
ผลส�ำรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังด้านความยัง่ ยืนทัง้ ต่อพนักงาน
และองค์กรเพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น

•

ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น ,ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การพบปะเยี่ยมเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียน, ผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้า, เวทีเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซ,ี แผนพัฒนาของทางภาครัฐและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ
พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ เพื่อ
ก�ำหนดเป็นประเด็น

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ : เมือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียแล้ว ได้นำ� ประเด็นเหล่านัน้ มาให้นำ�้ หนัก
คะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์ให้คะแนน
ขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO14001, ISO18001, ISO50001, ISO26000 และสอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI G4   การพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญได้น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญในตาราง Materiality Matrix  ดังนี้
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สำ คั ญ ต่ อ คิ ว ที ซี
เศรษฐกิจ
1
2
3
4
5
6
7
8

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
การเติบโตของธุรกิจ
การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
บรรษัทภิบาล
การดูแลพนักงาน
การพัฒนาพนักงาน
การบริหารความเสีย่ ง
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

สังคม

สิง่ แวดล้อม
9
10
11
12
13
14
15
16

มาตรฐานและนวัตกรรม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาคู่คา้
การใช้ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การนาเสนอประเด็นสาคัญต่อคณะกรรมการส่งเสริมความยังยื
่ นในปี 2559 มีความแตกต่างจากปี 2558 เล็กน้อยเนื่อง
ำเสนอประเด็
นส�ม้ ำสคัี ว่ ญนได้
ต่อเคณะกรรมการส่
งเสริมย่ ความยั
2559ตอ้ มีงมีคกวามแตกต่
างจากปี
2558 เล็กน้อยเนื่องด้วงยให้
ด้วการน�
ยความคาดหวั
งของผู
สียบางกลุ่มมีการเปลี
นแปลง่งยืนในปีทาให้
ารปรับเปลี
ย่ นวิธตี อบสนองความคาดหวั
ความคาดหวั
ของผู
้มีส่วนได้เสีงยของกลุ
บางกลุ่ม่มผูมีม้ กสี ารเปลี
ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีตอบสนองความคาดหวังให้สอดคล้อง
สอดคล้องงกั
บความคาดหวั
ว่ นได้เ่ยสีนแปลง
ย
กับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
25
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3.

ขอบเขตของรายงาน : รายงานฉบับนีน้ ำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนเฉพาะของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่
จ�ำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ  (มิได้รวม
ถึงบริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ�ำกัด, บริษัท คิวทีซี ปานโก จ�ำกัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน และ บริษัท พี
พีดับบลิวอี จ�ำกัด)

4.

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน : รายงานฉบับนี้มิได้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ แต่ผลการปฏิบัติที่น�ำเสนอในรายงานบางรายการได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม
รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2560 และบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก

5.

การสอบถามข้อมูล : รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรที่มีการชี้บ่งไว้ และบุคคลทั่วไป หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน) e-mail :
sureeporn.m@qtc-energy.com โทรศัพท์: 038-891-411 โทรสาร: 038-891-411
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการด�ำเนินงาน
ประเด็นความยั่งยืนที่สาคัญ

เนื้อหาที่รายงาน

QTC SD-Framework

SDGs

หน้า

ประเด็นสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มสี ่วนได้เสีย

บรรษัทภิบาล

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี 
การต่อต้านการทุจริต 

การบริหารความเสีย่ ง
มาตรฐานและนวัตกรรม

การบริหารความเสีย่ ง 
มาตรฐานการทางาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม


การพัฒนาคูค่ ้า

การพัฒนาคูค่ ้า 

Transparency
Business Growth

29
32

Transparency
Ethics
Anti-Corruption
Fair Trade
Respect for rule of law
Risk Management
Business Growth

33
36

Fair operating practice

48

Transparency

49
56

38
42
43
44

ประเด็นสำคัญด้ำนสังคม (Quality Society)
ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน

ความปลอดภัย 
สุขภาพของพนักงาน 

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน

การจ้างงาน 
สิทธิมนุษยชน 

การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน 

การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน 

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Health, Safety &
Well-being

60
63
65

Human Rights
Employee Development

การร่วมพัฒนาชุมชน 
การลงทุนเพื่อสังคม 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

70

Accountability
Stakeholder Engagement
Community Involvement
Stakeholder Engagement

73

Transparency
Pollution

81

Transparency
Respect for rule of law
Pollution

83
84
85

Climate Change

88
89

Resource Use
Respect for rule of law

90
91

Climate Change

92

75
79
80

ประเด็นสำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

กระบวนการผลิต&ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมมลพิษ 

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การใช้ทรัพยากร

พลังงาน 
น้า


ประเด็นอื่นๆ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปลูกป่าในโรงงาน 

Respect for norms of behavior

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น

 = ภายในองค์กร ,  = ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ,  = ภายนอกองค์กร

1
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ผลการด�ำเนินงาน

28

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุ
บโตของธุ
การเติ
รกิรจกิจ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
ผลลั
พธ์ทางเศรษฐกิจ
ณ สิน้ สุดปี 2559 บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนตามงบการเงิน(เฉพาะ) ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน) ไม่

ปี 255979.33
บริษล้ทั านบาท
ฯ มีผลการด
าเนิน2558
งานขาดทุ
(เฉพาะ)
ของบริ
ษทั คิล้วาทีนบาท
ซี เอนเนอร์
ย่ี จากั
รวมบริณษัทสิย่น้ อสุยดจานวน
ต่างจากปี
ร้อยละนตามงบการเงิ
166.57 ซึ่งมีกนาไรสุ
ทธิจานวน
119.17
โดยมีสาเหตุ
หลัดก
(มหาชน)
ดังนี้ ไม่รวมบริษทั ย่อย จานวน 79.33 ล้านบาท ต่างจากปี 2558 ร้อยละ 166.57 ซึง่ มีกาไรสุทธิจานวน 119.17 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
ล้านบาท
1,400
ล้านบาท

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1,229.20

1,200
1,000
800
600

760.50

(56.78%)
(56.78%)

754.87

531.23

360.78

400

336.54
189.58

200
-

(58.50%)
(58.50%)

2.05%
2.05%

313.27

(73.25%)
(73.25%)
90.03

186.31
107.58

109.79
23.83

รายได้จากการขาย
รายได้
และบริจกากการขาย
าร
และบริการ

ขายภาคเอกชน
ขายภาครัฐ
ขายภาคเอกชน
ขายภาคเอกชน
ขายภาคเอกชน
ขายภาครั
ฐ
ต่างประเทศ
และรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
และรัฐวิสาหกิจ
กราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขายย้อนหลัง 3 ปี
กราฟเปรียบเทียบรายได้จาการขายย้อนหลัง 3 ปี

30.21

(39.95%)
(39.95%)
18.14

ขายงานบริการ
ขายงานบริ
และวัตถุกดารบิ
และวัตถุดิบ

1. ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จาการขายและบริการจานวน 531.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่ มีจานวน 1,229.20
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 56.78 โดยในปี 2559 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้ าให้กบั หน่วยงานรัฐและ
1. ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จาการขายและบริการจ�ำนวน 531.23  ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 1,229.20 ล้าน
รัฐวิสาหกิจลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 73.25 รายได้จากการขายภาคเอกชนในประเทศลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 58.50
บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 56.78 โดยในปี 2559  รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กบั หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
รายได้จากการขายภาคเอกชนต่
างประเทศเพิ
ม่ ขึน้ จากปี 2558 ร้อยละ 2.05 และรายได้
ลดลงจากปี
2558 ร้อยละ 73.25  รายได้
จากการขายภาคเอกชนในประเทศลดลงจากปี
2558 ร้จอากการขายงานบริ
ยละ 58.50 รายได้กจารและ
ากการ
วั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
ลดลงจากปี
2558
ร้
อ
ยละ
39.95
เนื
่
อ
งจากเกิ
ด
สภาวะการชะลอตั
ว
ของเศรษฐกิ
จ
และการลงทุ
น
ท
าให้
เ
กิ
การ
ขายภาคเอกชนต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ร้ ยละ 2.05 และรายได้จากการขายงานบริการและวัตถุดบิ ลดลงจากปีด2558
งขัน39.95  เนื
ทางการตลาดในประเทศค่
อนข้างสูง ราคาขายสิ
นค้าจปรั
บลดลง โดยเฉพาะกลุ
่มลูกค้งาขัในประเทศทั
ง้ หน่วยงานรัฐ
ร้แข่
อยละ
่องจากเกิดสภาวะการชะลอตั
วของเศรษฐกิ
และการลงทุ
น ท�ำให้เกิดการแข่
นทางการตลาดในประเทศ
ค่และรั
อนข้ฐาวิงสูสงาหกิ
ราคาขายสิ
นค้าปรับลดลง โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าในประเทศทัง้ หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ
จ และเอกชนในประเทศ
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ปีปี 2557
2557

ล้ล้าานบาท
นบาท

ปีปี 2558
2558

ปีปี 2559
2559

1,400
1,400
1,200
1,200
1,000
1,000

936.41
936.41

800
800
580.15
580.15

600
600

(46.22%)
(46.22%)
503.56

503.56

400
400

292.79
292.79

180.35
180.35

200
200

(90.55%)
(90.55%)
27.67
27.67

-

กกาไรขั
าไรขันน้้ ต้ต้นน

ต้ต้นนทุทุนนขายและบริ
ขายและบริกการ
าร

กราฟเปรี
กราฟเปรียยบเที
บเทียยบต้
บต้นนทุทุนนขายและบริ
ขายและบริกการ,ก
าร,กาไรขั
าไรขันน้้ ต้ต้นนย้ย้ออนหลั
นหลังง 33 ปีปี

2.

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจ�ำนวน 503.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 936.41 ล้านบาท
2.
สสาหรั
ปีปี 2559
บริ
นนขายและบริ
503.56
นบาท
ลดลงจากปี
2558
านวน
936.41
2.คิดเป็
าหรั
2559
บริษษททัั ฯฯ มีมีตตนน้้่ปทุทุี 2559
ขายและบริ
ารจ
านวน
503.56 ล้ล้ล้าาานบาท
นบาทลดลงจากปี
ลดลงจากปี2558
2558ซึ่งซึซึมีงง่่ จมีมี�ำจจนวน
านวน292.79
936.41ล้าล้ล้นาานน
นร้อบบยละ
46.22   ในขณะที
มีก�ำไรขักก้นารจ
ต้นจ�านวน
ำนวน  27.67
บาทคิ
ร้ร้ออน้ ยละ
46.22
ในขณะที
ปป่่ ีี ง่ 2559
มีมีกกาไรขั
จจานวน
ล้ล้าานบาท
มีมีจจงานวน
บาทคิ
ดเป็ดดนเป็
ก�ำนนไรขั
ต้นลดลงร้
90.55  ซึ
เป็นผลมาจากปริ
ทีล่ ดลงส่
งผลให้ตลดลงจากปี
น้ ทุนการผลิต2558
ต่อหน่ซึซึวงง่่ ยสู
ขึน้
บาทคิ
เป็
ยละ
46.22อยละ
ในขณะที
2559
าไรขันน้้ ต้ต้มนนาณการผลิ
านวน ต27.67
27.67
นบาท
ลดลงจากปี
2558
านวน
292.79
้้ นนลดลงร้
292.79 ล้ล้าานบาทคิ
นบาทคิดดเป็
เป็ นนกกาไรขั
าไรขันต้
นต้
ลดลงร้ออยละ
ยละ 90.55
90.55 ซึซึงง่่ เป็
เป็ นนผลมาจากปริ
ผลมาจากปริมมาณการผลิ
าณการผลิตตทีทีลล่่ ดลงส่
ดลงส่งงผลให้
ผลให้ตตนน้้ ทุทุนนการ
การ
ผลิ
ผลิตตต่ต่ออหน่
หน่ววยสู
ยสูงงขึขึนน้้
ปีปี 2557
2557

ล้ล้าานบาท
นบาท

ปีปี 2558
2558

ปีปี 2559
2559

200
200
150
150

115.35
115.35

138.23
138.23

127.06
127.06

(8.08%)
(8.08%)

100
100
50
50
-

ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการขายและบริ
ยในการขายและบริหหาร
าร

3.
3. ปีปี 2559
2559 บริ
บริษษททัั ฯฯ มีมีคค่า่าใช้
ใช้จจาา่่ ยในการขายและบริ
ยในการขายและบริหหารจ
ารจานวน
านวน 127.44
127.44 ล้ล้าานบาท
นบาท ลดลงจากปี
ลดลงจากปี 2558
2558 ซึซึงง่่ มีมีจจานวน
านวน 138.23
138.23
ล้ล้าานบาท
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
8.08
ซึ
ง
่
เป็
น
อั
ต
ราที
ล
่
ดลงน้
อ
ยกว่
า
ต้
น
ทุ
น
ขายและบริ
ก
าร
และก
าไรขั
น
้
ต้
น
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยส่
ว
อยละ
8.08 ซึง่ เป็ นอัตราที
ล่ ดลงน้
าต้นล้ทุานนบาท
ขายและบริ
การ และก
าไรขั่งนมี้ ต้จน�ำนวน
ค่าใช้138.23
จ่ายส่วล้นใหญ่
นใหญ่
3.   ปี 2559นบาท
บริษัทคิดฯเป็มีคน่าร้ใช้
จ่ายในการขายและบริ
หารจ�
ำนวนอยกว่
127.44
ลดลงจากปี
2558  ซึ
าน
เป็
น
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยคงที
่
การเปลี
ย
่
นแปลงที
ล
่
ดลงเนื
่
อ
งมาจากค่
า
ใช้
จ
า
่
ยในการด
าเนิ
น
งานบางรายการลดลงตามปริ
ม
าณการ
ยคงที8.08
่ การเปลี
ล่ ดลงเนื
าใช้จ่ายในการด
าเนิำนไรขั
งานบางรายการลดลงตามปริ
บาทเป็คินดค่เป็าใช้
นร้จอ่ายละ
ซึ่งเป็นอัย่ ตนแปลงที
ราที่ลดลงน้
อยกว่่อางมาจากค่
ต้นทุนขายและบริ
การ และก�
้นต้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นมค่าณการ
าใช้
ผลิ
ต
และการขายที
ล
่
ดลง
เช่
น
ค่
า
ทดสอบหม้
อ
แปลง,ค่
า
ขนส่
ง
และค่
า
บรรจุ
ห
บ
ี
ห่
อ
เป็
น
ต้
น
ผลิตและการขายที
ล่ ดลง ่ลเช่ดลงเนื
น ค่าทดสอบหม้
าขนส่ง ำและค่
าบรรจุหบี ห่อ เป็ นต้น
จ่ายคงที
่  การเปลี่ยนแปลงที
่องมาจากค่อาแปลง,ค่
ใช้จ่ายในการด�
เนินงานบางรายการลดลงตามปริ
มาณการผลิตและการ
ขายที่ลดลง เช่น ค่าทดสอบหม้อแปลง,ค่าขนส่ง และค่าบรรจุหีบห่อ เป็นต้น
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ภาพรวมทางเศรษฐกิจจ
ภาพรวมทางเศรษฐกิ
ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 3 ปี
รายการ

หน่ วย

2557

2558

2559

รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

760.50

1,229.20

531.23

EBITDA

(ล้านบาท)

114.95

200.05

(48.45)

กาไร(ขาทุน)สุทธิ

(ล้านบาท)

54.70

119.17

(79.33)

กาไรสุทธิต่อหุน้

(บาท)

0.28

0.60

(0.33)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

7.63%

13.51%

-6.94%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้

(%)

11.48%

22.70%

-11.94%

ปี 2557

ล้านบาท

ปี 2558

ปี 2559

1,400.00
1,229.20

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00

760.50
531.23

400.00
200.05

200.00

119.17

114.95

54.70

(48.45)

(200.00)

รายได้จากการขายและบริการ

EBITDA

(79.33)

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 3 ปี
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของบริษทั ฯ ในปี 2559 ถือเป็ นวิกฤตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของบริษทั ฯ ในปี 2559  ถือเป็นวิกฤตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
ภายนอกองค์กรอย่างมากด้วยปั จจัยการแข่งขัน ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะได้มกี ารควบคุมความเสีย่ งในประเด็นนี้แล้วก็ตาม แต่
องค์กรอย่างมากด้วยปัจจัยการแข่งขัน ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะได้มกี ารควบคุมความเสีย่ งในประเด็นนีแ้ ล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดใี นวิกฤต
อย่างไรก็ดใี นวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ ได้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง ทัง้ แผนการตลาดเพื่อหาช่องทางขาย การนาเสนอ
ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง ทั้งแผนการตลาดเพื่อหาช่องทางขาย การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่    การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัมฒคุนากระบวนการผลิ
ตเพื่อควบคุ
ฯลฯ ซึง่ จัดทในการบริ
าเป็ นแผนระยะสั
น้ และระยะยาว
กระบวนการผลิ
ตเพื่อควบคุ
ณภาพและต้นทุนฯลฯ  ซึ
่งจัดท�มำคุเป็ณนภาพและต้
แผนระยะสัน้นทุนและระยะยาว
หารความเสี
่ยงเพื่อสร้าง ใน
การบริ
ย่ งเพืเสี่อยสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ความเชื
่อมัห่นารความเสี
ต่อผู้มีส่วนได้
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

•

เงินปันผลต่อหุ้น

•

-0.03 บาท
8,100,000
-

บาท

การลงทุนด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาน *

•

74,779,552.56 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

•

13,845,452.00 บาท

การลงทุนด้านชุมชน สังคม
เงินบริจาค

•

กิจกรรมเพื่อสังคม

55,000.00 บาท

• 300,732.76 บาท

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้อในประเทศ

•

276,334,301.30 บาท

การจัดซื้อต่างประเทศ

•

150,357,069.65 บาท

ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ย)

•

7,760,633.00 บาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ **

•

394,531.07 บาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ตารางแสดงการแบ่งปั นคุณค่าแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียย้อนหลัง 3 ปี
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
คู่คา้ (วัตถุดบิ )
พนักงาน
ผูถ้ อื หุน้ (เงินปั นผล)
สถานบันการเงิน(ดอกเบีย้ )
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ภาครัฐ

หน่ วย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)

2557
447.66
89.14
0.18
7.54
0.34
219,000
14.9

2558
774.09
112.87
0.32
8.77
0.28
219,000
42.78

2559
426.7
88.63
0.03
7.76
0.31
219,000
0.39

*เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฯลฯ
**เนื่องจากปี 2559 ผลการดาเนิงานขาดทุน จึงไม่ตอ้ งนาส่งภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และในส่วนของภาษีมลู ค่าเพิม่ ทางบริษทั ฯ มีเครดิตภาษียกมา
มากกว่าภาษีขาย บริษทั ฯ จึงใช้เครดิตภาษี ภาษีทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2559 คือภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน
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บรรษัทภิบาล
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด โดยได้จดั ท�ำ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี อย่างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เป็นข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจ  พร้อมกันนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่ง
ตั้ง “คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”  ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน 1
เลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน และในรอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อติดตามผล ทบวนและปรับปรุงนโยบายฯ

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ส�ำหรับในด้านการสื่อสาร บริษัทฯ ได้จัดท�ำเป็นคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับพกพาเพื่อใช้
เป็นสื่อในการอบรมและท�ำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ :  เผยแพร่ทางเว็บไซค์
http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html
จรรยาบรรณธุรกิจ :  เผยแพร่ทางเว็บไซค์
http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html

คู่มือฉบับพกพา
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คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และประเมินความสามารถใน
ษทั งฯประธานเจ้
กาหนดให้
งิ านของคณะกรรมการบริ
ษทั ฯ นดังและประเมิ
นความ
การปฏิบคณะกรรมการบริ
ัติหน้าที่ของต�ำแหน่
าหน้ามทีกี ่บารประเมิ
ริหาร อย่นาผลการปฏิ
งน้อยปีละบ1ตั ครั
้ง ซึ่ง ในปี 2559 มีผลการประเมิ
นี้
สามารถในการปฏิ
บตั หิ นน้คณะกรรมการบริ
าทีข่ องตาแหน่งประธานเจ้
าหน้
ริหาร อย่านงน้ผลการปฏิ
อยปี ละ 1บครั
ซึง่ ในปี 2559 มีผลการประเมินษดััทง; นีศู้ นย์
1. ผลการประเมิ
ษัทฯ โดยอ้
างอิาทีงบ่แบบประเมิ
ัติงง้ านตนเองของคณะกรรมการบริ
พัฒนาการก�
ำกับดูแลกิจการบริ
นตลาดหลั
กทรันพผลการปฏิ
ย์แห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2545 (คะแนนที่ได้ษแทั ต่; ละหัศูวนข้ย์อ
1. ผลการประเมิ
นคณะกรรมการบริ
ษทั ษฯัทจดทะเบี
โดยอ้ายงอิ
งแบบประเมิ
บตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริ
มาจากคะแนนเฉลี
ของกรรมการบริ
ษัทย7นตลาดหลั
ท่าน) กทรัพย์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2545 (คะแนนทีไ่ ด้แต่ละหัวข้อมา
พัฒนาการก
ากับดูแลกิ่ยจการบริ
ษทั จดทะเบี
จากคะแนนเฉลีย่ ของกรรมการบริษทั 7 ท่าน)
คะแนนเต็ม 5 คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.32 อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
คะแนน
คะแนนเต็ม 5 คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้ 4.32 อยู่ในระดับดีเยีย่ ม

ข้อประเมิ
หัวข้หัอวประเมิ
นน

1.ภาพรวมของการดาเนินงาน
2.ภาพรวมความเข้ าใจเกี่ยวกับ …
3.คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารมี…
4.บทบาทของกรรมการผู้จดั การมี…
5.การประเมินผลงานของกรรมการ…
6.คณะกรรรมการได้ จดั สรรเวลาใน…
7.คณะกรรรมการมีการเตรี ยมตัว …
8.ประธานกรรมการและกรรมการ…
9.คณะกรรมการสามารถแสดงความ…
10.กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมประชุม…
11.คณะกรรมการแสดงความเห็น…
12.ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสและ…
13.คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมี…
14.การปฏิบตั ิเรื่ องการกากับดูแล…
15.คณะกรรมการได้ รับเอกสาร…
16.มีการประชุมสม่าเสมอ เพียงพอ…
17.การทาหน้ าที่ของประธาน
18.คณะกรรมการมีความไว้ วางใจซึง่ …
19.มีการติดตามการดาเนินการของ…
20.มีการแบ่งแยกบทบาท หน้ าที่…
21.มีการมอบหมายอานาจ…
22.มีการกาหนดระดับอานาจ…
23.มีการดูแลให้ บริ ษัทมีระบบบริ หาร…
24.มีการติดตามการบริ หารความ…
25.มีการดูแลให้ บริ ษัทมีระบบบริ หาร…
26.มีการจัดให้ มีการตรวจสอบ…
27.มีการรับทราบถึงรายการเกี่ยวโยง…
28.มีการดูแลให้ มีข้อกาหนดเรื่ อง…
29.คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือ…
30.การประเมินผลงานกรรมการ…

คะแนน

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

กราฟแสดงผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ

ผลการประเมิ
นความสามารถในการปฏิ
ตั งิ านต�
ำแหน่
งประธานเจ้
โดยอ้าางอิงอิงงแบบประเมิ
แบบประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบตั ตั งิ งิ าน
าน
2.2. ผลการประเมิ
นความสามารถในการปฏิ
บตั งิ บานต
าแหน่
งประธานเจ้
าหน้าหน้
าทีบา่ ทีริบ่หริารหารโดยอ้
ตนเองของคณะกรรมการบริ
ั ย์นาการก�
ำกับดูากั
แลกิ
ษทั จดทะเบี
ยนตลาดหลั
กทรัพย์กแทรั
ห่งพประเทศไทย
ธันวาคม
ตนเองของคณะกรรมการบริ
ษทั ษ; ทั ; ศูนย์ศูพนฒ
พฒ
ั นาการก
บดูจแการบริ
ลกิจการบริ
ษทั จดทะเบี
ยนตลาดหลั
ย์แห่งประเทศไทย
2545 (ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ)
ธันวาคม 2545 (ประเมินโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ)
11. ด้ านยอดขายและกาไร

1.ความเป็ นผู้นา
4
3

2.การกาหนดกลยุทธ์

2

10. คุณลักษณะส่วนตัว

3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์

1
0

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ

8. การสืบทอดตาแหน่ง

4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทาง
การเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ

7. การบริ หารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร
คะแนนที่ได้

6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
คะแนนเต็ม 5

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั งิ านตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
34
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ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD (คะแนนเต็ม 100)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100)

ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
Q-MARK  ด้านการขายและบริการ จากคณะกรรมการร่วมภาค
เอกชน 3 สถาบัน (กกร.  : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-สมาคมธนาคารไทย)
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการ
ให้บริการ มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม
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การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้  
โดยในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เริม่ ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานทีม่ คี วามเสีย่ งในการทุจริต  ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั สิ ากล และก�ำหนด
ให้เป็นประเด็นความเสีย่ งหนึง่ ของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะถูกตรวจสอบความโปร่งใสโดย บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ซึง่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเลขานุการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 2559 ได้จัดให้
มีการประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งสิ้น  5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งนโยบายจัดซือ้ จัดจ้างพร้อมนโยบายการต่อต้านทุจริตให้คคู่ า้ เพือ่ ให้คคู่ า้ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และมาตรฐานทางจริยธรรม   และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกนโยบายงดรับของขวัญ พร้อมสื่อสารไปยัง คู่ค้า พนักงาน และบุคคล
ภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมล์ การอบรม และเว็บไซค์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการยกระดับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี  
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : http://qtc-energy.com/index.php/against-corruption-policy/
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง : http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดช่องทางในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง  “คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240” หรือทาง E-mail :
audit@qtc-energy.com ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยในปี 2559  บริษทั
ไม่ได้รับข้อเรียนเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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นโยบายสู่การปฏิบัติ
การน�ำนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมท�ำความเข้าใจกับพนักงานในหลายช่องทาง เช่น การอบรมก่อน
การเริ่มท�ำงานส�ำหรับพนักงานใหม่  การท�ำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ และบทก�ำหนดโทษ ส�ำหรับพนักงานทุกคนในกิจกรรมผู้
บริหารพบพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  

นโยบาย
ประกาศ

คาสั่ง

การปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ประชุมชี้แจง

วิธีการปฏิบัติ
อบรม

บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ

คู่มือ

ระเบียบปฏิบัติ

ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ :
การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
หรือขัดต่อกฎหมาย

นอกจากการสื่อสารให้คู่ค้า และพนักงานในองค์กรแล้ว
บริษทั ฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับอาจารย์
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบและน�ำไปประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม ในงานเสวนา “ธุรกิจโปร่งใส …คนไทยใจสะอาด”  
จัดโดยหอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2559
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย ร่วม
กับส�ำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิหสาหกิจและธุรกิจเอกชน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้รับรางวัล
บรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออก) ประจ�ำปี 2559

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2559 และคาดว่าจะสามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในปี 2560
รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นน�ำของโลก (World Calss) ภายใต้
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์องค์กรในการก้าวขึน้ สูบ่ ริษทั ชัน้ นาของโลก (World Calss)
ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีกระบวนการ
ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษทั ฯ จึงกาหนดให้มี
บริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีช่องทางในการรายงาน  การติดตาม และการประเมินผลอ
กระบวนการบริ
ารความเสี
กมาตรฐานสากล
COSO
พร้ออมทั
ง้ กาหนดให้
มชี ่อหงทางในการรายงาน
ย่างเป็นระบบหครอบคลุ
มมิย่ ตงตามหลั
ิทางด้านเศรษฐกิ
จ สังคม และสิ
่งแวดล้
ม โครงสร้
างการบริ
ารความเสี่ยงเป็นดังนี้ การติดตาม และ
การประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งเป็ นดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

บริ
ณะกรรมการบริ
หารความเสี
ย่ งมี
วาระในการประชุ
บ้ ่ง ทบทวน
นผลฯลฯ
ตามาตรฐาน
บริษษทัทั ฯฯ ก�กำาหนดให้
หนดให้คคณะกรรมการบริ
หารความเสี
ย่ งมี
วาระในการประชุ
มเพืมอ่ เพื
ชีบ้ ่อง่ ชีทบทวน
ประเมิประเมิ
นผลฯลฯ
ตามาตรฐาน
COSO
COSO
างน้อยไตรมาสละ
1 ครั
ง้ หรือสหากมี
สถานการณ์
ใดๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและอาจส่
งผลกระทบเป็
ษทั
อย่างน้อย่อยไตรมาสละ
1 ครัง้ หรื
อหากมี
ถานการณ์
ใดๆ ทีเ่ ปลี
ย่ นแปลงไปและอาจส่
งผลกระทบเป็
นความเสีนย่ ความเสี
งของบริษย่ งของบริ
ทั ให้ประธาน
หารความเสี
ย่ งมีอำ� นาจเรี
หารความเสี
ย่ งประชุมเพื
อ่ ประเมิมนเพืความเสี
น้ ๆ ได้ใย่ นทั
ให้คณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
หารความเสี
ย่ งมียอกคณะกรรมการบริ
านาจเรียกคณะกรรมการบริ
หารความเสี
ย่ งประชุ
่อประเมิย่ นงนัความเสี
งนันน้ ทีๆ   และ
ได้
ก�ำนหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายใน
ท�ำหน้าทีใ่ นการติทดาหน้
ตามาตรวจสอบ
นงานของคณะกรรมการบริ
หาร
ในทั
ที และก
าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายใน
ทีใ่ นการติการด�
ดตามำเนิตรวจสอบ
การดาเนินงานของ
ความเสี่ยง  พร้อหมให้
ค�ำแนะน�
ดท�ำครายงานเสนอต่
ฯ
คณะกรรมการบริ
ารความเสี
ย่ งำ และจั
พร้อมให้
าแนะนา และจัอดคณะกรรมการบริ
ทารายงานเสนอต่ษอัทคณะกรรมการบริ
ษทั ฯ

การกากับดูแล
คณะกรรมการ
บริษัท
พิจารณารายงาน และกากับดูแล
ให้การดาเนินงานเป็ นไปตาม
กรอบ พร้อมให้คาแนะนา
(ความถี่ : ไตรมาสละ 1 ครัง้ )

การติ ดตาม ตรวจสอบ

การดาเนิ นงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

พนง. ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นความเสี่ยง

ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ, ให้คาแนะนา
, จัดทารายงาน
(ความถี่ ไตรมาสละ 1 ครัง้ )

ชีบ้ ่ง ประเมิน ทบทวน
จัดทาแผน ฯลฯ ตามขันตอนใน
้
มาตรฐาน COSO
(ความถี่ : ไตรมาสละ 1 ครัง้ )

งขัน้ ตอนการบริ
ารความเสีย่ ่ยง ง
ผังขั้นผัตอนการบริ
หหารความเสี
38
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ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้านดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้แบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 4 ด้านดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

1.		
ความเสี1.1่ยงด้าความไม่
นเศรษฐกิ
สม�จ่ำเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
1.1 ความไม่สม่าเสมอของรายได้และการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ฯ มีรายได้จากการประมูลงานภาครัฐทัง้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
บริคิษดทั เป็ฯนมีประมาณร้
รายได้จากการประมู
วนภู
าค การไฟฟ้
านครหลวง
าฝ่ าวยผลิ
คิด่
อยละ 25-30ลงานภาครั
ของรายได้ฐรทัวมง้ การไฟฟ้
เป็นสัดส่าวส่นที
ส่ งู มซึภิ ง่ อาจส่
งผลกระทบต่
อบริษทั และการไฟฟ้
ฯ ซึง่ รายได้จากส่
นนีข้ ตนึ้ อยู
เป็ นประมาณร้อยละ 25-30 ของรายได้รวม เป็ นสัดส่วนทีส่ งู ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ ซึง่ รายได้จากส่วนนี้ขน้ึ อยู่กบั
กับความสามารถในการชนะประมูล และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง อีกทั้งคู่แข่งใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าแข่งขัน
ความสามารถในการชนะประมูล และขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ทางการเมือง อีกทัง้ คู่แข่งใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเข้าแข่งขัน ตัง้ แต่ปี
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Qualtiy
2557 บริษทั ฯ ได้เตรียมพร้อมรับความเสีย่ งดังกล่าว ด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร (Total Qualtiy
Management : TQM) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  แต่เนื่องจากปี 2559 มีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่
Management : TQM) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน แต่เนื่องจากปี 2559 มีปัจจัยความเสีย่ งภายนอกทีส่ ง่ ผล
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ทั้งการชะลอการขึ้นโครงการต่างๆ ของภาคเอกชน การชะลอโครงการโครงสร้างพื้น
กระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ ทัง้ การชะลอการขึน้ โครงการต่างๆ ของภาคเอกชน การชะลอโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ฐานของประเทศ  รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง  เป็นผลท�ำให้ผล
ประเทศ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง เป็ นผลทาให้ผลประกอบการ
ประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 มีผลขาดทุนเป็นครั้งแรก  
ของบริษทั ฯ ในปี 2559 มีผลขาดทุนเป็ นครัง้ แรก
ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ต่อไป และเน้นกลยุทธ์ด้าน
ในปีผลิต2560
บริษทั ฯ Strategy)
จะยังคงใช้ให้กลยุ
ทธ์น้ การพั
ฒนาระบบคุ
ณภาพทั
วทั
่ กง้บั องค์
ต่อไป
และเน้นอกลยุ
ทธ์ดา้ นา
ภัณฑ์ (Product
มากขึ
โดยการสร้
างความเข้
าใจให้
ลูกค้การเกีย่ (TQM)
วกับความพิ
เศษของหม้
แปลงไฟฟ้
ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ให้มากขึน้ โดยการสร้างความเข้าใจให้กบั ลูกค้าเกีย่ วกับความพิเศษของหม้อแปลงไฟฟ้ า
คิวทีซี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหวัง  เน้นไปที่โครงการโรงไฟฟ้า
คิวทีซี ทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหวัง เน้นไปทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานสะอาดทีม่ แี นวโน้มจะเติบโตขึน้   รวมถึงการส่งออกเป็นส�ำคัญ เพือ่ ลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง
พลังงานสะอาดทีม่ แี นวโน้มจะเติบโตขึน้ รวมถึงการส่งออกเป็ นสาคัญ เพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาทีร่ ุนแรง
ของตลาดในประเทศ  นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงาน ผ่านการด�ำเนินงานของ บริษทั คิวที
ของตลาดในประเทศ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงาน ผ่านการดาเนินงานของ บริษทั คิวทีซี
ซี โกบอล พาวเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
โกบอล พาวเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย เพื่อลดความเสีย่ งและสร้างการเติบโตของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคต
1.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
1.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่เหล็กซิลิกอน ทองแดงแผ่น และน�้ำมันหม้อแปลง
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าได้แก่เหล็กซิลกิ อน ทองแดงแผ่น และน้ามันหม้อแปลง ฯลฯ
ฯลฯ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการส่งออก
ต้องนาเข้าจากต่างประเทศซึง่ ราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และในขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีการส่งออกหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้าไปต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการน�ำเข้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ไฟฟ้ าไปต่างประเทศซึง่ มีสดั ส่วนทีน่ ้อยกว่าการนาเข้า
เพื่อลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ประเทศ คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นให้ดำ� เนินการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และ
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นให้ดาเนินการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และสาหรับการ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 1,720,902.00  บาท
ดาเนินงานในปี 2559 บริษทั ฯ มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเงิน 1,720,902.00 บาท

ปี ดาเนินการ

ปี 2559

1,720,902.00

-785,658.47

ปี 2558

ปี 2557
-2,000,000.00 -1,000,000.00

0.00

4,414,415.22
1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

บาท

กราฟแสดงผลการดาเนินงาน Forward Contract เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

กราฟแสดงผลการดาเนินงาน Forward Contract เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม
		 2.1

สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน และผูม้ าติดต่องานภายในโรงงานอย่างสูงสุด
ด้วยตระหนักถึงความเสีย่ งซึง่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ผูม้ าติดต่อ และองค์กร ในปี
2558 มีจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง  ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงสุด
ในรอบ 3 ปี บริษัทฯ จึงยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ขึ้นมาเป็นความเสี่ยงเพื่อควบคุมและก�ำหนดให้
ปี 2559 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “Start Safe   Work Safe   Finish Safe”   โดยในปี 2559
มีจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุลดลงถึง 45.16% ซึ่งจะน�ำเสนอรายละเอียดการด�ำเนินงานในหัวข้อ “ความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน”
2.2

การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร

กลุ่มวิชาชีพวิศกรไฟฟ้ามีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของคิวทีซี เนื่องจากต้องใช้ความรู้และทักษะในเชิง
วิศวกรรม เพือ่ การพัฒนาสินค้า/บริการ การ Support ลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์ปญ
ั หาต่างๆ ในเชิงวิศวกรรม ปี 2558
พบว่ามีวศิ วกรจ�ำนวนหนึง่ ลาออกเมือ่ มีอายุการท�ำงานและเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ แล้ว 2-3 ปี เพือ่ ไปเติบโตในงานรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรใหญ่ๆ ของบริษทั ต่างชาติ ในปี 2559 บริษทั ฯ จึงน�ำประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นความเสีย่ งขององค์กร เนือ่ งจาก
มีระดับคะแนนความเสีย่ งปานกลางแต่หากไม่มกี ารด�ำเนินการป้องกันใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในของ
บริษัท และต้องสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนวิศวกรใหม่ๆ  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงนี้ได้แก่
• โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
• โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career path)  เริ่มปี 2560
• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร
• การด�ำเนินงานโครงการจะรายงานไว้ในหัวข้อ “การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน”
2.3

การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงทางการค้า

ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากการเข้าประมูลงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และงานภาค
เอกชนโครงการใหญ่ๆ  และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในปริมาณมากเพื่อใช้ในการผลิต หากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันจะท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของบริษทั และเสีย่ งต่อการผิดกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ต่างๆ   ซึง่ เป็นประเด็นทีถ่ กู จับตามองของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในปี 2559 บริษทั ฯ จึงได้
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายใน โดยเฉพาะในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการทุจริต ให้มขี นั้ ตอนและบันทึกทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได้   และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และพร้อมจะยื่นขอการรับรองภายในปี 2560
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3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3.1

การจัดการของเสียอันตรายและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

ในกระบวนการผลิต และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทั ฯ มีวสั ดุเหลือใช้จากการผลิต และของเสียอันตรายที่
ต้องควบคุมการก�ำจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว   ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั
ได้ใช้บริการผ่านผู้รับก�ำจัดของเสียตามที่ได้รับอนุญาต  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือความไม่รับผิดชอบของผู้รับก�ำจัด
ของเสียซึ่งอาจน�ำของเสียที่บริษัทฯ ส่งไปก�ำจัด ไปทิ้ง ท�ำลาย โดยไม่ผ่านกรรมวิธีที่ได้ขออนุญาตไว้ สร้างผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และสังคม  ดังปรากฏเป็นข่าวอยูบ่ อ่ ยครัง้ และบริษทั ผูก้ อ่ ก�ำเนิดของเสียต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบท�ำให้เสือ่ มเสีย
ชื่อเสียง   เพื่อเป็นป้องกันความเสี่ยงนี้ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท  บริษัทฯ จึงใช้ความเข้มงวดเป็นพิเศษในการส่งก�ำจัดของ
เสีย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกประเภทของเสีย   การคัดเลือกผู้รับก�ำจัดของเสีย  การติดตามตรวจสอบ ณ สถานที่ที่
น�ำไปก�ำจัด  และขั้นตอนการก�ำจัด รวมถึงการท�ำความเข้าใจระหว่างบริษัท และผู้รับก�ำจัดของเสีย เกี่ยวกับการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยในปี 2559 การด�ำเนินการในประเด็นนี้ไม่พบข้อบกพร่อง  รายละเอียดการด�ำเนินการ
รายงานไว้ในหัวข้อ “การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้”

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินกับภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน
ภัยทีส่ ำ� คัญคืออัคคีภยั บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั และได้ทำ� การฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�ำทุกปี พร้อม
กับซือ้ ความเสีย่ งด้วยกรมธรรม์ทมี่ คี วามคุม้ ครองทุกความเสีย่ ง ได้แก่ ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม แผ่นดินไหว การถูกโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากการขนส่งสินค้า ซึง่ ในปี 2559 ไม่เกิดเหตุการณ์อนั ส่งผลกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และกระบวนการผลิตของ
บริษัทฯ
ส�ำหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศบนระบบ AX ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างโรงงานระยอง และส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ DR-SITE และทดสอบการใช้งานได้จริงแล้ว  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุ
แผนฝึกซ้อมความเสีย่ งกรณี Server หลักไม่สามารถใช้งานได้จากการเกิดภัยภิบตั ิ และให้ DR-SITE ท�ำงานได้ภายใน 4
ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม และตรวจสอบการท�ำงานของระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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มาตรฐานและนวัตกรรม
มาตรฐานการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้น�ำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาพัฒนากระบวนการภายในตั้งแต่
การบริหารจัดการ  การขาย  การผลิต การส่งมอบ  การบริการ  อย่างครอบคลุมทุกๆ กระบวนการเพือ่ ยกระดับการท�ำงานสูม่ าตรฐาน
การผลิต การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  ในปี พ.ศ. 2557 เริ่มเป็นเฟสที่ 1 จนถึงปี 2559 เป็นเฟสที่ 3 การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผน
พัฒนาที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้การติดตาม การประเมินผลของคณะกรรมการส่งเสริม TQM  ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 คณะท�ำงานได้แก่
คณะท�ำงานแบบคร่อมสายงาน (Cross Functional) และคณะท�ำงานส่งเสริม TQM (TQM Promotion) และจัดให้มกี ารตรวจวินจิ ฉัย
กระบวนการโดยทีป่ รึกษาจากภายนอกเดือนละ 1 ครัง้   ครัง้ ละ 2 วัน โดยเลือกวินจิ ฉัยกระบวนการทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกระบวนการทาง
ธุรกิจ เพือ่ เป็นต้นแบบและขยายสูก่ ระบวนการถัดไป    การด�ำเนินการของระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (TQM) จะมีแผนพัฒนา
ถึง 5 เฟส ด้วยกันซึ่งจะไปจบที่ปี 2561  พร้อมกับการยื่นขอรางวัล TQA Award ในปี 2561 ด้วยเช่นกัน   ปี 2559 ใช้งบประมาณใน
การพัฒนาระบบ TQM เป็นจ�ำนวน 837,730 บาท

นอกจากระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมา
ประยุกต์ใช้ และขอการรับรองเพือ่ ยกระดับสินค้าและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ทวั่ โลก  เช่น ระบบมาตรฐาน ISO9001,  ISO14001,
ISO14064-3 , ISO50001, ISO/IEC17025, OHSAS18001, 5S เป็นต้น   ซึง่ บริษทั ฯ จะคงรักษาไว้ซงึ่ มาตรฐานดังกล่าวโดยอาจจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยน Version ของระบบตามข้อก�ำหนดแต่ละมาตรฐานต่อไป  และหากมีมาตรฐานใหม่ๆ ที่สามารถสนับสนุนและ
ยกระดับการท�ำงานให้มีมาตรฐานขึ้น บริษัทฯ ก็จะพิจารณาน�ำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรต่อไป
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ระบบ 5ส เป็ นพืน้ ฐานสาคัญของทุกๆ ระบบมาตรฐานการทางาน ซึง่ คิวทีซี ให้ความสาคัญ และส่งเสริมการทา 5ส มา
ระบบ 5ส เป็นพื้นฐานส�ำคัญของทุกๆ ระบบมาตรฐานการท�ำงาน ซึ่งคิวทีซี ให้ความส�ำคัญ และส่งเสริมการท�ำ 5ส มาโดย
โดยตลอด และได้ขอการรับรองพืน้ ที่ 5ส จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน (สสท.) มาต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2557 และ ในปี 2559
ตลอด และได้ขอการรับรองพื้นที่ 5ส  จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และ ในปี 2559 คณะ
คณะกรรมการ
ได้ยบกระดั
การท
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ให้สอดคล้
องกับการสร้
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างบรรยากาศในการพั
นาระบบ
5ส ด้าวงความตระหนั
ยการสร้างความตระหนั
คิเฉพาะของคิ
วทีซี   “สุขสร้
ด้วขยสร้5ส”  ซึ
รูปแบบการสร้
างบรรยากาศในการพั
ฒนาระบบฒ5ส
ด้วยการสร้
กถึงผลลัพกธ์ที่
ถึงผลลั
พธ์ทพ่ี นัรับกจากการปฏิ
งานจะได้รบั บจากการปฏิ
บตั ติ ามแนวทาง
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พนั
กงานจะได้
ัติตามแนวทาง
5ส  ชี้ให้เห็น5สผลดีชีใ้ และผลเสี
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ได้รบั รางวั
Thailand
5S Award
2016
ระดับAward
รางวัลจัSilver
Awardนเทคโนโลยี
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หม้อแปลงไฟฟ้
า
เนืขนาดอย่
่องเพื่อเป็
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นวันวัตตกรรม
กรรม
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ทัง้ ในระดับกระบวนการซึง่ พัฒนาขึน้ โดยทีมวิจยั และ
พัฒนา เน้บริ
นการพั
ตกรรมด้
านผลิ
ตภัมณให้ฑ์เกิและด้
านกระบวนการผลิ
ต   นอกจากนี
ย้ งั ส่บงกระบวนการซึ
เสริมให้เกิดการพั
นานวั
ตกรรมในระดั
ษทั ฯฒให้นานวั
ความส
าคัญและส่
งเสริ
ดการสร้
างนวัตกรรมในองค์
กร ทัง้ ในระดั
ง่ พัฒฒนาขึ
น้ โดยที
มวิจยั บ
พื้นและพั
ที่ปฏิบฒัตนา
ิงานเน้ใช้นการพั
เทคนิคฒการปรั
ปรุงหน้าานผลิ
งาน ตKAIZEN
โดยไม่
จ�ำกัดแนวคิดของพนั
กงาน  พนั้ ยกังงานทุ
นานวัตบกรรมด้
ภัณฑ์ และด้
า นกระบวนการผลิ
ต นอกจากนี
ส่งเสริกคนสามารถท�
ม ให้เกิดการพัำ ฒKAIZEN
นา
ในด้นวัานคุ
ณภาพ  ด้าบนความปลอดภั
  ด้เทคนิ
านสิ่งคแวดล้
งงาน ได้อโดยไม่
ย่างอิสจากั
ระตามมุ
งแสดงให้
ตกรรมในระดั
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านยใช้
การปรัอบมปรุหรืงอหน้ด้าานพลั
งาน KAIZEN
ดแนวคิมดมองของตนเอง
ของพนักงาน แต่
พนัตก้องานทุ
กคน เห็น
ประสิ
ทธิผลทีา่ได้KAIZEN
รับจาก KAIZEN
นั้นภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อม หรือด้านพลังงาน ได้อย่างอิสระตามมุมมองของ
สามารถท
ในด้านคุณ
ตนเอง แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นประสิทธิผลทีไ่ ด้รบั จาก KAIZEN นัน้
การพัฒนาระดับกระบวนการ

การพัฒนาระดับพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน(หน้างาน)
KAIZEN

1
Engineering

Production

Sale & MKT

R&D

2
Supply
chain

3

4
5

• เขียนปั ญหา วิธแี ก้ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
• ดาเนินการปรับปรุง
• พิจารณาให้รางวัล
• คัดเลือกผลงานโดดเด่น
• ยกย่อง เชิดชูผลงาน

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร

ปี 2559 มีผลงาน KAIZEN จ�ำนวนทัง้ สิน้ 97 ผลงานซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 คิดเป็น  185%  ด้วยการปรับปรุงวิธกี ารสร้างแรง
2559
ลงานนการยกย่
KAIZENอจงชมเชย
านวนทัง้หรื
สิน้ อการพิ
97 ผลงานซึ
ง่ เพิมร่ างวั
ขึน้ จากปี
2558
ดเป็ น ม่ 185%
บปรุน้งวิและในปี
ธกี ารสร้าง2560
จูงใจพนักปีงาน
ไม่วมีา่ ผจะเป็
จารณาให้
ล  ท�ำให้
พนักคิงานเริ
เข้ามามีด้สวว่ ยการปรั
นร่วมมากขึ
นการยกย่
รางวัลณทภาพ  เพิ
าให้พนัก่มงานเริ
ม่ เข้า2559
มามีสว่ นร่วมมากขึน้ และใน
บริแรงจู
ษัทฯ งมีใจพนั
แผนส่กงาน
งเสริไม่
มเพืว่า่อจะเป็
ยกระดั
บการท�อำ งชมเชย
KAIZENหรืให้อการพิ
ได้ทั้งจปริารณาให้
มาณ และคุ
ขึ้นจากปี
ปี 2560 บริษทั ฯ มีแผนส่งเสริมเพื่อยกระดับการทา KAIZEN ให้ได้ทงั ้ ปริมาณ และคุณภาพ เพิม่ ขึน้ จากปี 2559

รางวัล KAIZEN ดีเด่นประจาปี 2559
นายสุธี รืน่ เริง
พนักงานผลิต ส่วนเหล็กแกน
ล KAIZEN
ด่นประจ�
ส่รางวั
งผลงานปรั
บปรุงดีจเานวน
7 เรืำปีอ่ ง2559
ง 1 เรือ่ ง
ผลงานอยู่ในระดันายสุ
บเกรดธี Aรื่นจเริานวน

พนักงานผลิต ส่วนเหล็กแกน
ส่งผลงานปรับปรุงจ�ำนวน 7 เรื่อง    
ผลงานอยู่ในระดับเกรด A จ�ำนวน 1 เรื่อง
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รางวัล KAIZEN ยอดเยีย่ มประจาปี 2559
นายโกสิน มูลเทพ
เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง ส่วนซ่อมบารุง
ผลงานปรัยอดเยี
บปรุงจ่ยานวน
9 เรื
รางวัส่ลงKAIZEN
มประจ�
ำปีอ่ ง2559
นายโกสิ
น มูAลเทพ
ผลงานอยู่ในระดั
บเกรด
จานวน 3 เรือ่ ง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง ส่วนซ่อมบ�ำรุง
ส่งผลงานปรับปรุงจ�ำนวน 9 เรื่อง    
ผลงานอยู่ในระดับเกรด A จ�ำนวน 3 เรื่อง
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บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร  และคิวทีซเี ป็น 1 ใน 10 บริษทั ทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรม
องค์กร และได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพขัน้ สูงทางนวัตกรรม  จนได้รบั เกียรติบตั รรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กร
นวัตกรรม (Innovative Organization)       เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากองค์ความรูท้ ที่ มี งานนวัตกรรมของคิวทีซี ได้รบั จากการเข้าโครงการฯ ท�ำให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านการตลาด
การปรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Amorphous Distribution Transformer ของคิวทีซี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และให้ความ
ส�ำคัญ   ซึ่งการด�ำเนินการต่างๆ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดได้อย่างชัดเจนในปี 2560
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ผลงานที่มีความโดดเด่น
ด้านการพัฒนากระบวนการ
โครงการวิจยั และพัฒนาการออกแบบโครงสร้างตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขแบบพลศาสตร์
ของไหลเชิงค�ำนวณและแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)
จากปัญหาส่วนหนึง่ ของข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรือ่ งตัวถังหม้อแปลงรัว่ หลังจากการใช้งาน  น�ำมาสูก่ ารศึกษาเชิงลึกร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของประเทศ เพือ่ แนวทางป้องกันซึง่ ใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างนานหลายปี จนพบว่าขณะทีห่ ม้อแปลงท�ำงานจะ
เกิดความดันขึน้ ภายในตัวถัง   ความดันนีจ้ ะท�ำให้ถงั ขยายตัวออกในแนวข้าง  หากตัวถังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอจะเกิดการขยาย
ตัวมาก  น�ำไปสูก่ ารเสียรูปแล้วไม่คนื กลับ หรือการรัว่ ซึมและเสียหายของรอยเชือ่ ม ปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและ
อายุการใช้งานของหม้อแปลง จึงได้เริ่มโครงการปรับปรุง โดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์และซอฟแวร์ที่ทันสมัยมาช่วยวิเคราะห์
ออกแบบ  และปรับปรุงโครงสร้างถังให้แข็งแรงเหนือกว่ามาตรฐาน และรูปแบบที่เหมาะสม ประสิทธิผลที่ได้รับจาก KAIZEN นั้น

“ผมได้เริม่ ท�ำโครงการนีต้ อนเป็นนิสติ ปริญญา
โท โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากคิ ว ที ซี
และอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย หลังจบ
การศึกษาผมก็ได้มาท�ำงานที่คิวทีซี และ
พัฒนาโครงการนี้ต่อจนประสบความส�ำเร็จ
ขอขอบคุณบริษทั ทีใ่ ห้โอกาส และสนับสนุน
การท�ำงานของผมมาอย่างต่อเนื่องครับ”
นายปณิธาน ธรรมภิญโญ
ผู้จัดการแผนกพัฒนากระบวนการผลิต

vผลลัพธ์ที่ ได้
ปัจจุบันได้ใช้กระบวนการนี้ในการออกแบบโครงสร้าง และจัดทาเป็น
มาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า QTC ที่เหนือกว่ามาตรฐานสากล สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้กับลูกค้า
ได้อีกด้วย
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ด้านการปรับปรุงหน้างาน KAIZEN
วาล์ว wow… wow… wow…
ในกระบวนการผลิตตัวถังหม้อแปลงขั้นตอนการท�ำครีบหม้อแปลง มีความจ�ำเป็นต้องใช้เครื่อง Corrugate ในการพับครีบ
ของหม้อแปลง ซึ่งการท�ำงานของเครื่องจักรจะต้องใช้กระบอกไฮดรอลิคเป็นแรงกดโมลเพื่อหมุน Roller ให้ดึงแผ่นเหล็กเข้าเครื่อง
พับ แต่การท�ำงานของกระบอกไฮดรอลิคนั้นให้แรงกระแทกมากเกินไป ท�ำให้ชุดลูกปิน(Bearings) และคัปปลิ้ง (Couplings) เสื่อม
สภาพเร็วกว่าที่ควร  คุณภาพของเหล็กชิ้นงานไม่เรียบผิดรูปผู้ปฏิบัติต้องเสียเวลาในการแก้ไข  อีกทั้งยังท�ำให้เกิดเสียงดังมากซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน    การเปลี่ยนชุดลูกปืน  และคัปปลิ้ง แต่ละครั้งมีความจ�ำเป็นต้อง Shut Down เครื่องจักรเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงประมาณ 5,000 บาท/ครั้ง ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง  
คุณโกสิน มูลเทพ เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง ส่วนซ่อมบ�ำรุง  มองเห็นปัญหาและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง  โดยการศึกษาการ
ท�ำงานของกระบอกไฮดรอลิค เพือ่ ต้องการลดแรงกระแทกทีโ่ มล   จนในทีส่ ดุ คุณโกสินจึงคิดทีจ่ ะลดแรงดันของน�ำ้ มันไฮดรอลิคไม่ให้
จ่ายเข้ากระบอกไฮดรอลิคมากเกินไป โดยการติดตั้งวาล์วปรับแรงดันของน�้ำมันไฮดรอลิคทั้งขาเข้าและขาออก มีผลท�ำให้สามารถ
ควบคุมแรงกดโมลให้อยูใ่ นพิกดั ทีต่ อ้ งการได้ ท�ำให้คณ
ุ ภาพของเหล็กชิน้ งานดีขนึ้ ลดเสียงดังรบกวนผูป้ ฏิบตั งิ าน และยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์เครือ่ งจักรได้อกี ด้วย  โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงเพียง 4,000 บาท หลังจากติดตัง้ วาล์วปรับแรงดันมาแล้ว 6
เดือนยังไม่พบปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

ผลลัพธ์ที่ ได้
ข้อชี้บ่ง
1.ระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดลูกปืน (Bearings) และคัปปลิ้ง (Couplings)
2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง
3.คุณภาพเหล็กชิ้นงาน
4.เสียงดังรบกวน (เป็นพื้นที่ Zone อนุรักษ์การได้ยิน)

ก่อนปรับปรุง
2-3 ครั้งต่อปี
10,000-15,000 บาท/ปี
ไม่เรียบ ผิดรูป
93.2 dB(A)

หลังปรับปรุง
ยังไม่พบปัญหา
ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียบ ไม่ผิดรูป
91.3 dB(A)

“ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมคิดปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง จน

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปี 2559 คือ  ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับ
ปัญหาและต้องแก้ปัญหาเดิมๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนัน้ ผมจึงต้องคิดวิธกี ารป้องกันการ
เกิดปัญหาซ�้ำ เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องคอยไปแก้ปัญหาเดิม ๆ ซ�้ำอีก  
ผมขอขอบคุณบริษัท ที่มองเห็นคุณค่างานที่ผมสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ผมได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ”
นายโกสิน มูลเทพ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง ส่วนซ่อมบ�ำรุง
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การพัฒนาคู่ค้า
า้ ของคิ
วทีซี ส่่ค
วนใหญ่
การร่เนือ่ วงจากคู
มพัค่ ฒ
นาคู
้า เป็น SME  ซึง่ ขาดเงินลงทุนทีจ่ ะขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการได้  บริษทั ฯ

จึงใช้วิธีการออกนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ ด้านจริยธรรม  ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้คู่
เนื่องจากคู่คา้ ของคิวทีซี ส่วนใหญ่เป็ น SME ซึง่ ขาดเงินลงทุนทีจ่ ะขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการได้
ค้าปฏิบัติตามแนวทางของคิวทีซี เป็นอย่างต�่ำ   โดยจะมีการประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคู่
บริษัท ฯ จึง ใช้วิธีก ารออกนโยบายจัด ซื้อ จัด จ้า ง ที่ค รอบคลุ ม ประเด็น ด้า นคุ ณ ภาพ ด้า นจริย ธรรม ด้า นสัง คม และด้า น
ค้ากับคิวทีซ  ี หากการประเมินพบข้อบ่งชีว้ า่ คูค่ า้ ขาดคุณสมบัตดิ า้ นใด  ทีมงานของคิวทีซี จะเข้าให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ  และให้โอกาส
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้ค่คู า้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางของคิวทีซี เป็ นอย่างต่ า โดยจะมีการประเมินคุณสมบัตขิ องคู่คา้ อย่างน้อยปี ละ 1
ในการปรับปรุง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และวัสดุที่จะส่งมอบอยู่ในเกณฑ์ที่คิวทีซี ก�ำหนด
ครัง้ เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นคู่คา้ กับคิวทีซี หากการประเมินพบข้อบ่งชีว้ ่าคู่คา้ ขาดคุณสมบัตดิ า้ นใด ทีมงานของคิวทีซี จะเข้าให้
คาปรึกษา แนะนา และให้โอกาสในการปรับปรุง เพื่อการปฏิบตั ิทถ่ี ูกต้อง และวัสดุทจ่ี ะส่งมอบอยู่ในเกณฑ์ทค่ี วิ ทีซี กาหนด

การพัฒนาคู่ค้าที่ส�ำคัญ

การพัฒนาคู่ค้าที่สาคัญ
จากการทีค่ วิ ทีซไี ด้เปลีย่ นการใช้สนี ำ�้ มัน มาเป็นสี Water base ในขัน้ ตอนของการท�ำสีตวั ถัง เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จากการที่ควิ ทีซไี ด้เปลี่ยนการใช้สนี ้ ามัน มาเป็ นสี Water base ในขัน้ ตอนของการทาสีตวั ถัง เพื่อลดผลกระทบต่อ
และต่อตัวผูป้ ฏิบตั งิ านส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกีย่ วกับหม้อแปลงเกิดสนิมเร็วหลังจากติดตัง้ ใช้งานไปได้ระยะหนึง่   
สิง่ แวดล้อมและต่อตัวผูป้ ฏิบตั งิ านส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกีย่ วกับหม้อแปลงเกิดสนิมเร็วหลังจากติดตัง้ ใช้
ทีมวิจัยฯ จึงวิเคราะห์หาสาเหตุและพบว่าสี Water base ซึ่งทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลตดีมาก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งานไปได้ระยะหนึ่ง ทีมวิจยั ฯ จึงวิเคราะห์หาสาเหตุและพบว่าสี Water base ซึง่ ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลตดีมาก ปลอดภัยและ
และผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่เมือ่ น�ำไปใช้ในสถานทีท่ มี่ คี วามชืน้ ค่อนข้างสูงเป็นเวลานาน ความชืน้ จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในชัน้ ฟิลม์ ของ
นมิงตเนื
รกัอ้ บเหล็
สิง่ แวดล้
อมและผู
แต่เดมืตั่อง้ นใช้
าไปใช้
่มี คี วามชื้นดค่การผุ
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ในปี 2559 คิวทีซี จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสีในการพัฒนาคุณสมบัติการป้องกันการซึมของความชื้นเข้าไปในฟิล์ม
ในปี 2559 คิวทีซี จึงได้ขอความร่วมมือจากผูผ้ ลิตสีในการพัฒนาคุณสมบัตกิ ารป้ องกันการซึมของความชืน้ เข้าไปในฟิ ลม์
ของสี Water base โดยใช้เทคโนโลยีของสีที่เป็น Clear coat  ป้องกันการซึมของความชื้นได้ดี แต่ยังคงคุณสมบัติที่ดีของ Water
ของสี Water base โดยใช้เทคโนโลยีของสีทเ่ี ป็ น Clear coat ป้ องกันการซึมของความชืน้ ได้ดี แต่ยงั คงคุณสมบัตทิ ด่ี ขี อง Water
base คือการทนต่อรังสี UV และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานไว้   โดยใช้โรงงาน กระบวนการ และชิ้นงานของ คิวทีซีใน
base คือการทนต่อรังสี UV และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและผูป้ ฏิบตั งิ านไว้ โดยใช้โรงงาน กระบวนการ และชิน้ งานของ คิวทีซี
การทดสอบคุณสมบัติของสีแต่ละครั้ง  จากการส่งชิ้นงานเข้าทดสอบการท�ำ Salt spray test ในห้องปฏิบัติการ พบว่าได้ผลที่ดีเกิน
ในการทดสอบคุณสมบัตขิ องสีแต่ละครัง้ จากการส่งชิน้ งานเข้าทดสอบการทา Salt spray test ในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าได้ผลที่
ความคาดหมาย โดยชิน้ งานตัวอย่างสามารถทนการทดสอบ  Salt spray test ได้นานกว่าสี Water base เดิมกว่า 3 เท่า คิวทีซจี งึ ได้
ดีเกินความคาดหมาย โดยชิน้ งานตัวอย่า งสามารถทนการทดสอบ Salt spray test ได้นานกว่าสี Water base เดิมกว่า 3 เท่า
Approve สูตรของสีและให้ผู้ผลิตเริ่มท�ำการผลิตพร้อมส่งมอบแล้วเมื่อกลางปี 2559
คิวทีซจี งึ ได้ Approve สูตรของสีและให้ผผู้ ลิตเริม่ ทาการผลิตพร้อมส่งมอบแล้วเมื่อกลางปี 2559

นโยบายการจั
http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
นโยบายการจัดดซืซือ้อจัจัดดจ้จ้าางง:: http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
ผลลัพธ์

เป้ าหมาย
99.28%

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ

99.07%

ส่งมอบวัตถุดบิ ตรงตามกาหนด > 95%
ส่งมอบวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ > 95%

88.39% ควบคุมค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมินของ AVL > 75%
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ประเด็
ด้านสั
านสั
งคม(Quality
(QualitySociety)
Society)
ประเด็
นนด้นด้านสั
งงคม
ประเด็
คม
(Quality
Society)
ความปลอดภั
ยและสุ
ขภาพของพนั
กงาน
ความปลอดภั
ขขภาพของพนั
กกงาน
ความปลอดภั
ยและสุ
และสุ
ภาพของพนั
งาน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนั
กยงาน
ความปลอดภั
ความปลอดภั
ยย ย
ความปลอดภั
ความปลอดภัย

ความปลอดภั
ยในการท
างานของพนั
กถืถืงาน
ถืสิสิอน่งง่เป็ทีสิที่สงนส่ ที�ำสิาคั
ทีญส่ ทีทีญาคั
ส่ ุดของพนั
กกงานทุ
คน
ระดั
สี ยเ่วอืสีนได้
ความปลอดภั
ยในการท
างานของพนั
กกงาน
ออถืเป็
งานทุ
กคนคน
กทุระดั
บกรวมถึ
รวมถึ
สี ม้ ง่วผูสี นได้
ความปลอดภั
ยยในการท�
ำงานของพนั
งาน
เป็อนนเป็
คัส่ ง่ ญ
่สส่ ทีุดุดญของพนั
กกงานทุ
กทุกระดั
งบผู้รวมถึ
มงผูีสงม้ ่วผูนได้
เ่วม้ สีนได้
่นยเๆสียเสีย
ความปลอดภั
ในการท
างานของพนั
กงาน
าคั
ส่ ของพนั
ุดทีของพนั
กงานทุ
กทุคน
กบทุระดั
บ รวมถึ
่นเกีทีๆย่อเ่ กีวข้
เ่ วข้
กีองย่ อวข้
ง2559
ในปี
ษฯทั ได้
บ่อเรื
่องความปลอดภั
ยในการท
ต่ ่อ้องจากในปี
งควบคุ
ม่ อเนืงจากในปี
่ องจากในปี
อื่นทีอืๆ่เ่นกีที่ยๆอืวข้
ในปี
ษได้ทั ษยบริ
ฯทกระดั
ยฯบกระดั
บกระดั
เรืบ่อเรืงความปลอดภั
ยในการท
างานมาเป็
นความเสี
งที
ต่ ย่้อต่ งที
งควบคุ
มเนืม่ อเนืงจากในปี
งทีย่ ในปี
2559
บริ2559
ษ2559
ัทบริฯบริ
่อยงความปลอดภั
ยในการท�
งานมาเป็
นางานมาเป็
ความเสี
งทีน่ตความเสี
้อย่ งควบคุ
ม้อเนืงควบคุ
2558
มี
ง อในปี
ั ได้
ยเรืได้กระดั
งความปลอดภั
ยำในการท
างานมาเป็
น่ยความเสี
ย่ งที
2558
มี
จ
านวนอุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
31
ครั
ง
้
ซึ
ง
่
เป็
น
จ
านวนสู
ง
สุ
ด
ในรอบ
3
ปี
พร้
อ
มก
าหนดให้
ท
ุ
ก
คนในองค์
ก
รร่
ว
มกั
น
2558
มี
จ
านวนอุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
31
ครั
ง
้
ซึ
ง
่
เป็
น
จ
านวนสู
ง
สุ
ด
ในรอบ
3
ปี
พร้
อ
มก
าหนดให้
ท
ุ
ก
คนในองค์
ก
รร่
ว
มกั
น
สร้
า
ง
จ�2558
ำนวนอุมีบจัตานวนอุ
ิเหตุเกิดบขึต้นั เิ 31
นวนสู
3 ปีง   
อมก�ำหนดให้
ุกคนในองค์
กรร่วทมกัุกนคนในองค์
สร้าง “วัฒกนธรรมความ
หตุครั
เกิด้ง ขึซึน้ ่งเป็31นจ�ำครั
ง้ ซึง่ สุเป็ดนในรอบ
จานวนสู
สุดพร้ในรอบ
3 ปี ทพร้
อมกาหนดให้
รร่วมกันสร้าสร้
ง าง
ฒยนธรรมความปลอดภั
“วัปลอดภั
ฒ“วันธรรมความปลอดภั
ย” ย” ย”
ฒ“วันธรรมความปลอดภั
”

Safety
Culture
Safety
Culture
Safety
Culture

Start
Start
Safe
FinishFinish
Safe Safe
Work
Safe
Start
SafeSafe Work
Work
SafeSafe Finish Safe

Zero
Accident
Zero
Accident
Zero
Accident

การสร้
าางวัฒ
นธรรมด้
นความปลอดภั
ยต้ยอต้งใช้
วมหลายประการ
ตัง้ แต่
ะบบมาตรฐานที
ใ่ ช้ในการบริ
การสร้
ฒนธรรมด้
านความปลอดภั
ต้ออองค์
งใช้
อระกอบร่
ประกอบร่
วมหลายประการ
ตัระบบมาตรฐานที
ง้ รแต่
ระบบมาตรฐานที
ช้หใารจั
นการบริ
การสร้
างวั
าานความปลอดภั
งใช้
งค์
ประกอบร่
วมหลายประการ
ตัง้ ตัรแต่
่ใช้ใ่ในการบริ
หดการ  
ารหารหาร
การสร้
งวัฒานธรรมด้
ฒงวั
นธรรมด้
านความปลอดภั
อยงใช้
อปงค์
ปงค์ระกอบร่
วมหลายประการ
ง้ แต่
ะบบมาตรฐานที
ช้ใ่ในการบริ
สนุ
นการสนั
ของผู
้บนบริของผู
หนสนุารระดั
คาวามรู
้สู่การปฏิ
บคัตส้ วามรู
ิ  ่กู การบั
รบิ ะเบี
บปฏิ
ย่ะเบี
ายรงเข้
มยงวด
สม่วงวด
นมงวด
จัดบการสนั
การ
นบของผู
ริหารระดั
สูงการถ่
ายทอดองค์
ส้ ่กู งารปฏิ
ตั การบั
ิ ยงการบั
บิอรใช้
ะเบี
ั าอิ งเข้
ย่มางวด
งเข้
จัดการสนั
บสนุ
้ ริบ้บหสูริารระดั
บสูบางยทอดองค์
าการถ่
ยทอดองค์
ความรู
บคับตั บใช้
ิ ตั การบั
คังบคัใช้บงบคัใช้
รัตะเบี
บปฏิ
บบปฏิ
ตั บอิ และการมี
จัการ
ดการ
การสนั
บสนุ
ของผู
หงบ้    การถ่
ารระดั
สูงบการถ่
ยทอดองค์
ความรู
ส้ ารปฏิ
่กู ารปฏิ
ยบปฏิ
ตั ย่บอิ าย่ตงเข้
ร่และการมี
วมของพนั
ก่วงานในองค์
กร  หากขาดองค์
ปประกอบหนึ
ง่ จะไม่ปสระกอบหนึ
า่งงให้
เกิ่งสดจะไม่
เป็สนามารถสร้
วัสฒามารถสร้
นธรรมความปลอดภั
ยนได้
และการมี
่ววนร่มของพนั
วมของพนั
กงานในองค์
กหากขาดองค์
ร หากขาดองค์
ประกอบใดองค์
ประกอบหนึ
กิวัดนฒเป็วันธรรม
วันธรรม
ฒเลย
นธรรม
และการมี
ส่วสนร่
วสมของพนั
กงานในองค์
กรปกระกอบใดองค์
ระกอบใดองค์
จะไม่
ามารถสร้
างให้
เากิงให้
ดเกิเป็ดเนเป็
นร่
กงานในองค์
รหากขาดองค์
ประกอบใดองค์
ปามารถสร้
ระกอบหนึ
่งจะไม่
างให้
ฒ
ความปลอดภั
ยเได้
ความปลอดภั
ยได้ยได้
เลย
ความปลอดภั
ลยเลย

ระบบมาตรฐาน

ระบบมาตรฐาน
การบริ
หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คิวทีซีด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของ
ระบบมาตรฐาน
ระบบมาตรฐาน
การบริ
ารจั
ดาการด้
านความปลอดภั
ยรองมาตรฐานจาก
อาชี
วอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน
ซ  ซึ
าเนิ
นก�ำการตามข้
อกาหนด
ระบบตามมาตรฐาน
ได้รับยการรั
บอาชี
บริษัท เอสจี
เอส
(ประเทศไทย)
กัทีดี ดาเนิ
่งนได้การตามข้
หนดบุ
คกลากร
การบริ
หารจั
ดหการด้
นความปลอดภั
วอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน
คิวคิทีวซจ�ทีคิดี ำซวาเนิ
นดี การตามข้
อกอาหนด
การบริ
หารจั
ดOHSAS18001
การด้
านความปลอดภั
ยอาชี
วอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน
าหนด
ของระบบตามมาตรฐาน
ได้
รบั บการรั
บรองมาตรฐานจาก
ัท เเอสจี
เอส
(ประเทศไทย)
่งกได้าหนด
กาหนด
ของระบบตามมาตรฐาน
OHSAS18001
รบั รการรั
รองมาตรฐานจาก
บริบริ
ษัทษบริเอสจี
อสเอส(ประเทศไทย)
จากัจากั
ดจดากั
ซึ่งดซึได้่งได้
กซึาหนด
และกรอบการด�
ำเนินงานไว้
อย่OHSAS18001
างชัดเจน ได้ได้
ของระบบตามมาตรฐาน
OHSAS18001
บั การรั
บรองมาตรฐานจาก
ัทษเอสจี
(ประเทศไทย)
บุคลากร
และกรอบการด
าเนิ
นงานไว้
าดงชัเจน
ดเจน
บุคบุลากร
และกรอบการด
าเนิาเนิ
นงานไว้
อย่อาย่งชัาองชั
ดย่เจน
คลากร
และกรอบการด
นงานไว้

กรอบการบริ
หารด้หารด้
านความปลอดภั
อาชีวยอนามั
วอาชี
อนามั
ย ยและสภาพแวดล้
อมในการท�
กรอบการบริ
ารด้านความปลอดภั
วยอนามั
และสภาพแวดล้
อมในการท
กรอบการบริ
าหนความปลอดภั
ยยอาชี
และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน างานำงาน
กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

กวงาน/หั
วาหน้
างาน/คปอ./จป.
พนัพนั
กงาน/หั
หน้วหน้
างาน/คปอ./จป.
กพนั
งาน/หั
งาน/คปอ./จป.
ตั วยความปลอดภั
ิงานด้
วยความปลอดภั
ปฏิปฏิ
บตั บิงปฏิ
านด้
ย ย ย
ตั ิงบานด้
วยความปลอดภั
หาด้
านความปลอดภั
แจ้ งแจ้ปั ญ
าญนความปลอดภั
ย ย ย
งแจ้
ปัหาด้
ญงปัหาด้
านความปลอดภั
ด
าเนิ
น
การป้
อ
งกั
น
/แก้
ไ
ดาเนิ
นการป้
องกัอนงกั/แก้น/แก้
ไข ไข ข
ดาเนิ
นการป้
ติดตามและประเมิ
ติดติตามและประเมิ
นผลนผลนผล
ดตามและประเมิ

กวงาน/หั
วาหน้
างาน/คปอ./จป.
พนัพนั
กงาน/หั
หน้วหน้
างาน/คปอ./จป.
กพนั
งาน/หั
งาน/คปอ./จป.
ตรวจความปลอดภั
ก่บอตั นปฏิ
ตรวจความปลอดภั
ยก่อยนปฏิ
ตรวจความปลอดภั
ก่อยนปฏิ
บิ ตั ิ บตั ิ
มการปฏิ
ตั ปิใลอดภั
ห้ ปยลอดภั
ควบคุ
มควบคุ
การปฏิ
บตั บิให้ตั ปิใบห้ลอดภั
ควบคุ
มการปฏิ
ย ย
ดสภาพแวดล้
อมในการท
ตรวจวั
ดตรวจวั
สภาพแวดล้
อมในการท
างาน
ตรวจวั
ดสภาพแวดล้
อมในการท
างานางาน

ACTION PLAN
PLAN
ACTION
ACTION
PLAN

CHECK
CHECK
CHECK

DO
DO
DO

ผู้บผูริห้ บาร
ริผูห้ บารริหาร
กาหนดนโยบายความปลอดภั
กาหนดนโยบายความปลอดภั
ยฯ ยฯ ยฯ
กาหนดนโยบายความปลอดภั
กาหนดเป้
าหมาย
กาหนดเป้
าหมาย
กาหนดเป้
าหมาย
ทบทวนการด
ทบทวนการด
าเนิาเนิ
นการ
ทบทวนการด
นาเนิ
การนการ

วาหน้
า้งาน&ผู
หัวหน้
าหังาน&ผู
ปฏิ้ ปบฏิตั บิง้ ปาน
หัวหน้
งาน&ผู
ตั ฏิิงบานตั ิงาน
นความเสี
ประเมิ
นประเมิ
ความเสี
่ยง ่ยง ่ยง
ประเมิ
นความเสี
กาหนดวิ
ารที
่ปยลอดภั
ยในการปฏิ
กาหนดวิ
ธีการที
่ปธีกลอดภั
ในการปฏิ
บตั บิ ตั ิ บตั ิ
กาหนดวิ
ธีการที
่ปลอดภั
ยในการปฏิ
ให้ คให้วามรู
้ กคบัวามรู
คให้
วามรู
้ กผู้บปั ผูฏิ้ ก้ ปบบั ฏิตั ผูบิง้ ปาน
ตั ฏิิงบานตั ิงาน
และน
ในการปฏิ
ตั งิ านจริ
และน
าไปใช้
ใาไปใช้
นการปฏิ
บตั บิงานจริ
และน
าไปใช้
ในการปฏิ
ตั ิงบานจริ
ง ง
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การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารคิวทีซี ให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนการด�ำเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานผ่านการประชุมกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้ยัง
ก�ำหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
คณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
ชื่อ - สกุล
1. นายศิริพงศ์        บุญตาม
2. นายเจริญศักดิ์ สารวงค์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ
ลาออก 7/9/59
แต่งตั้งทดแทน 7/9/59

3. นายกิตติพงศ์     มหาหิงส์
คณะกรรมการ
4. นายปัญญา       แสงสง่า
คณะกรรมการ
5. นายองอาจ        วรรณปะเก
คณะกรรมการ
6. นายเกิดพงษ์      อัฒจักร
คณะกรรมการ
7. นายอิสริยเทพ    เขียววิจิตร
คณะกรรมการ
8. น.ส.เสาวลักษณ์   ลิลา
คณะกรรมการ/เลขานุการ
คิดเป็นจ�ำนวนพนักงานร้อยละ 3.37 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ
งบประมาณที่ให้การสนับสนุนการปรับปรุง และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยปี 2559 จ�ำนวน 1,760,528.81 บาท

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำขัน้ ตอน วิธกี าร คูม่ อื วารสารเกีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษทั และจัด
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่กลุม่ พนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่กลุม่ พนักงานเข้าใหม่ กลุม่ หน้าทีเ่ ฉพาะงาน
กลุม่ พนักงานเก่าทีจ่ ำ� เป็นต้องรับการทบทวนใหม่ กลุม่ ผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิ นอกจากนีใ้ นทุกๆ เช้าก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านพนักงานทุกส่วนงานจะต้องท�ำกิจกรรม KYT และ Safety Talk เพือ่ การสร้าง
สติและหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าก่อนการเริ่มท�ำงาน
ฉบับที่ 7 ที่ : 9 เดือนกรกฎาคม หน้า 1/1

ยกตัวอย่างมาตรฐาน

มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
- มาตรฐานการแต่งกายของพนักงาน
- มาตรฐานเครือ่ งจักร

้

ได้ดงั ต่อไปนี

- มาตรฐานการจัดวางถังดับเพลิง

ตัวอย่างการแต่งกายสาหรับ
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในไลน์ผลิต

1.ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร

ตัวอย่างจุดติดตัง้ ถังดับเพลิงในโรงงาน
ป้ายแสดงวิธีการใช้
ถังดับเพลิง

2.แผนภาพการตรวจเครื่องจักร

ป้ายบอกตาแหน่งถัง
ดับเพลิง
ระดับตาแหน่ง
ติดตั้งสูงจากพื้น
ไม่เกิน 150 ซม.
ตีเส้นสีขาว - แดง
ห้ามวางสิ่งของกีด
ขวางบริเวณใต้จุดที่
ติดตั้งถังดับเพลิง

3.แบบตรวจสอบเครื่องจักร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ทางส่วนความปลอดภัยและ
คณะกรรมการความปลอดภัย
ได้เข้าร่วมงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทางานแห่งชาติ ครั้งที่ 30
ณ ศุนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ผูจ้ ดั ทา : ส่วนความปลอดภัย 11-7-59
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การบังคับใช้กฎระเบียบ
เมือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เพือ่ ลดโอกาสในการ
เกิดอุบัติเหตุแล้ว  การบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติ  คิวทีซี มีวิธีการจัดการกับบุคคลที่ละเลย หรือ
เพิกเฉยต่อการท�ำงานด้วยความปลอดภัย  ด้วย “ใบบันทึกการเตือนการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่
ปลอดภัย”   หัวหน้างานทุกส่วนงานสามารถออกใบเตือนนีใ้ ห้กบั พนักงานหน่วยงานใด
ก็ได้ในทันทีเมือ่ พบเห็นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ปลอดภัย  และหากพบการกระท�ำซ�ำ 
้ จะยกระดับ
ใบเตือน สู่การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรตามระเบียบ ข้อบังคับ ในการท�ำงานของ
บริษทั ฯ  ซึง่ จะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์เรือ่ งโบนัสประจ�ำปีของพนักงานผูก้ ระท�ำผิดระเบียบเอง
โดยในปี 2559 มีพนักงานได้รับบันทึกการเตือน 1 ครั้ง  
ส�ำหรับผูร้ บั เหมา คิวทีซี ได้ให้ความส�ำคัญ ด้วยการจัดอบรมท�ำความเข้าใจเกีย่ ว
กับหลักปฏิบัติต่างๆ ด้านความปลอดภัยเมื่อเข้าในสถานที่ของบริษัท  พร้อมออกบัตร
ประจ�ำตัวผูร้ บั เหมา   ในขณะปฏิบตั งิ านแต่ละวันผูร้ บั เหมาจะต้องท�ำใบขออนุญาตท�ำงาน
พร้อมมีการตรวจสอบโดย จป.วิชาชีพ  หากพบเห็นการกระท�ำที่มีความเสี่ยงอันตราย
หรือไม่เป็นไปตามใบขออนุญาตที่แจ้งไว้  จป.วิชาชีพ มีสิทธิที่จะสั่งหยุดงานของผู้รับ
เหมาโดยทันที และจะต้องท�ำการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจึง
จะอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ ในปี 2559 ไม่พบการกระท�ำที่มีความเสี่ยงอันตราย
ของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

สร้างการมีส่วนร่วม
ในทุกๆ ปี บริษทั ฯ จะท�ำการทบทวนและประเมินความเสีย่ งอันตรายจากพืน้ ทีท่ ำ� งาน และจากการท�ำงานในต�ำแหน่งงาน โดย
ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าของพืน้ ทีท่ กุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการประเมินความเสีย่ ง ท�ำให้เห็นความเสีย่ งในหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ จะเป็นการ
ป้องกันอันตรายได้ดที สี่ ดุ   นอกจากนัน้ ในทุกๆ ปี บริษทั จะจัดกิจกรรมสัปดาห์สง่ เสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และเสริมสร้างสุขภาวะ
องค์กร ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถทางความคิด และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย  รวมถึงการเรียนรู้จาก
นิทรรศการที่จัดขึ้นในงาน
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การปรับปรุงหน้ างาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยในการทางาน : สะพานส่งเหล็ก
เครือ่ งพับ Corrugate เป็นเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการพับแผ่นเหล็กม้วนให้เป็นชิน้ งานครีบ Corrugate ซึง่ มีวธิ กี ารน�ำแผ่นเหล็กเข้า
เครื่องพับด้วยการดึงแผ่นเหล็กจากแท่น Decoiler ซึ่งตั้งห่างจากเครื่องพับครีบประมาณ 3 เมตร ต้องใช้ก�ำลังคนในทั้งหมด 3 คนใน
เครื่องพับ Corrugate เป็ นเครื่องจักรที่ใช้ในการพับแผ่นเหล็กม้วนให้เป็ นชิน้ งานครีบ Corrugate ซึง่ มีวธิ กี ารนาแผ่น
การยกประคองแผ่นเหล็ก และควบคุมปุ่มคอนโทรล   และใช้เวลา 5 นาทีต่อครั้ง  ในหนึ่งวันจะต้องท�ำทั้งหมด 6 ครั้ง ผลที่ตามมา
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คุณอภิชาต ทะกอง  เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพับ Corrugate  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานนี้มีความคิดที่จะท�ำการปรับปรุงหน้า
จาก
Decoiler
งเครื่องพับครีบ านสุขภาพต่อตนเอง     จึงขอค�ำปรึกษาคุณโกสิน มูลเทพ ซึง่ มีประสบการณ์ในการท�ำ KAIZEN
งาน KAIZEN เพืไปยั
อ่ ลดผลกระทบทางด้
คุณอภิชาต ทะกอง
าหน้าทีดท�ค่ มุำ เครื
่องพับ งCorrugate
และรับงผิเหล็
ดชอบการปฏิ
บตั งิ านนี
วามคิ
ดทีจ่ ง้ ะท
บปรุ
มาหลายโครงการ  จนได้
ข้อสรุปเจ้
ในการจั
“สะพานส่
เหล็ก”    สะพานส่
กท�ำจากเศษเหล็
กเหลื้มอคี ใช้
รอขายทิ
น�ำาการปรั
มาเชือ่ มต่
อกังน
หน้างาน KAIZEN
เพื่อลดผลกระทบทางด้
านสุขภาพต่
อตนเอง
จึงอ่ ขอค
มูลกเทพ
ในการทา
และออกแบบให้
สามารถหุ
บขยายได้ตามความกว้
างของหน้
าเหล็ก เคลื
นทีด่ าปรึ
ว้ ยล้กษาคุ
อเหล็ณกโกสิ
(ล้อนเหล็
เก่าทีซึไ่ ม่ง่ มีใช้ปงระสบการณ์
านแล้วรอขาย)  และ
KAIZENบมาหลายโครงการ
อ้ สรุ
า “สะพานส่
งเหล็
ก”กมาเชื
สะพานส่
เหล็กางทาจากเศษเหล็
กเหลื
รอขายทิ
สามารถหุ
เก็บได้เพือ่ ประหยัดจนได้
พืน้ ที  ่ ขเมื
อ่ ต้ปอในการจั
งการใช้ดกทจ็ ะเข็
นสะพานส่
งเหล็
อ่ มต่องระหว่
Decoiler กับเครื
อ่ งพัอใช้
บครี
บ จากนัง้ น้
พนันามาเชื
กงาน 1่อมต่
คนจะท�
การกดปุม่ คอนโทรลเพื
อ่ ปล่
อยม้วนเหล็
ก  และมีพานังของหน้
กงานอีกาเหล็
1 คนคอยจั
ปลายม้
อกันำและออกแบบให้
สามารถหุ
บขยายได้
ตามความกว้
ก เคลื่อบนที
ด่ ว้ ยล้วอนเหล็
เหล็กกเข้
(ล้าอเครื
เหล็อ่ กงพั
เก่บาทีเมืไ่ ม่อ่ เสร็
ใช้ จ
แล้งานแล้
วก็จะหุวรอขาย)
บสะพานส่และสามารถหุ
งเหล็กเก็บเข้บาเก็
ที่  บโดยใช้
้งสิด้นพื3น้ ทีนาที
ก�ำลังกคนจ็ ะเข็
2 คน  ผลลั
ที่ได้กคมาเชื
ือผู้ป่อฏิมต่
บัตอิงระหว่
านไม่ามงีอDecoiler
าการปวด
ได้เพื่อเวลาทั
ประหยั
่ เมืและใช้
่อต้องการใช้
นสะพานส่พงธ์เหล็
เมืกั่อบยกล้
มัดบแขน
และแผ่
หลัง1และยั
งช่วาการกดปุ
ยลดก�ำลั่ งมคนและเวลาในการท�
วย พนักงานอีก 1 คนคอยจับปลาย
เครื่อามเนื
งพับ้อครี
จากนั
น้ พนักนงาน
คนจะท
คอนโทรลเพื่อปล่อยม้ำงานได้
วนเหล็อกีกด้และมี
งบประมาณที
กประมาณ
นมูลเวลาทั
ค่า 210
(ราคาเศษเหล็
ลกรัพมธ์)
ม้วนเหล็
กเข้าเครื่องพัใ่ บช้ใเมืนการจั
่อเสร็จดแล้น�วำ้ ก็หนั
จะหุกบเหล็
สะพานส่
งเหล็ก70
เก็บกก.
เข้าคิทีด่ เป็
โดยใช้
ง้ สิน้ บาท
3 นาที
และใช้กาลังกคน3 บาท/กิ
2 คน โผลลั
ทีไ่ ด้คอื ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่มอี าการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมัดแขน และแผ่นหลัง และยังช่วยลดกาลังคนและเวลาในการทางานได้อกี ด้วย
ภาพก่อนปรับปรุง
ภาพหลังปรับปรุง
งบประมาณที่ใช้ในการจัด น้าหนักเหล็กประมาณ 70 กก. คิ ดเป็ นมูลค่า 210 บาท (ราคาเศษเหล็ก 3 บาท/กิ โลกรัม)
ภาพหลังปรับปรุง

ภาพก่อนปรับปรุง
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ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ในสิง่ ที่
ทุกๆ คน ในสิ่งที่ผมถนัด ขอให้บอกมาครับ ผม
ผมถนั ด ขอให้ บ อกมาครั บ ผมพร้ อ ม
พร้อมแบ่งปันเพื่อร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นใน
แบ่ง ปั น เพื่อ ร่ว มสร้า งสิ่ง ดีๆ ให้เกิดขึ้น ใน
องค์กรของเรา”
องค์กรของเรา”

ผลลัพธ์ที่ได้

นายโกสิน มูลเทพ และ นายอภิชาต ทะกอง
ภาพจากซ้ายไปขวา

ข้อชี้บง่

อภิ ชาติ : “สะพานส่ งเหล็ก เป็ น ผลงาน
อภิKAIZEN
ชาติ : “สะพานส่
งเหล็กเป็นผมมี
ผลงาน
KAIZEN
ชิ้นแรกของผม
ความภู
มใิ จ
ชิน้ ทีแรกของผม  ผมมี
ค
วามภู
ม
ใ
ิ
จที
ส
่
ามารถสร้
่สามารถสร้างคุณค่างานจากเศษเหล็กทีาง่
คุณค่างานจากเศษเหล็กทีเ่ ตรียมขายทิง้ มาเป็น
เตรีย มขายทิ้ง มาเป็ น อุ ป กรณ์ เ สริม ใช้ใ น
อุปกรณ์เสริมใช้ในการท�ำงาน ท�ำให้สขุ ภาพผม
การทางาน ทาให้สุ ขภาพผมดีข้นึ และยัง
ดีขนึ้ และยังช่วยให้บริษทั ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้
ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้อกี ด้วย
อีกด้วย ทีส่ ำ� คัญต้องขอขอบคุณพีโ่ กครับทีค่ อย
ที่สาคัญต้องขอขอบคุณพี่โกครับทีค่ อยให้
ให้ค�ำปรึกษาครับ
คาปรึกษาครับ
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

1.จานวนคนในการปฏิบตั งิ าน

3 คน

2 คน

2.เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน

5 นาที

3 นาที



-

3.อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อมัดแขน และแผ่นหลัง
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สถิสถิตติการเกิ
ิการเกิดอุดบอุัตบิเัตหตุิเหตุ
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
ตารางแสดงสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในการทางานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
จานวนการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ

ความรุนแรง/ความเสียหาย

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ทรัพย์สนิ เสียหาย

6

10

10

ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย(ไม่หยุดงาน)

7

21

7

ได้รบั บาดเจ็บรุนแรงถึงขัน้ หยุดงาน

0

0

0

รวมจานวน (ครัง้ )
รวมจานวนวันหยุดงานจากอุบตั เิ หตุในการทางาน (วัน)
เจ็บป่ วยจากการทางาน(หยุดงาน)

13
0
0

31
0
3

17
0
0

กราฟแยกประเภทการเกิดอุบตั ปิ ี 2559
12

จานวนครัง้

10

10

ทรัพย์สินเสียหาย
นิ ้วมือ
ดวงตา
ใบหน้ า
มือ
ขา
เท้ า

8
6
4
2

2
1

1

1

1

1

ประเภท

0

การเกิ ดอุบตั ิ เหตุกรณี ทาให้ทรัพย์สินเสียปี 2559 คิ ดเป็ นมูลค่า 36,547 บาท
การเกิดอุบัติเหตุกรณีท�ำให้ทรัพย์สินเสียปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 36,547 บาท

ตัวตัชีว้วชีัด้วทีดั ่สที�ำ่สคัาคั
ญญ
1.อุบตั เิ หตุจากการทางานต้องเป็ นศูนย์
1.ผลลัอุบพัตธ์ิเ:หตุเกิจดากการท�
ย์ าหมาย
อุบตั เิ หตุำงานต้
17 ครัอง้ งเป็
ไม่นไศูด้ตนามเป้

    ผลลัพธ์ : เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
2.จ
นทีไ่นม่ทีเ่ไกิม่ดเอุกิบดตั อุเิบหตุ
1,250
วัน วัน
2.านวนวั
จ�ำนวนวั
ัติเถหตุงึ ขัถน้ ึงหยุ
ขั้นดหยุงานสะสม
ดงานสะสม
1,250
ผลลัพธ์ : สถิตสิ ะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้ 1,240 วัน
   ผลลัพธ์ : สถิติสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้ 1,240 วัน
คาดการณ์ปี 2560 จะได้ตามเป้ าหมาย
คาดการณ์ปี 2560 จะได้ตามเป้าหมาย
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริ
อมในการท
างาน
เพือ่ เฝ้่อาเฝ้ระวั
งปั จงจัปัยจเสีจัยย่ งต่
สุขอภาพของพนั
กงานกงาน
อย่างอย่าง
บริษษทั ัทฯฯ ได้
ได้ดดาเนิ
�ำเนินนการตรวจวั
การตรวจวัดดสภาพแวดล้
สภาพแวดล้
อมในการท�
ำงาน  เพื
าระวั
เสี่ยองต่
สุขภาพของพนั
ครอบคลุม และสม่าเสมอ โดยมีผลการตรวจวัดประจาปี 2559 ดังต่อไปนี้
ครอบคลุม และสม�่ำเสมอ  โดยมีผลการตรวจวัดประจ�ำปี 2559 ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจวั
ดระดั
บเสี
ผลการตรวจวั
ดระดั
บเสียงในพื
ยงในพื้นน้ ทีที่ท่ท�ำงานเปรี
างานเปรียยบเที
บเทียยบย้
บย้ออนหลั
นหลังง 33 ปีปี
พืน้ ที่

จุดที่ทำกำรตรวจ

2557
2/4/57
74.1
79.0
88.8
77.4
77.3
85.9

ผลกำรตรวจวัด
2558
28/5/58
76.8
75.8
77.3
79.9
84.7

2559
10/12/59
78.3
79.1
81.5
81.2
89.6

มำตรฐำน

หน่ วย

90
90
90
90
90
90

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

โรงงำน 1
โรงงำน 3
อบและเติมนำ้ มัน
ประกอบ
เหล็กแกน
โรงงำน 4

เหล็กแกน
เครื่องตัดเหล็ก UniCore
Tanking
ห้ องตัดไม้
Work Shop
พื ้นที่ยิงเม็ดเหล็ก

ประกอบ

Work Shop

69.6

90

dB( A)

พันคอยล์ 1

พันคอยล์

70.6

90

dB( A)

พันคอยล์ 2

พันคอยล์

82.2

90

dB( A)

พันคอยล์ 4

พันคอยล์

75.3

90

dB( A)

อำคำรพันคอยล์ ใหม่

เครื่องพันคอยล์

90

dB( A)

ห้ องตัดกระดำษ

ตัดกระดาษ

90

dB( A)

โรงงำน 4

เชื่อมประกอบตัวถัง

90

dB( A)

74.1
74.4
85.9

84.7

91.3

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ ที่ทางานพบว่าในปี 2559 ระดับเสียงในพื้นที่ทางานของโรงงาน 4 มีแนวโน้ม
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�ำงานพบว่าในปี 2559 ระดับเสียงในพื้นที่ท�ำงานของโรงงาน 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากการเพิม่ จานวนเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิต ซึง่ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว บริษทั ฯ ได้กาหนดให้เป็ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์การ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มจ�ำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์การได้ยิน โดย
ป้ ฏิอบงสวมใส่
ตั งิ านจะต้
งสวมใส่
งกันส่วนบุคคลตลอดเวลาในขณะปฏิ
ตั งิ บานการท�
พร้ำ อKAIZEN
มกับการทของพนั
า KAIZEN
ผู้ปได้ฏิยบนิ ัติงโดยผู
านจะต้
อุปอกรณ์
ป้องกัอุนปส่กรณ์
วนบุปค้ อคลตลอดเวลาในขณะปฏิ
บัติงาน  พร้อบมกั
กงานเพืของ
่อลด
พนั
ก
งานเพื
อ
่
ลดเสี
ย
งดั
ง
ของเครื
อ
่
งจั
ก
ร
เสียงดังของเครื่องจักร

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ผลการตรวจวัด
พารามิ เตอร์

พืน้ ที่

1/57

1/58

1/59

24-26/3/57

26-28/5/58

1-2/6/59

มาตรฐาน

หน่ วย

ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Leq 24 hr)

สวนหย่อมโรงงาน

56.3

65.2

65.8

70

dB( A)

ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Lmax)

สวนหย่อมโรงงาน

51.6-78.3

36.5-91.4

96.3

115

dB( A)
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ผลการตรวจวั
สภาพแวดล้ออมในการท�
มในการทำางานกั
สารเคมีเปรี
เปรียบเที
ยบเทียบย้
ยบย้อนหลั
อนหลั
ผลการตรวจวัดดสภาพแวดล้
งานกับบสารเคมี
ง ง3 3ปีปี
พืน้ ที่
เหล็กแกนโรงงาน 3
เหล็กแกน : เรียงเหล็ก
โรงงาน 1

พารามิเตอร์

1/56
20/3/56

2/56
6/9/56

Iron Dust
Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone

1/57
2/4/57
0.71

ผลตรวจ
2/57
1/58
18/9/57 28/5/58
2.17

0.25

02/58
23/11/58

01/59
1/6/59
<0.007

02/59
10/12/59
<0.007

<0.25

Not Detected

0.33
<0.30

Not Detected

0.6
4.36
0.26

Not Detected

มาตรฐาน

หน่วย

10
435
100
435
200
250

mg/m
3
mg/m
ppm
mg/m3
ppm
ppm

435
100
752
200
250
15
50
0.1
15
15
15
0.1
15
0.1
10
0.2
0.1
10
15
5
15
100
200
15
5
15
50
10
50
10
10
10
50
10
5

mg/m
ppm
3
mg/m
ppm
ppm
mg/m3
ppm
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
ppm
ppm
mg/m3
3
mg/m
3
mg/m
ppm
3
mg/m
ppm
ppm
3
mg/m
3
mg/m
ppm
ppm
3
mg/m

3

Not Detected
Not Detected

เหล็กแกน : ทาสีแคล้มป์
เหล็ก

เหล็กแกน : ตัดพลาสมา

Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone
Total dust

0.01
6.35
-

0.01
9.95

0.01
2.86

2.17
2.72

0.25
4.82

-

พันคอยล์ : พันคอยล์ 4
พันคอยล์ : อาคารพัน
คอยล์ใหม่
พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ
ประกอบ : ประกอบหม้อ
แปลง
ประกอบ : Work shop

ประกอบ : ห้องตัดไม้

ติดตัง้ อุปกรณ์ : Spay
Booth
ซ่อมหม้อแปลง

ตัวถัง : เชือ่ มประกอบ
ตัวถัง

Carbon Monoxide

ตัวถัง : เครือ่ งตัดพลาสม่า

Carbon Monoxide

ห้องยิงเม็ดเหล็ก
(ด้านใน)
Spray Booth โรงงาน 4

<0.25

0.01

0.01
0.57
-

0.01

0.01
0.83
-

0.01

ND
0.01

0.26
0.007

0.001
0.009

0.01
0.01

0.015

ND

9.13

0.25
0.01

ND
2.17
1.88
ND
ND

0.25

0.007

1.36
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.1
0.25
<0.25
<0.25
0.25
0.056
0.34

Iron Fume
Iron Fume
Iron Fume
Iron Fume

-

-

-

-

Carbon Monoxide

Iron Fume
Respirable dust

<0.25

Not Detected

<0.25
<0.30
<0.25
<1
<0.007
<0.25
<0.007
0.34
<0.007
<0.25
0.008
<0.007

2.41
<0.30
0.43
1

0.3
0.53
<0.25
<1

Carbon Monoxide

Copper Fume
Total dust
Copper Fume
Total dust
Copper Fume
Total dust
Copper Fume
Iron Fume
Lead
Copper Fume
Iron Fume
Total dust
Respirable dust
Total dust
Xylene
Toluene
Total dust
Oil Mist
Total dust

0.25

0.015
0.232
0.011
0.020

<0.007
<0.007
0.42
0.4
0.68
<0.25
<0.25
<0.25

Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected

<0.25
Not Detected

<0.007
<0.007
<0.007
0.34
Not Detected
Not Detected

<0.25
1.57
Not Detected

0.08
0.34
<1
0.206
<1
0.153
0.182
0.016
<1
0.017
0.05

Not Detected

3
0.018
5
0.018
0.090
0.042
2
0.012
<0.10

3
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สุขภาพ
สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
จึงได้จัดพื้นที่การท�ำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี และการบริโภค
พร้อมทั้งจัดให้มีการสุขภาพประจ�ำปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆ ให้พนักงานได้ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตัง้ แต่
เรื่องการกิน การพักผ่อน การออกก�ำลังกาย การขับถ่าย การลด ละ เลิก สิ่งเสพติด เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : “แฮปปี้บอดี้ สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข”
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกก�ำลังกาย และมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสม  อย่างไรก็
ดี “สุขภาพ” เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องลงมือท�ำเองจึงจะเกิดผล  บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
สามารถตอบความต้องการของพนักงานได้ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้พนักงานได้เลือกท�ำกิจกรรมตาม
ความชอบ ความถนัดของตนเอง   เช่น การเต้นแอโรบิค  โยคะ  แบดมินตัน   ฟุตบอล เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเกี่ยวกับ 5 อ. เพื่อองค์ประกอบของชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานเลือกบริโภคอย่างถูกต้อง

อบรมหลักสูตร 5 อ. เพื่อองค์ประกอบชีวิตที่ดี โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมาบยางพร

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี คิวทีซี ลีค คัพ 2016
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กิจกรรมชมรมแบดมิ
นตันนตัน
กิจกรรมชมรมแบดมิ

กิจกรรมชมแอโรบิ
ค และโยคะ
กิจกรรมชมแอโรบิ
ค และโยคะ

งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนกิ จกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพการกีฬา ปี 2559 จานวน 276,418.00 บาท

ผลการตรวจสุขภาพทัวไปของพนั
่
กงานกรณีทม่ี คี วามผิดปกติสอดคล้องกับค่า BMI ย้อนหลัง 3 ปี

40.8

45.7
1.6
0.0

10.0
0.0

ปี 2559
19.7
19.5
18.3

20.0

ปี 2557
ปี 2558

10.6
12.6
15.4

30.0

13.0

40.0

21.7

50.0

35.5
39.4

60.0

29.0

70.0

47.8
40.3
42.3

80.0

57.6
55.9
60.9

73.9
64.5
70.4

%

(FBS)

(Triglyceride)

(LDL-C)

(SGPT)

รายการตรวจ

จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของบริษัทฯ ซึ่ง
จากกราฟ
เห็นว่าการด�
ำเนิม่นคีการส่
งเสริเพิมม่ สุขึขน้ภาพของพนั
งของบริ
ษัทฯผู้ทซึ่งม่ี พบว่
าปี
พบว่าปี 2559 มี %แสดงให้
ของจานวนพนั
กงานที
่า BMI
จากปี 2558กงานไม่
จากบัเป็นนทึไปตามความคาดหวั
กการเข้าร่วมกิจกรรมส่
วนใหญ่
คี ่า BMI
2559 มี % ของจ�ำนวนพนักงานที่มีค่า BMI เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จากบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ผู้ที่มีค่า BMI เกินจะให้
เกินจะให้ความสนใจน้อยกว่าผูท้ มี สี ุขภาพทีด่ อี ยู่แล้ว ทัง้ นี้ ในปี 2560 ทีมงานจะได้ปรับปรุงโดยใช้วธิ กี ารสร้างแรงจูงใจ ให้
ความสนใจน้อยกว่าผู้ทีมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2560 ทีมงานจะได้ปรับปรุงโดยใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานมีความ
พนั
กงานมี
อร้นทีจ่ ะดูแลสุขด้ภาพของตนเอง
ยงบประมาณที
กระตื
อรือร้คนวามกระตื
ที่จะดูแลสุอขรืภาพของตนเอง
วยงบประมาณทีด้่เวหมาะสมต่
อไป เ่ หมาะสมต่อไป

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

57

57

โครงการโรงงานสีขาว : เป็ นโครงการส่งเสริมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด

บริษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุกอย่างสม่าเสมอ เพราะ
ตระหนักดีว่าภัยคุขกาว
คามจากปั
ญหายาเสพติ
ดจะส่
งผลกระทบต่
อตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน
โครงการโรงงานสี
: เป็นโครงการส่
งเสริ
มการป้
องกันและปราบปรามยาเสพติ
ด ครอบครัว ชุมชน
รวมถึ
ฯ คโดยการจั
มกี ารสุ
ด ดในเชิ
โดยไม่
วล่วงหน้าตามนโยบายอย่
บริงษบริ
ทั ฯษยัทั งคงให้
วามส�ำคัญดต่ให้
อการป้
องกั่มนตรวจหาสารเสพติ
และปราบปรามยาเสพติ
งรุกมอย่กี าารบอกกล่
งสม�ำ่ เสมอาเพราะตระหนั
กดีวา่ ภัยคุกคาม าง
สมญ่าหายาเสพติ
เสมอ และบั
งคังบผลกระทบต่
ใช้กฎระเบีอยตัวบอย่
งเคร่เพืงอ่ ครั
จากปั
ดจะส่
พนักางาน
นร่ดวมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงบริษทั ฯ โดยการจัดให้มกี ารสุม่ ตรวจหา

สารเสพติด โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดาเนินงานในปี 2559 บริษทั ฯ ตรวจพบพนักงานเสพสารเสพติดจานวน 5 ราย เป็ นการกระทาผิดซ้า 2 รายจึง
ผลการด�ำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ ตรวจพบพนักงานเสพสารเสพติดจ�ำนวน 5 ราย เป็นการกระท�ำผิดซ�้ำ 2 รายจึงให้ออก
ให้ออกจากงานตามเงื่อนไขของโครงการ ส่วนอีก 3 รายส่งบาบัดและเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชดิ บริษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่
จากงานตามเงือ่ นไขของโครงการ  ส่วนอีก 3 รายส่งบ�ำบัดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชดิ   บริษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ ว
พนักงานเกีย่ วกับดโทษของยาเสพติ
ด และบัางงเข้
คับมใช้งวดเพื
นโยบายอย่
มงวดเพื
่อให้พนักงานได้
มคี บวามตระหนั
ก และปฏิ
บตั ติ นเป็
กับโทษของยาเสพติ
และบังคับใช้นโยบายอย่
่อให้พนัากงเข้
งานได้
มีความตระหนั
ก และปฏิ
ัติตนเป็นคนดี
ของครอบครั
ว น
ของครอบครั
องค์คนดี
กร และสั
งคม ว องค์กร และสังคม

6 คน
สุม่ ตรวจขันต้
้ นพบปั สสาวะสีม่วง

ส่งปั สสาวะไปแยกสารที่ศนู ย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชลบุรี
เพื่อยืนยันผล
(จานวน)

6 คน

ยืนยันผลว่าเป็ นสารเสพติด

5 คน

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นงานปี 2559 จานวน 22,636.00 บาท

กิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษของยาเสพติด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

ในปี 2560 บริษทั ฯ จะเข้มงวดกับมาตรการการเฝ้ าระวัง และการให้ความรู้
แก่พนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ ตระหนัก ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งส่งผล
ในปีอ2560
ษทั ฯางาน
จะเข้มความสั
งวดกับมาตรการการเฝ้
าระวัง และการให้
้ แก่ แก่
กระทบต่
อาชีพบริการท
มพันธ์ภายในครอบครั
ว และสร้คาวามรู
งภาระให้
พนัสักงคมส่
งานมากขึ
น้ เพือ่ ให้พนักงานได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
วนรวม
อาชีพการทางาน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และสร้างภาระให้แก่สงั คมส่วนรวม
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โปรแกรม Human Maintenance ด้วย นวด ดัด จัด สรีระ

โปรแกรม Human Maintenance ด้วย นวด ดัด จัด สรีระ
จากการที
นการสร้
มมาชี
พ นวดดั
จัดรสรี
ระ เยาวชน
บ้านสะพานสี
ข่ น้ึ ในช่
วงการปิ
ดเทอมใหญ่
จากการที
บ่ ริบษ่ ริทั ษฯทั ได้ฯ สได้นับสนัสนุบนสนุการสร้
างสัามงสัมาชี
พ นวดดั
ดจัดดสรี
ะ เยาวชน
บ้านสะพานสี
ข่ นึ้   ในช่
วงการปิ
ดเทอมใหญ่
ปี 2559
ให้นกั เรีม่ ยสันในกลุ
สัมมาชี
พมาบริกดารนวดดั
จัดกสรี
พีๆ่ พนักวงานของคิ
วทีซ1ี เป็สันปเวลา
1 อ่ สัเป็
ปดาห์
เพืก่อฝนฝี
เป็ นมอื
จึปีงได้2559
ให้นกั จึเรีงได้
ยนในกลุ
มมาชีพ่มมาบริ
การนวดดั
จัดสรีระดให้
บั พีระๆ่ ให้
พนักกบั งานของคิ
ทีซี เป็นเวลา
ดาห์ เพื
นการฝึ
กฝนฝีและช่
มอื สร้วายบ�
งรายได้
และช่วปวด
ยบาบัเมืดอาการ
ปวดกเมื
่อย ของพนั
้ บริาตอบแทนให้
ษทั ฯ ได้จ่ายค่
กบั ่อนันไขการให้
กเรียน
สร้การฝึ
างรายได้
ำบัดอาการ
่อย ของพนั
งาน    ทั
้งนี้ บริกษงาน
ัทฯ ได้ทัจง้ ่านียค่
กับาตอบแทนให้
นักเรียนตามเงื
่อนไขการให้
บริกพารของกลุ
่มสัมมาชี
พ เป็ นบาท   โดยมี
จานวนเงิน พ8,400
บาทารับโดยมี
นักำงานเข้
ารับคน
บริการจานวน 56 คน
บริตามเงื
การของกลุ
่มสัมมาชี
เป็นจ�ำนวนเงิ
น 8,400
นักงานเข้
บริกพารจ�
นวน 56

ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของการทางานประจาปี 2559
ปัจจัยเสี่ยง
Lead in blood
Styrene in Urine
Toluene in urine
Xylene in urine
สมรรถภาพปอด
สมรรถภาพการได้ยิน
สายตาอาชีวอนามัย
สมรรถภาพกล้ามเนื้ อมือ
สมรรถภาพกล้ามเนื้ อหลัง

จานวนผูเ้ ข้ารับการตรวจ (คน)
15
25
25
25
117
107
97
119
114

ผลปกติ
(คน)
15
25
25
25
114
99
41
96
62

ผลผิ ดปกติ
(คน)
0
0
0
0
3
8
56
23
52

ส�ำสหรัาหรั
บผลการตรวจสุ
ขภาพตามปั
เข้าามาให้
มาให้ค�ำ
บผลการตรวจสุ
ขภาพตามปัจจัจจัยยเสีเสี่ยย่ งทีงที่พพ่ บความผิ
บความผิดดปกติ
ปกติ บริ
บริษษัททั ฯฯ ได้
ได้เเชิชิญญแพทย์
แพทย์ผผู้เเู้ ชีชี่ยย่ วชาญเฉพาะด้
วชาญเฉพาะด้าานน เข้
ปรึคาปรึ
กษากั
บพนับกพนั
งานโดยตรง
เพือ่ แนะน�
ำวิธกี าวิ
ารดูธกี แารดู
ลสุขแภาพ
และการปฏิ
บตั ติ นอย่
งถูกาวิงถู
ธ  ี ทักวิง้ นีธีบ้ ทัริษง้ นีทั ้ฯบริได้ษเัทฝ้ฯาระวั
จัยงเสีปัย่ จงต่
กษากั
กงานโดยตรง
เพื่อแนะน
ลสุขภาพ
และการปฏิ
บตั ติ านอย่
ได้เงฝ้ปัาจระวั
จัยางๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
เสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และส่งเสริมการสร้างสุขภาพทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ
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การจ้
งงานและสิ
ษยชน
การจ้าางงานและสิ
ทธิทมธินุมษนุยชน
การจ้
บริษทั า
ฯ งงาน
ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน

และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม พร้อมๆ กับการคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนของบุ
คคล
โดยได้
่อใช้เป็ นแนวทางในการด
าเนินงานของผู
ป้ ฏิบพร้ตั งอิ าน
อ่ สารให้
คน
บริษัทฯ ให้
ความส�
ำคักญาหนดนโยบายเพื
ต่อการจ้างงาน และการบริ
หารค่าตอบแทนอย่
างเป็นธรรม
มๆ และสื
กับการค�
ำนึงถึพงนัสิกทงานทุ
ธิมนุษกยชน
ได้รบั คทราบ
ทาความเข้
าใจ พร้อมเผยแพร่
บนเว็ปไซด์ของบริ
นโยบายที
แก่่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ของบุ
คล โดยได้
ก�ำหนดนโยบายเพื
่อใช้เป็ไนว้แนวทางในการด�
ำเนิษทันฯงานของผู
้ปฏิเ่ บกีัตย่ วข้
ิงานองได้
และสื
ท�ำความเข้าใจ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ นโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/
นโยบายสิทธิมนุษยชน : http://qtc-energy.com/index.php/humans-right-policy/
สัดส่วนการจ้างงานสถิ ติย้อนหลัง 3 ปี
2557
จานวน(คน)

รายการ
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จาแนกตามระดับ
Manage
ชาย
หญิง
Knowledge
Operate
จาแนกตามอายุ
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
จาแนกตามพืน้ ที่
สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงงานจังหวัดระยอง
เพศชาย
เพศหญิง
จานวนพนักงานรวม ณ สิ้ นปี (คน)

ร้อยละ

2558
จานวน(คน)

ร้อยละ

2559
จานวน(คน)

ร้อยละ

137
79

63.43
36.57

145
80

64.44
35.56

131
77

62.98
37.02

12
6
6
118
86

5.56
54.63
39.81

12
6
6
121
92

5.33
53.78
40.89

12
13
6
76
111
10
85

5.77
6.25
53.37
52.88
40.87

153
55
8

70.83
25.46
3.70

159
57
9

70.67
25.33
4.00

145
55
8

69.71
26.44
3.85

20
29

9.26
13.43

22
25

9.78
11.11

22
23

10.58
11.06

117
50

54.17
23.15

123
55

54.67
24.44

109
54

52.40
25.96

216

255

208

อัตราส่วนเงิ นเดือนและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชาย-หญิ ง
การจ่ายค่าจ้าง
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานจาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

2557

2558

ยังไม่ม ี
การ
จาแนก

ยังไม่ม ี
การ
จาแนก

2559
จานวน(บาท)

ร้อยละ

59,480,140.42
29,144,864.14
88,625,004.56

67.11
32.89
100.00

60
60
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สัดส่วนการเข้าใหม่และพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี
รายการ

2557
จำนวน(คน)
ร้อยละ

2558
จำนวน(คน)
ร้อยละ

2559
จำนวน(คน)
ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่
เพศชำย
เพศหญิง

64
19

77.10
22.90

47
14

77.04
22.96

24
14

63.16
36.84

พนักงานเข้าใหม่
อำยุ 18-35 ปี
อำยุ 36-50 ปี
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี

76
7
0

91.57
8.43
0

59
2
0

96.72
3.28
0

38
0
0

100.00
0.00
0.00

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ
เพศชำย
เพศหญิง

39
15

72.22
27.78

28
9

75.67
24.33

37
18

67.27
32.73

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย
อำยุ 18-35 ปี
อำยุ 36-50 ปี
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี

54
48
6
0

88.89
11.11
0.00

37
31
6
0

83.78
16.22
0.0

53
1
1

96.36
1.82
1.82

จานวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิบัติงาน
ปี
จำนวนที่ลำคลอด (คน)
จำนวนที่กลับมำปฏิบัติงำนต่อ (คน)

2557
4
4

2558
6
6

2559
5
4

อัตราการลาออกสถิตยิ ้อนหลัง 3 ปี
ปี

2557

2558

2559

อัตรำ %

1.73

1.37

2.13

ปี 2559
มีอตั ราการลาออกทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปัจจัยภายนอกทีม่ กี ารแข่งขันในตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยภายในที่
ปี 2559 มีอัตรำกำรลำออกที่เพิ่มขึ้น จำกปัจจัยภำยนอกที่มีกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน ภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ในรอบปี 2559 บริษทั ฯ มียอดขายไม่ได้ตามเป้าหมายท�ำให้พนักงานบางส่วนทีต่ อ้ งการรายได้จากการท�ำงานล่วงเวลาต้องลาออกไป
ภำยในที่ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มียอดขำยไม่ได้ตำมเป้ำหมำยทำให้พนักงำนบำงส่วนที่ต้องกำรรำยได้จำกกำรทำงำนล่วงเวลำ
เพื่อไปหางานที่สามารถสร้างรายได้ท่ีมากกว่า   และปัจจัยจากการบังคับใช้นโยบายโรงงานสีขาว เรื่องการป้องกันและปราบปราม
ต้องลำออกไปเพื่อไปหำงำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มำกกว่ำ และปัจจัยจำกกำรบังคับใช้นโยบำยโรงงำนสีขำว เรื่องกำรป้องกัน
ยาเสพติด อย่างเคร่งครัดของบริษัทฯ ด้วย
และปรำบปรำมยำเสพติด อย่ำงเคร่งครัดของบริษัทฯ ด้วย

49
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61

อัตราการจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิ การ
รายการ
ค่าจ้างเริม่ ต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท
ค่าเดินทาง
ค่าครองชีพ
ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ค่าความเสีย่ ง
เบีย้ ขยัน
ประกันอุบตั เิ หตุ

ระดับ Operate

ระดับ Knowledge

9,500

17,000-20,000







-

เฉพาะวิศวกร

เฉพาะตาแหน่งงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง





เฉพาะพนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านนอกสถานที่

บางตาแหน่งงาน

รถประจาตาแหน่ง

-

ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามีบุตร) ตามเงือ่ นไข
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษทั สมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)
เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครังเดี
้ ยว)
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี















ค่าโทรศัพท์

-

Management
Section
Department
ตามโครงสร้างค่าจ้าง

-

-






-







-







โครงการพั
ฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

จากความเสีย่ งเรือ่ ง “การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร” น�ำสูก่ ารรือ้ ระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน ทีใ่ ช้มาเป็นระยะเวลา
จากความเสี
ย่ งเรืางผู
่องเ้ ชี“การไหลออกของวิ
พวิศวกร”
นาสูก่ ารรืแมเนจเมนท์
อ้ ระบบบริหารค่
นระยะ
นานกว่า 20
ปี   โดยการจ้
ย่ วชาญจากบริษทั ชฮิาชีวแมน
อินเทเลคชวล
จ�ำกัาดจ้าเป็งและผลตอบแทน
นทีป่ รึกษาในการด�ทีใำ่ ช้เนิมนาเป็
การทั
ง้ หมด
ทัเวลานานกว่
้งนี้เพื่อ า 20 ปี โดยการจ้างผู้เชีย่ วชาญจากบริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินการทัง้ หมด ทัง้ นี้เพื่อ (งบประมาณทีใ่ ช้ 400,000 บาท)
• ท�ำการวิเคราะห์ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในคิวทีซี เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทาการวิเคราะห์ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในคิวทีซี เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
• สร้างระบบผลตอบแทนที่จูงใจ เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
- สร้างระบบผลตอบแทนทีจ่ งู ใจ เป็ นธรรมตามผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล
• - จัจัดดทท�าโครงสร้
ำโครงสร้าางค่
งค่าาจ้จ้าางเป็
งเป็นนธรรมและสามารถแข่
ธรรมและสามารถแข่งงขัขันนในตลาดแรงงานได้
ในตลาดแรงงานได้
• - เพื
เพื่อ่อส่ส่งงเสริ
เสริมมผูผูม้ ้มคี ีความสามารถและสร้
วามสามารถและสร้าางพลั
งพลังงร่ร่ววมในการผลั
มในการผลักกดัดันนความส
ความส�าเร็
ำเร็จจตามกลยุ
ตามกลยุททธ์ธ์ททก่ี ี่กาหนด
�ำหนด
ในปี 2559 ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน พร้อมประชุมชี้แจงให้
ในปี 2559 ได้ดาเนินการจัดทาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน พร้อมประชุมชีแ้ จงให้
พนั
ก
งานทั
ทำ� ทการถ่
ายโอนบุ
คลากรเข้
าสูโ่ าครงสร้
างค่าางค่
จ้าางใหม่
   แผนในปี
25602560
จะเป็นจะเป็
การต่นอการต่
ยอดโครงการ
พนักงานทัง้ ง้องค์
องค์กกรได้
รได้รบั รบัทราบ
ทราบและได้
และได้
าการถ่
ายโอนบุ
คลากรเข้
สู่ โครงสร้
จ้างใหม่
แผนในปี
อยอด
เพื
อ
่
ปรั
บ
ปรุ
ง
ระบบการประเมิ
น
ผลการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
(Performance
Management
System
:
PMS)
ใหม่
เ
พื
อ
่
ให้
เ
ชื
อ
่
มโยงกั
บ
กลยุ
ทธ์และ
โครงการเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System : PMS) ใหม่เพื่อให้เชื่อมโยง
แนวการพั
างยั่งยืนฒของบริ
ัท   และการพั
นทางสายอาชี
(Career Path)
ให้กับพนัPath)
กงาน ให้กบั พนักงาน
กับกลยุทธ์ฒแนาอย่
ละแนวการพั
นาอย่าษงยั
งยื
่ นของบริษฒทั นาเส้
และการพั
ฒนาเส้พนทางสายอาชี
พ (Career

62
62
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สิ ทธิ มสินุทษธิยชน
มนุษยชน
ปี 2559
บริษบริัทษฯ ทั ได้ฯจได้
ัดให้
ีการรั
สมับคสมั
รตัควรตั
แทนพนั
กงานเข้
ามาท�
ำหน้าหน้
าที่คาณะกรรมการความปลอดภั
ยฯ ย(คปอ.)
และคณะ
ปี 2559
จดั มให้
มกี บารรั
วแทนพนั
กงานเข้
ามาท
ทีค่ ณะกรรมการความปลอดภั
ฯ (คปอ.)
และ
กรรมการสวั
สดิการสซึดิ่งกชุาร
ดเก่ซึาง่ จะหมดวาระลงวั
นที่ 31 นธันทีวาคม
อมจัดพร้
ให้อมมจั
ีการเลื
้งในวัอนกตัที่ง้ 14
กายน
2559
โดย
คณะกรรมการสวั
ชุดเก่าจะหมดวาระลงวั
่ 31 ธัน2559   พร้
วาคม 2559
ดให้อมกตั
กี ารเลื
ในวัพฤศจิ
นที่ 14
พฤศจิ
กายน
ให้2559
สทิ ธิแก่โดยให้
ผสู้ มัคสรในการหาเสี
งเลือกตัง้   และสิ
ในการเลื
อกตั
กงานทุ
กคน   การจั
ดการเลื
ง้ ท�ำดอย่
างโปร่
งใสง้ ทและ
ทิ ธิแก่ผสู้ มัคยรในการหาเสี
ยงเลืทอธิกตั
ง้ และสิ
ทธิวใแทนแก่
นการเลืพอนักตั
วแทนแก่
พนักงานทุ
กคนอกตั
การจั
การเลื
อกตั
า
เป็อย่
นไปตามหลั
ปฏิบัตนิทไปตามหลั
ี่เป็นสากลกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสากล
างโปร่งใสกและเป็

ข่าวความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ฉบับที่ 11 ปี ที่ : 9

เดือนพฤศจิกายน

หน้า 1/1

เลือกตั้งคณะกรรมการผูแ้ ทนลูกจ้าง เพือ่ ปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็น
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ปี 2560 —2561

สืบเนื่องจากข่าวความปลอดภัยเดือนตุลาคม 2559 ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการ
ความปลอดภัย เพื่อดารงค์ดาแหน่งปี 2560—2561 ซึ่งได้กาหนดแผนการเลือกตั้ง โดยจะจัดการเลือกตั้ง
พร้อมประกาศผลในวันที่ 14 พ.ย. 59 บริเวณร้านค้าสวัสดิการ และทาการประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย ในวันที่ 15 พ.ย. 59

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครทั้ง 12

หมายเลข

หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5

นายกนกศักดิ์ เนาว์โพธิ์ทอง
ส่วนประกอบ

นายเดชา ยืนยาว
ส่วนอบและเติมน้ามัน

นางสาวธนาภรณ์ พวงมาลัย
ส่วนพันคอยล์

นายโกสิน มูลเทพ
ส่วนซ่อมบารุง

นายพีระพงษ์ คมบาง
ส่วนตัวถัง

นางสาวจุฑามณี โรจน์จันทร์แสง

นายองอาจ วรรณปะเก

นายเจษฎา ประทีป

ส่วนตัวถัง

นางสาวพุทธิตา สอาดดี
ส่วนพันคอยล์

หมายเลข 6 หมายเลข 7 หมายเลข 8 หมายเลข 9 หมายเลข 10

และประกาศผลในวันที่

ทำกำรเลือกตันวั้งนที่

ส่วนติดตั้งอุปกรณ์

14 พ.ย 59

นายฉัตรชัย แสงอภัย

ส่วนซ่อมบารุง

ส่วนเหล็กแกน

หมายเลข 11 หมายเลข 12

ผลใ

และประกำศ

นายมาโนช เนตรบ้าง

ส่วนขนส่ง

นายทินภัทร ลายประโคน

อย่าลืม !!!
ไปใช้สท
ิ ธิก์ นั
ด้วยนะคะ

ส่วนทดสอบ

ผู้จดั ทำ : ส่วนควำมปลอดภัย 9-11-59

ผลการเลือกตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่งงาน
นายกนกศักดิ ์ เนาว์โพธิ ์ทอง
พนักงานผลิต
นางสาวจุฑามณี โจน์จนั ทร์แสง
จนท.ธุรการผลิต2
นายโกสิน มูลเทพ
จนท.ซ่อมบารุง

คณะกรรมการสวัสดิการ
ชือ่ -สกุล
นายยิง่ ยศ ลีตระกูลพาณิชย์
นางสาวนัดดา ไชยณรงค์
นางสาวปณิชา ยอดเกตุ
นายพูลผล สุตะฌาย์
นางสาวระพีพร สุภษิ ะ

ตาแหน่ งงาน
หน.ส่วน IT:SYS
จนท.ธุรการ
พนักงานผลิต
ช่างเชือ่ ม
จนท.คลังสินค้า

คณะกรรมการทั
รงต�ำาแหน่
แหน่งง 22 ปีปี เริเริ่มม่ ตัตั้งง้ แต่
คณะกรรมการทั้งง้ 22ชุชุดดมีมีววาระในการด�
าระในการดำารงต
แต่ 11 มกราคม
มกราคม
ธันวาคม
โดยในการประชุ
มของคณะกรรมการความ ย จะ
2560 - 2560
31 ธั-น31วาคม
25622562
โดยในการประชุ
มของคณะกรรมการความปลอดภั
ปลอดภั
ย ย้ จะได้
ประชุ
้งละ อ300
ได้รบั เบี
ประชุรับมเบี
ครั้ยง้ ละ
300มครับาทต่
ท่านบาทต่อท่าน

ตัวชี้วัดปีที2559
่ส�ำคัญไม่มกี รณีร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามนโยบายของบริษัทฯ
ปี พ2559
ไม่มอกี พนั
รณีกรอ้งานในองค์
งเรียนเรือ่ กงการละเมิ
นุษยชนตามนโยบาย
ทัง้ กรณี
นักงานต่
ร และกรณีดสิพทนัธิกมงานขององค์
กรต่อบุคคลภายนอก
ของบริษัทฯ  ทั้งกรณีพนักงานต่อพนักงานในองค์กร และกรณีพนักงานของ
องค์กรต่อบุคคลภายนอก
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ปี 2559 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก ซึง่ จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับองค์การ
ทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพือ่ ค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ ตลอดจนขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ านทีค่ วิ ทีซสี ามารถน�ำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร โดยเมือ่ วันที่ 13
พฤษภาคม 2559 ทีมงานโครงการฯ จากสถาบันไทยพัฒน์ และตัวแทน UNICEF เข้าให้การอบรมทีมงานและผูเ้ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ
ณ โรงงานจังหวัดระยอง

ผลจากการได้เข้าโครงการฯ และได้รับการอบรมชี้แนะในการค้นหาโอกาสจากกระบวนการธุรกิจของคิวทีซีเพื่อสนับสนุน
งานด้านสิทธิเด็ก  ท�ำให้ได้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภายในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงสวัสดิการ
พนักงานที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุตรของพนักงาน   การจัดสถานที่ภายในองค์กรเพื่อรองรับเด็กให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยฯ
ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจ�ำเป็นต้องพาบุตรหลานเข้ามาในที่ท�ำงาน  และการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กในชุมชนที่สามารถสร้างให้
เกิดความยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติต่อไป
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การดูการดู
แลพนั
กงานกงาน
แลพนั
ษ่งเน้
ทั ฯนและให้
มุ่งเน้ก
นคและให้
ญต่อแการดู
กงานให้
มคี วามเป็
มีความสุ
เป็ นคนดี
บริษทั ฯบริ
มุลพนั
วามสคาคัวามส
ญต่อาคัการดู
ลพนักแลพนั
งานให้
มคี วามเป็
นอยู่ดนี อยู
กิน่ดดีี กิมีนคดีวามสุ
ข เป็ขนคนดี
ของสัขงองสั
คมงคม
โดย โดย
การดู
แ
งาน
ยังคงมีเป้ าหมายในการสร้างความสุขทีย่ งยื
ั ่ น ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน ภายใต้นโยบายการ

ยังคงมีเป้ าหมายในการสร้างความสุขทีย่ งยื
ั ่ น ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน ภายใต้นโยบายการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีความสุข เป็นคนดีของสังคม โดยยังคง
สร้างสุขภาวะองค์
ซึง่ ได้ประกาศใช้
และเผยแพร่
นเว็ขบองบริ
ไซค์ขษองบริ
สร้างสุขภาวะองค์
กร ซึง่ ได้กรประกาศใช้
และเผยแพร่
บนเว็บบไซค์
ทั ฯ ษทั ฯ
มีเป้าหมายในการสร้างความสุขที่ยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน  ภายใต้นโยบายการสร้างสุข
าแงสุละเผยแพร่
ขภาวะองค์
ร :บhttp://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/
ภาวะองค์
กร นโยบายการสร้
ซึ่งได้ประกาศใช้
บกนเว็
ไซค์ของบริษัทฯ
นโยบายการสร้
างสุขภาวะองค์
กร : http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/
งสุ
ขภาวะองค์
: http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/
ฯ ได้
ดาเนิ
การวัดกความสุ
ขของพนั
งมือ Happinometer
และ Happy
Workplace
เพืน่อเป็ น
บริษนโยบายการสร้
ทั ฯบริ
ได้ษดทั าเนิ
นาการวั
ดนความสุ
ขรของพนั
กงานด้กวงานด้
ยเครืว่อยเครื
งมือ ่อHappinometer
และ Happy
Workplace
IndexIndex
เพื่อเป็
ช่องทางการหาโอกาสในการปรั
ปรุขงซึของพนั
ง่ ในปี กมี2559
มีวยเครื
ผลการประเมิ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการวั
งานด้
่องมืนดัองHappinometer
และ Happy Workplace Index เพื่อเป็นช่อง
ช่องทางการหาโอกาสในการปรั
บปรุดความสุ
งซึบง่ ในปี
2559
ผลการประเมิ
นี้นดังนี้
ทางการหาโอกาสในการปรั
บปรุงซึ่งในปี
2559
มีผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมิ
นความสุ
กงาน
Happinometer
ผลการประเมิ
นความสุ
ของพนัขกองพนั
งาน Happinometer
80

70
60
50
40

%ระดับความสุข

%ระดับความสุข

80

30
20
10

ม่ ขึน้ 3.21% จากปี 2558 : เป้ าหมาย 75%
เพิม่ ขึน้ เพิ3.21%
จากปี 2558 : เป้ าหมาย 75%

70
60
50
40
30
20
10
0

หัวข้อประเมิน
หัวข้อประเมิน

Happy
Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
Happy
Total
Work
Happy Body
Happy Relax
Happy Heart
Happy Soul
HappyFamily
Happy
HappyBrainHappy
Society
Money
Work life Total
Body
Relax
Heart
Soul
Family Society Brain Money
life
ครัง้ ที่ 1 55.36
49.23
65.26
66.88
58.71
56.39
60.94
51.13
63.44
59.96
ครัง้ ที่ 1 55.36
49.23
65.26
66.88
58.71
56.39
60.94
51.13
63.44
59.96
ครัง้ ที่ 2 57.01
52.15
69.31
69.34
60.67
60.67
63.80
55.97
66.43
63.17
ครัง้ ที่ 2 ครั57.01
52.15
69.31
60.67
63.80
66.43
63.17
ง้ ที่ 1 : สิงหาคม
2558 (ผลส
ารวจ 21969.34
คนจากพนัก60.67
งานทัง้ หมด 221
คน คิดเป็
น 99%) 55.97

0

ครัง้ ที่ 1 : ครัสิง้ หาคม
2558 (ผลส
ารวจ
219
คนจากพนั
กงานทังก้ หมด
ดเป็คินดเป็
99%)
ที่ 2 : มกราคม
2559
(ผลส
ารวจ
221 คนจากพนั
งานทั221
ง้ หมดคน225คิคน
น 98.23%)
ครัง้ ที่ 2 : มกราคม 2559 (ผลสารวจ 221 คนจากพนักงานทัง้ หมด 225 คน คิดเป็ น 98.23%)

ครัง้ ที่ 1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เพิม่ ขึน้ 37.65% จากปี 2558
เพิม่ ขึน้ 37.65% จากปี 2558
เป้ าหมาย 75%
เป้ าหมาย 75%

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

Total

ครัง้ ที่ 1มิติที่ 1 70.83

มิติที่ 2 58.33

มิติที่ 3 60.71

มิติที่ 4 54.55

มิติที่ 5 37.5

ครัง้ ที่ 70.83
2
87.5

58.33 72.22

60.71 85.71

54.5568.18

37.5 100

Total57.43
57.4379.05

68.18

100

79.05

กันยายน 2558 , ครั
ง้ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 255985.71
ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 1 87.5
72.22

หัวข้อประเมิน
หัวข้อประเมิน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

%ระดับสุขภาวะ

%ระดับสุขภาวะ

ผลการประเมิ
สุขภาวะองค์
กร Happy
Workplace
ผลการประเมิ
นสุนขภาวะองค์
กร Happy
Workplace
IndexIndex
ผลการประเมิ นสุขภาวะองค์กร Happy Workplace Index

ครัง้ ที่ 1 กันยายน 2558 , ครัง้ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
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กิ จกรรมสนับสนุนการสร้างสุขและสุขภาวะองค์

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขและสุขภาวะองค์
“แฮปปี้ มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้ เลิ กจน”

“แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”

ให้ความรู
กี าร เทคนิ
ต่างๆคต่ในการใช้
จ่ายเงินจ่ายเงิ
การออมเงิ
น แก่นพ  แก่
นักงาน
ให้ค้ และวิ
วามรูธ้ และวิ
ธีการคเทคนิ
างๆ ในการใช้
น  การออมเงิ
พนักงาน

หาทางเลื
ำ MOU
บธนาคาร
งได้งได้
แก่แก่
หาทางเลืออกให้
กให้พพนันักกงานมี
งานมีททางออกในการแก้
างออกในการแก้ไขปั
ไขปัญญหาหนี
หาหนี้ส้สินนิ นอกระบบ
นอกระบบโดยการท�
โดยการท
า MOUร่วร่มกั
วมกั
บธนาคาร3 แห่
3 แห่

Output = ผลผลิ ต
KPI

Target

X

Happinometer (Happy Money)

X

อัตราการลาออกของพนักงาน

X
X

Actual
ก่อน

หลัง

%

>75%

51.13%

55.97%

9.47%

1%

1.73%

1.37%

20.81%

จานวนพนักงานทีส่ มัครเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ

100%

58.75

74.44%

26.71%

จานวนพนักงานทีม่ ปี ั ญหาด้านการเงิน มีความรู้ เกีย่ วกับการจัดการด้านการเงิน

100%

0

78.12%

78.12%

จานวนพนักงานทีม่ ปี ั ญหาด้านการเงิน = 64 คน ได้รบั การส่งเสริม และให้ความรู้
เกีย่ วกัจ�บำการจั
ดการด้
านการเงิ
แล้วาจนการเงิ
านวน 50
นวนพนั
กงานที
่มีปัญนหาด้
น =คน64 คน ได้รับการส่งเสริม

และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินแล้วจ�ำนวน 50 คน
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กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่พนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของพนักงานให้
ตระหนักถึงการเป็น “คนดี” มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเช่น
การสืบสานประเพณีไทยรดน�้ำด�ำหัว ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2559

ร่วมฟังธรรมในกิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คิวทีซี 15 กรกฎาคม 2559

การประกวดภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัวประจ�ำปี 2559

รางวัลชนะเลิศ :
ครอบครัวคุณเดชา ยืนยาว พนักงานผลิต

ราวัลชนะเลิศ :
คุณอมรฤกษ  ข�ำคง พนักงานผลิต
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ประกวดบทกลอนไว้
หลวงของแผ่
ประกวดบทกลอนไว้ออาลั
าลัยย “พ่
“พ่ออหลวงของแผ่
นดิ นน”ดิน”
ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรถวำยควำมอำลัยต่อ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เป็นกำรภำยในด้วยกิจกรรมประกวดบทกลอน
ไว้อำลัย “พ่อหลวงของแผ่นดิน” เพื่อให้พนักงำนได้มีเวทีในกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
สำหรับบทกลอนที่ชนะกำรประกวดจะได้รับกำรตีพิมพ์เป็นปกรองในหนังสือรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปี
2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำต เชิญพระฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ลงตีพิมพ์เป็น
ปกรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ดำเนินกำรได้ตำมที่ ขอพระรำชทำนแล้ว เมื่อวันที่
24 กุมภำพันธ์ 2560

“พ่อหลวงของแผ่นดิน”
บทกลอนที่ชนะเลิศ
เจ็ดทศวรรษ ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
เหนืออีสาน ออกตกใต้ ทั่วสกล
กว่าสี่พัน โครงการ พระราชดาริ
ทรงตรากตรา เหน็ดเหนื่อย ด้วยห่วงใย
เมื่อสิบสาม ตุลา ปีห้าเก้า
เสียงร่าไห้ คร่าครวญ ทุกข์อนันต์
องค์ภูมิพล จากไปลับ ไม่กลับแล้ว
น้อมจิตถึง พระองค์ ทุกห้องใจ
แต่ชีวิต ที่อยู่ ต้องก้าวผ่าน
พระบนฟ้า โปรดฟัง ข้าฯ วิงวอน
จะรู้รัก ปรองดอง สามัคคี
จะเคารพ ในสิทธิ และกติกา
ด้วยความรัก ที่พ่อ มีต่อลูก
จะเกิดดับ กี่ภพ กี่ชาติไป

ย่างพระบาท ยาตราไป ทุกแห่งหน
ทรงแยบยล แก้ปัญหา ประชาไทย
สร้างสันติ พัฒนา ถิ่นอาศัย
ไพร่ฟ้าไทย สุขเพราะ พระบริบาล
ฟ้าโศกเศร้า มืดมิด สิ้นดับขันธ์
แสนจาบัลย์ น้าตา ท่วมทั่วไทย
ดังดวงแก้ว ประชา ก็ดับไข
แสนอาลัย ปานขาด ใจรอนรอน
เดินไปตาม ปณิธาน คาพ่อสอน
พนมกร ก้มกราบ ขอสัญญา
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ไม่กังขา
มีเมตตา ต่อพี่น้อง เพื่อนพ้องไทย
ข้าฯ ขอผูก ดวงจิต ทุกสมัย
ขออยู่ใต้ ข้ารองบาท ทุกชาติเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้านางทิพยวิมล ถาวรชาติ
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กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าพนักงานประจ�ำปี 2559

รางวัลพนักงานดีเด่น

รางวัล 10 ปี คิวทีซี

รางวัลพื้นที่ ZERO Accident

รางวัล 20 ปี คิวทีซี

กิจกรรมสันทนาการประจ�ำปี 2559
ท่องเที่ยวพักผ่อนประจ�ำปี  “ล่องแก่ง ผจญภัย สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง” ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่
12-13 มีนาคม

ปี 2559 บริษัทฯ งดจัดกิจกรรมรื่นเริง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
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การพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาพนักงาน

บริษบริทั ฯษทัมุฯง่ มัน่ มุในการพั
กษะกความรู
ค้ วามสามารถของพนั
กงานเพื
อ่ สร้า่องสร้
“คนเก่
ง” และง”“คนดี
ง่ มันในการพั
่ ฒนาทั
ฒนาทั
ษะ ความรู
ค้ วามสามารถของพนั
กงานเพื
าง “คนเก่
และ” ตามสมาการความยั
“คนดี” ตามสมาการง่ ยืน
Q+R=S  (คนมี
คุณภาพ+คนมี
บผิดชอบ=ความยั
ยืน)   โดยใช้กงยื
�ำคัญคืกอลยุการพั
นาคนอย่
างรอบด้
านเพื่อาสร้
าง”คน
ความยังยื
่ น Q+R=S
(คนมีคความรั
ณ
ุ ภาพ+คนมี
ความรับผิด่งชอบ=ความยั
่ ลยุ
น)ทธ์ที่สโดยใช้
ทธ์ทฒ
ส่ี าคั
ญคือการพั
ฒนาคนอย่
งรอบ
เก่ด้งา”และ”คนดี
”   ในปีง”และ”คนดี
2559 มีผลการด�
นงานดั
งนี้ าเนินงานดังนี้
นเพื่อสร้าง”คนเก่
” ในปีำเนิ
2559
มีผลการด
สถิ ติชวโมงการฝึ
ั่
กอบรม
จานวนชัวโมง/คน/ปี
่
พนักงานทัง้ หมด

ปี 2556

ปี 2557 ปี 2558

ปี 2559
รวมชัวโมงอบรม
่

เฉลีย่ ต่อคน

จาแนกตามระดับ
Manage (13)
Knowledge (113)
Operate (90)

จาแนกตามเพศ
เพศชาย (137 คน)
เพศหญิง (79 คน)

จาแนกตามฝ่ ายงาน
ผูบ้ ริหาร
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
พัฒนาธุรกิจ
Supply Chain
บัญชีและการเงิน
บริหาร
ผลิต1
ผลิต2
วิศวกรรม
ขายโครงการพิเศษ
วิจยั และพัฒนา
MIS
การตลาด
ความปลอดภัย

จาแนกตามประเภทหลักสูตร
In house Training
OJT
Public

-

-

34.00
32.52
16.26

1,290.50
7,300.00
2,621.00

99.27
64.60
29.12

-

-

-

7,670.50
3,541.00

55.99
44.82

-

-

-

249.00
227.00
747.00
55.00
1132.00
470.00
686.00
2968.00
1286.50
2045.50
493.50
263.00
126.00
65.00
398.00

51.91

-

-

-

8,682.00
1,410.50
1,119.00

40.19
6.53
5.18
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ผลการดาเนิ นงานด้านการฝึ กอบรม
แนวทาง
การพัฒนาในการ
ทางาน(On-the-Job
Training)

วิ ธีการ
การกาหนดมาตรฐานความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นของ
แต่ละตาแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบ
อบรม สอนงานให้พนักงานในตาแหน่งงานดังกล่าว
สามารถทาได้ตามระดับความรูแ้ ละทักษะทีต่ อ้ งการ
โดยมีการติดตามประเมินโดยใกล้ชดิ เป็ นประจา
เพือ่ มุง่ มันพั
่ ฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้ Gap
ลดลงอย่างน้อย 50% ต่อปี
การอบรมภายในบริษทั หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก
(In-house Training)
(Core Competency)
Work & Life Skill
หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ
(Managerial Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน
(Function Competency)
หลักสูตรพิเศษอื่นๆ
การอบรมภายนอก
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
(Public Training)
สถาบันภายนอก

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2559 มีพนักงานเข้ารับการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด
197 คน จำนวนพนักงำนมี GAP 91 คน
อบรมแล้ว 96 หลักสูตร ชัวโมงอบรมเฉลี
่
ย่
ทัง้ ปี 6.53 ชม./คน/ปี **สรุปผลทัง้ ปี
พนักงานคนที่ GAP ได้เข้ารับการอบรม
ทาให้ GAP ลดลง 50% มีทงั ้ หมด 54 คน

ค่าใช้จ่าย
0

อบรมทัง้ ปี รวม 57 หลักสูตร
ชัวโมงอบรมเฉลี
่
ย่ ทัง้ ปี
40.19 ชม./คน/ปี

862,703

อบรมทัง้ ปี รวม 58 หลักสูตร
ชัวโมงอบรมเฉลี
่
ย่ ทัง้ ปี
5.18 ชม./คน/ปี

356,974

รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

1,219,677

หลักสูตรด้าน Work Skill
Skill

  “การสร้
งวิททยากร
ยากร 5ส.”
5ส.”  
“การสร้าางวิ

“KAIZEN”เพืเพื
่อการปรั
บปรุ
งอย่
างต่
อเนื
“KAIZEN”
อ่ การปรั
บปรุ
งอย่
างต่
อเนื
่อง่อง

“ความปลอดภั
กับการท�
ำงานเกี
บไฟฟ้
“ความปลอดภั
ยกับยการท
างานเกี
ย่ วกั่ยบวกั
ไฟฟ้
า” า”  

หลักสูตรด้าน Life Skill  “สุขสร้างได้ด้วย…ตนเอง”
หลักสูตรด้าน Life Skill “สุขสร้างได้ดว้ ย…ตนเอง”
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3. ดัชนีชว้ี ดั ความสุขของพนักงาน > 80%
4. ดัชนีชว้ี ดั สุขภาวะองค์กร > 75%
5. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน > 80%

โมเดลในการพัฒนาบุคลากร
Quality
Of
Details

Work Skill
ควำมรู้

ทักษะ

คนเก่ ง

Life Skill
ปรับ
ทัศนคติ

เปลี่ยน
พฤติกรรม

สร้ าง
วัฒนาธรรม
องค์กร

คนดี

เป้าหมาย 80%

บริษัทฯ จัดให้มีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
> 80% จากผลการส�ำรวจพบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 0.2% แต่ลดลงจาก
ปี 2558 เท่ากับ 1.38%  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
Happy Workplace เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรร่วมกัน ต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งศูนย์ดูแลและบริการลูกค้าขึ้น มีหน่วยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง  และจัดให้มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทีมงานขาย และทีมงานบริการ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง โดยข้อร้องเรียนจากลูกค้า
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์
และการบริการของคิวทีซี   ข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะถูกส่งเข้ามาด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพขององค์กร   
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำประเด็นที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการสื่อสาร การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบ
ริษัทฯ  แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมา และให้ความรู้ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. งานสัมมนาเพือ่ เปิดตัวสินค้าใหม่ Dry Type Cast Resin Transformer เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  @ Central Plaza
Ladprao วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้แก่ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์  , MrEduardo Fontecha, Mr.Rafael Chacon จาก IMEFY
Spain

Cast Resin Transformer Technical Siminar

2. งานสัมมนาเชิงวิชาการ เกีย่ วกับระบบไฟฟ้า โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร , นายนิพฒ
ั น์ จริงจามิกร ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า, นายวิชัย โฮมชัย หัวหน้าส่วนงานบริการลูกค้า  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมสุรวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่
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ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ส่สาคั�ำญคัญ
การให้บบริริกการลู
ารลูกกค้ค้าาในระยะเวลารั
ในระยะเวลารับประกั
บประกั
การให้
นน
เป้ าหมาย : สามารถให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้ าในระยะประกันได้ > 90% / ปี

การจัดดการข้
ยนจากลู
กค้กาค้า
การข้ออร้ร้อองเรีงเรี
ยนจากลู
เป้ าหมาย : สามารถดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ 100%

ความพึ
กค้กาค้า
ความพึงงพอใจของลู
พอใจของลู
เป้ าหมาย : 70% ของผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า 80%

การรักกษาความลั
ษาความลับบของลู
ของลูกค้กาค้า
การรั
เป้ าหมาย : ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับข้อมูลความลับของลูกค้ารัวไหล
่
=0
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการก�ำหนดงบประมาณไว้ 1.5% ของก�ำไรสุทธิเพื่อใช้ใน
การด�ำเนินการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษทั ฯ โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
จะได้รบั การอนุมตั ิ จากการท�ำแผนธุรกิจประจ�ำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผูต้ รวจสอบภายใน (ส�ำหรับงบประมาณทีใ่ ช้ในปี
2559 คือการตัง้ งบประมาณทีไ่ ด้จากก�ำไรสุทธิของปี 2558 ) ความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของคิวทีซแี บ่งออกเป็น 3
ประเด็นดังนี้

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
คิวทีซี ใช้กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือ “การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย” โดยจัดให้มกี จิ กรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิว
ทีซ”ี ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ เป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค�ำร้องขอ ของคนในชุมชน รวมถึงเป็นช่องทางในการสือ่ สารผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน และให้การยอมรับสถานะของคิวทีซี ในชุมชน

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี
ในปี 2559 จัดกิจกรรมเสวนาฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ซึง่ ในวันดังกล่าวผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในต�ำบลมาบยาง
พรติดประชุมด่วนของจังหวัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมเสวนาฯ ได้ แต่ได้มอบหมายให้คุณครูของโรงเรียนมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกร
รมฯ อย่างไรก็ดียังมีผู้น�ำชุมชน ตัวแทนสถานพยาบาล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานประมาณ 70 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำเสนอผล
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเปิดเผยเกีย่ วกับการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการสรุป
ผลการด�ำเนินงาน โครงการ “สร้างสัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี”่ ให้ผรู้ ว่ มเสวนาฯ ได้รบั ทราบและตอบข้อซักถาม

ผลจากการเสวนาฯ ปี 2559 ทางชุมชน และโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และมีข้อน�ำเสนอเพื่อให้
คิวทีซีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นดังนี้
1. ขอให้คิวทีซีน�ำองค์ความรู้ 5ส ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของชุมชนทั้ง 4 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์
นอกห้องเรียน ซึ่งคิวทีซี ตอบรับข้อเสนอ และจะจัดท�ำโครงการ “5ส สู่โรงเรียน” โดยให้ทีมคณะท�ำงาน 5ส ประสานนัด
หมายกับทางโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อจัดท�ำแผนงานซึ่งจะอยู่ในปีการศึกษา 2560
2. ขอให้ควิ ทีซนี ำ� บุคลากรทีม่ คี วามสามารถด้านไฟฟ้า เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของวัด โรงเรียน สถานพยาบาล ในท้องถิน่
ว่าช�ำรุด และต้องปรับเปลีย่ น หรือไม่ เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภยั ทางชุมชนยินดีเป็นผูจ้ า่ ยค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ หาก
มีความจ�ำเป็นต้องเปลีย่ น ซึง่ คิวทีซี ตอบรับข้อเสนอและให้ทมี งาน CSR พร้อมด้วยส่วนงานซ่อมบ�ำรุงรับผิดชอบ ประสาน
งานกับวัด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อด�ำเนินการดังกล่าว โดยให้เริ่มด�ำเนินการได้ในทันที
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2559 จ�ำนวน 31,475 บาท (ไม่รวมนวดดัดจัดสรีระ)
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การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนจากกิจกรรมเสวนาฯ
โครงการ “สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี่”
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ ปี 2558 ซึ่งคิวทีซี ได้ด�ำเนินการร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) และกลุ่ม
นักเรียนทีใ่ ห้ความสนใจโรงเรียนบ้านสะพานสี่ (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นโรงเรียนบ้านมาบยางพรวิทยาคม) พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ระดับอ�ำเภอ และระดับจังหวัด มีผลการด�ำเนินการดังนี้

วันที่ 18 ม.ค. 2559  เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการโดยได้รบั เกียรติจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี
ในปี 2559 มีกจิ กรรมให้นกั เรียนในกลุม่ ฯ ออกบริการประชาชนดังต่อไปนี้
• บริการผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร
• บริการประชาชนทัว่ ไป ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำ
ต�ำบลมาบยางพร
• บริการผู้เข้าร่วมงานประชุมเหล่ากาชาดภาคตะวันออก
• บริการประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในกิจกรรม “อบต.เคลื่อนที่”
• บริการประชาชนทัว่ ไปในงาน Bike For Health @ AMATA ณ
บริษัท สมบูรณ์แว๊ดว๊านซ์ จ�ำกัด(มหาชน)
• บริการประชาชนทัว่ ไปในงานนัดพบแรงงงาน@นิคมอมตะซิตี้
ระยอง
• บริการผูร้ ว่ มงาน Happy Variety Expo 2016  ณ อาคารศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ  ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.)
• บริการประชาชนทัว่ ไปในงานวันสับปะรดหวาน อ�ำเภอปลวกแดง
• บริการพนักงานคิวทีซี Human Maintenance ณ โรงงานคิวทีซี
• บริการผู้เข้าร่วมงาน SET Social Impact Day 2016
• บริการประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์บริการฯ ของโรงเรียน

นอกจากนีก้ ลุม่ “สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี”่ ยัง
ได้มโี อกาสน�ำเสนอการนวด ดัดจัดสรีระ ให้แก่อาสาสมัครขององค์กร  UNICEF
ในกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”  ซึ่งจัดโดย
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงงานคิวทีซี ทัง้ นี้ ตัวแทนเด็กๆ ยังได้รบั ค�ำ
ชื่นชม และแนะน�ำที่ดีจากตัวแทน UNICEF
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ผลการดาเนิ นงานโครงการฯ ปี 2559
ผลการด�
ำเนินงานโครงการฯ ปี 2559

รายการ

QTC สนับสนุนเงินเข้า
โครงการ
จานวนคูปอง จานวนเงิน

1.การใช้บริการผ่านคูปอง Recycle CSR by
QTC
2.การใช้บริการไม่ผ่านคูปอง Recycle CSR by
QTC
3.เงินทิป
รวมรายได้

ผูใ้ ช้บริการจ่ายเงินเข้า
โครงการฯ
จานวนคน

จานวนเงิน

รวมรายได้

169

25,350

338*

25,350

50,700

-

-

50

7,500

7,500

-

-

-

21,102

21,102
79,302

*จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการผ่านระบบคูปอง 2 คนจ่ายเพียง  1 คน ส่วนต่าง QTC เป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนเข้าโครงการเพื่อ
*จานวนผูเ้ ข้ารับบริการผ่านระบบคูปอง 2 คนจ่ายเพียง 1 คน ส่วนต่าง QTC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสนับสนุนเข้าโครงการเพื่อเป็ น
เป็นการกระตุ้นการใช้บริการ ผู้รับสิทธิคูปอง คือผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนของคิวทีซี  
การกระตุน้ การใช้บริการ ผูร้ บั สิทธิคปู อง คือผูม้ สี ว่ นได้เสียในชุมชนของคิวทีซี
รายได้จากการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินทั้งหมดให้แก่นักเรียน และโรงเรียนแล้ว และด�ำเนินการจัดสรรเงินรายได้
รายได้จากการดาเนินงาน บริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินทัง้ หมดให้แก่นักเรียน และโรงเรียนแล้ว และดาเนินการจัดสรรเงิน
ตามเงื่อนไขของโครงการ  
รายได้ตามเงื่อนไขของโครงการ
บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการสนับสนุนโครงการฯ ไว้จ�ำนวน 150,000 บาท หรือ 1,000 คูปอง ภายในระยะเวลา 1 ปี แต่
บริษำทั เนิฯ นได้งานไม่
ตงั ้ งบประมาณการสนั
บสนุนโครงการฯ
จานวน 150,000
บาท หรืออมหลายประการ  ทางคิ
1,000 คูปอง ภายในระยะเวลา
1 ปี น
เนื่องจากการด�
เป็นไปตามเป้าหมายที
่คาดไว้อันเนืไว้่องมาจากปั
จจัยสภาพแวดล้
วทีซีจะประเมิ
แต่เนื่องจากการด
เป็ นยนไปตามเป้
าหมายทีำ่คเนิ
าดไว้
อนั เนือไปในอนาคต
่ องมาจากปั จจัเพืยอ่ สภาพแวดล้
อมหลายประการ
วทีซม้ จี สี ะว่ น
สถานการณ์
และหารืาเนิ
อกันบงานไม่
ทางโรงเรี
ถึงแนวทางการด�
นงานต่
ให้เกิดประโยชน์
สงู สุดแก่นกั เรียทางคิ
น และผู
นสถานการณ์
และหารือกับทางโรงเรียน ถึงแนวทางการดาเนินงานต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่นักเรียน
ได้ประเมิ
เสียในชุ
มชน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียในชุมชน
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โครงการ “ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ส�ำคัญในชุมชน”
ผลจากการเสวนา ฯ ที่ต้องการให้คิวทีซี น�ำทักษะความสามารถด้านไฟฟ้าไปช่วยพัฒนาสถานที่ส�ำคัญในชุมชน ทีมงาน
CSR ได้ประสานไปยังวัดมาบเตยพร้อมส่งทีมช่างซ่อมบ�ำรุงเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า พบว่าระบบไฟฟ้าของกุฏิของพระสงฆ์ทุกกุฏิ
มีสภาพที่เก่า ช�ำรุด เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จึงเสนอให้ท�ำการปรับปรุงใหม่ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช�ำรุด และติดหลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน ซึ่งทางคิวทีซี จะจัดท�ำถวายให้แก่วัด โดยใช้อาสาสมัคร “จิตอาสา ปันความสุขสู่สังคมภายนอก” ของคิวทีซี ผล
การด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่จ�ำนวน 5,576 บาท และอุปกรณ์บางส่วนที่คิวทีซี มีอยู่
แล้วอีกจ�ำนวนหนึ่ง

ส�ำหรับสถานที่ส�ำคัญอื่นๆ ในชุมชนรอการประสานเพื่อ
ด�ำเนินการ เช่น โรงเรียนบ้านมาบยางพร  ปัจจุบันได้ส�ำรวจพบ
ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ซึ่งทางโรงเรียน
ก�ำลังด�ำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า
ภายใน  และคิวทีซี ได้เสนอการสนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด
160kVA   สถานปัจจุบันรอการติดตั้ง
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การลงทุนเพื่อสังคม

การลงทุนเพื่อสังคม

ส�ำสหรัาหรั
บการลงทุ
นเพืน่อเพื
สัง่อคม
คิวทีคิซวี ทีได้ซปี ได้
ระเมิ
นแล้นวว่แล้า วยัว่งาไม่ยัมงีคไม่วามพร้
อมที่จอะด�
การลงทุ
นเพื่อนสังเพืคมได้
โดยทางตรง
หรือ
บการลงทุ
สังคม
ประเมิ
มคี วามพร้
มทีำจ่ เนิะดนาเนิ
นการลงทุ
่อสังคมได้
โดยทางตรง
เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ  จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการใช้บริการธุรกิจเพื่อสังคม โดยในปี 2559 คิวทีซี ได้ปรับรูปแบบ
หรือเป็ นธุรกิจหนึ่งของบริษทั ฯ จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการใช้บริการธุรกิจเพื่อสังคม โดยในปี 2559 คิวทีซี ได้
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายการตลาด โดยการเชือ่ มโยงกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ซึ่งเป็นกิจการเพือ่ สังคมน�ำบริการนวดดัด
ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ซึง่ เป็ นกิจการเพื่อสังคม
จัดสรีระ ไปบริการให้ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แทนการแจกของที่ระลึกตามงานแสดงสินค้า ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น
นาบริการนวดดัดจัดสรีระ ไปบริการให้ลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ แทนการแจกของทีร่ ะลึกตามงานแสดงสินค้า ต่างๆ ของ
บริษทั ฯ เช่น
งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 @ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา
งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 @ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิ ฟ บีช รีสอร์ท พัทยา

งาน MAIงาน MAI Forum 2016 @ เซนทราราแกรนด์ ชั้น 23 กรุงเทพฯ
งาน MAIงาน MAI Forum 2016 @ เซนทราราแกรนด์ ชัน้ 23 กรุงเทพฯ

งาน SET
SETSocial
Social Impact
Impact Day
Day 2016
2016 @
@ อาคารตลาดหลั
อาคารตลาดหลักกทรั
งาน
ทรัพ
พย์ย์แแห่ห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย

งานประกาศรางวัลล Thailand
Thailand 5S
งานประกาศรางวั
5S Award
Award 2016
2016 @
@ ศูศูนนย์ย์ปประชุ
ระชุมมไบเทค
ไบเทค บางนา
บางนา

งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวน 65,550 บาท
งบประมาณทีใ่ ช้ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษทั ฯ ประจาปี 2559 เป็ นจานวน 65,550 บาท
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการบริจาค บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสานความร่วม
มือมา ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ  ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ในปี 2559 มีกิจกรรมเพื่อสังคมเช่น

กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 59”
ปี 2559 คิวทีซี ได้ร่วมเปิดบูธจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมให้บริการนวดดัดจัดสรีระแก่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป โดย
ทีม สัมมนาชีพฯ  ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กิจกรรมในโครงการ “รวมใจพี่น้อง สู่ท้องถิ่น …โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม(ส้มเช้ารัฐบ�ำรุง)”
ปี 2559 นายเจษฎา ประทีป เจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบ�ำรุง  ได้นำ� เสนอโครงการเพือ่ ของบประมาณไปพัฒนาท้องถิน่ บ้านเกิด ทีโ่ รงเรียน
วัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบ�ำรุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตนเคยเรียนและปัจจุบันลูกชายได้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนี้เช่นกัน  
ด้วยการไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน  ปรับปรุงห้องน�้ำ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้ จ�ำนวน คิวทีซี จิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 11 คน  สร้างความภาคภูมใิ จแก่พนักงาน ทีน่ ำ� สิง่ ดีๆ กลับสูบ่ า้ นเกิดตนเอง และความชืน่ ชมจากครู นักเรียน
และประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ข้อร้องเรียนจากชุมชน สังคม  เกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
ผลการด�ำเนิน :   ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชน สังคม
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดดการของเสี
การของเสี
ยและวั
ดุเหลื
การจั
ยและวั
สดุสเหลื
อใช้อใช้
ฯ คให้วามส�
ความส
าคักัญบกัการจั
บการจั
ดการกากของเสี
ขึน้ จากการอุ
ปโภคบริ
โภคของพนั
กงาน ดจากงานรั
และเกิดจากงาน
บริบริ
ษทัษฯทั ให้
ำคัญ
ดการกากของเสี
ยทัง้ ยทีทัเ่ กิง้ ดทีขึเ่ กิน้ ดจากการอุ
ปโภคบริ
โภคของพนั
กงาน   และเกิ
บเหมา
สร้างหรืออสร้
ติดาตังหรื
ง้ อุปอติกรณ์
งเกิดจากกระบวนการผลิ
ตและบริการของบริ
ฯ โดยมีวธี ษกี ทั ารคั
แยกขยะที
ช่ ดั ดเจน
มีโรงคัดช่ แยกขยะ
รัก่บอเหมาก่
ดตัง  ้ อุรวมถึ
ปกรณ์
รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลิ
ตและบริษกทั ารของบริ
ฯ ดโดยมี
วธี กี ารคั
แยกขยะที
ดั เจน มี
ทีไ่ ด้มดาตรฐานตามหลั
กความปลอดภัยกพร้
อมทัง้ มีขนั้ ตอนในการเตรี
กเฉินส�ำหรัยบมภาวะฉุ
การจัดการของเสี
ยโดยเฉพาะ
นอกจากนีย้
โรงคั
แยกขยะทีไ่ ด้มาตรฐานตามหลั
ความปลอดภั
ย พร้อมทัง้ ยมีมภาวะฉุ
ขนั ้ ตอนในการเตรี
กเฉินสาหรั
บการจัดการของเสี
ยังให้ความใส่ใจในการคั
ดเลือ้ยกบริ
ัทผูร้ บั ก�ใำจในการคั
จัดของเสีดยเลืทีไ่อด้กบริ
รบั อนุ
านัน้ พร้อมทัง้ ติดตตาม
ตรวจ
โดยเฉพาะ
นอกจากนี
งั ให้ษความใส่
ษทั ญผูาตจากกรมโรงงานอุ
ร้ บั กาจัดของเสียทีไ่ ด้ตรสาหกรรมเท่
บั อนุญาตจากกรมโรงงานอุ
สาหกรรม
สอบการท�ำงานของบริษัทผู้รับก�ำจัดอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
เท่านัน้ พร้อมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบการทางานของบริษทั ผูร้ บั กาจัดอยู่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือ
สนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเป็นความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงขององค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนดและ
ใช้ถอื เป็ นประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเป็ นความเสีย่ งต่อชื่อเสียงขององค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการ
ใช้ความรอบครอบในการด�ำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายกาหนดและใช้ความรอบครอบในการดาเนินการ

รายชื่อ่อผูด้ ผูาเนิ
้ด�ำนเนิรวบรวม
นการรวบรวม
ง บ�าจัำดบัสิด่ งและก�
จัดอวัสิส่งดุปฏิ
อวัสดุวทีไม่ซีใในปี
ช้แล้2559
วของคิวทีซีในปี 2559
รายชื
ขนส่ง บาบัขนส่
ดและก
ปฏิ กลู ำหรื
ไม่ใกชู้ลแหรื
ล้วของคิ
1. บริษัท ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จ�ำกัด
1. บริษทั ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จากัด
รวบรวมก�ำจัด : น�้ำมันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB
รวบรวมกาจัด : น้ามันหม้อแปลงใช้แล้วทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบของ PCB
ีก�ำดจัด049
  049  น�
ำกลับบมาใช้
มาใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ออกี ีกด้ด้ววยวิ
ยวิธธอี ีอ่นื ื่นๆๆ
วิธวิกี ธาจั
นากลั
2. 2.บริบริ
ษทั ษัทอัคอัคีคปคีราการ
จากัจ�ดำกั(มหาชน)
ปราการ
ด (มหาชน)
รวบรวมก
รวบรวมก�าจัำดจัด: เศษวั
: เศษวัสสดุดุของเสี
ของเสียยจากโรงงานอุ
จากโรงงานอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
วิธกี าจัด 075 เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย
วิธีก�ำจัด  075  เผาท�ำลายในเตาเผาเฉพาะส�ำหรับของเสียอันตราย
3. บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จากัด (มหาชน)
3.รวบรวมก
บริษัท โปรเฟสชั
่นแนล
เวสต์ยจากโรงงานอุ
เทคโนโลยี (1999
) จ�ำกัด (มหาชน)
าจัด : เศษวั
สดุ ของเสี
ตสาหกรรม
ำจัดฝั: งเศษวั
สดุ ของเสี
ตสาหกรรม
วิธรวบรวมก�
กี าจัด 071
กลบตามหลั
กสุยขจากโรงงานอุ
าภิบาล เฉพาะของเสี
ยไม่อนั ตรายเท่านัน้
วิธวิกี ธาจั
ฝั งกลบอย่
างปลอดภั
ย เมื
่อทเฉพาะของเสี
าการปรับเสถียยไม่รหรื
ทาให้เป็านนัก้้นอนแข็งแล้ว
ีก�ำดจัด073
  071  ฝั
งกลบตามหลั
กสุขาภิ
บาล
อันอตรายเท่
วิธีก�ำจัด  073  ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียรหรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ยอ้ นหลัง 3 ปี

231.99

250.00

184.59

200.00
จานวน (ตัน)

150.00

100.00

148.19

117.83

98.38

49.81

47.40

64.43 53.40

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เศษวัสดุทวไป(ตั
ั่
น)

98.38

184.59

64.43

เศษวัสดุอนั ตราย(ตัน)

49.81

47.40

53.40

รวมปริมาณเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว(ตัน)

148.19

231.99

117.83

50.00
0.00

เศษวัสดุทวไป
ั่

คือวัสดุทเ่ี หลือจากการผลิตไม่อนั ตรายและสามารถขายให้กบั ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตเป็ นรายได้ เช่นเศษทองแดง
เศษเหล็ก ฯลฯ ในปี 2559 มีการขายวัสดุทวไปจ
ั ่ านวน 4,163,554.29 บาท

เศษวัสดุอนั ตราย

คือวัสดุทป่ี นเปื้ อนสารเคมี บางส่วนต้องส่งกาจัดภายนอก เช่นเศษผ้าปนเปื้ อนน้ ามัน ภาชนะบรรจุสี หรือ
สารเคมีต่างๆ และบางส่วนสามารถขายได้ เช่นน้ามันหม้อแปลง ภาชนะบรรจุน้ามันหม้อแปลง ในปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการส่งไปกาจัดจานวน 261,358 บาท และรายได้จากการขายน้ ามันหม้อแปลงเก่าจานวน
215,712 บาท

การจัดการของเสียในรอบปี 2559 ไม่มเี หตุการณ์หกรัวไหลของน
่
้ามันหม้อแปลง และสารเคมี ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในบริษทั ฯ (การใช้,การจัดเก็บ) และภายนอกบริษทั ฯ (การส่งกาจัด)
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยใช้กลยุทธ์ “การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว” ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อม ISO14001 , ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001 ,ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ISO14064-3 รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว
ของคิวทีซี  
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ยนื่ ขอการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ แสดงให้เห็นว่าทุก
คนในคิวทีซใี ห้ความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุกๆ ด้าน จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
องค์กร
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากการที่บริษัทฯ ได้ทุ่มเทงบประมาณ และบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Amorphous
Metal Distribution Transformer (AMDT) ตัง้ แต่ป  ี 2555 จนกระทัง่ สามารถผลิตออกมาจ�ำหน่ายได้ในปี 2557 และตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ทีมงานวิจัยฯ ร่วมกับ Hitachi Metals Ltd. ได้ทุมเททรัพยากรที่มีในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อบนพื้นฐานจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุด
ปลายปี 2559 บริษัทฯ เริ่มท�ำการตลาดเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า AMDT เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ
ลูกค้าทัว่ ไป เกีย่ วกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เมือ่ เปลีย่ นมาใช้หม้อแปลงไฟฟ้า AMDT ทัง้ ทางตรงในเรือ่ งของการประหยัดพลังงาน ลดค่า
ไฟฟ้า และทางอ้อมทีส่ ง่ ผลต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า    ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ท�ำแคต
ตาล็อกพิเศษเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้า AMDT เพือ่ สือ่ สารให้ลกู ค้าได้ทำ� ความเข้าใจและเห็นความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดเดิม และหม้อแปลงไฟฟ้า AMDT และในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดงานสัมมานาเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขาย ให้คนไทยได้รู้จักหม้อแปลงไฟฟ้า AMDT มากขึ้น

L_1-6 MP1.indd 1

3/3/2560 BE 5:17 PM
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ส�ำหรับโครงการทดลองติดตัง้ ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า AMDT ในระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงนัน้ โครงการได้ครบก�ำหนด
และได้ปลดหม้อแปลง AMDT จากระบบจ�ำหน่ายเพื่อท�ำการวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหม้อแปลง AMDT และส�ำหรับ
ผลการประหยัดพลังงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งต้องรอการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้แถลงรายงานตามข้อตกลง MOU ต่อไป
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การควบคุมมลพิษ
การควบคุมมลพิษ
คุณ
คุณภาพน�
ภาพน้ำทิ้าทิ้ง้ ง
โรงงานผลิตของคิวทีซีต้ังอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำผิวดินเพื่อ
โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั ้ อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้ าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้ าผิวดิน
ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิต  มีเพียงการใช้น�้ำเพื่อการหล่อเย็น
เพื่อใช้ในการอุปโภคเท่านัน้ ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าไม่มกี ารใช้น้ าในขัน้ ตอนการผลิต มีเพียงการใช้น้ าเพื่อการ
แบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum ,ใช้น�้ำเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้ำไว้ใช้ซ�้ำตลอดทั้งปีก่อนการ
หล่อเย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum ,ใช้น้าเพื่อลดอุณหภูมจิ ากการเชื่อมชิน้ งาน ซึง่ เป็ นระบบกักเก็บน้าไว้ใช้ซ้าตลอดทัง้
ส่งปีก�กำ่อจันการส่
ดอย่างถู
วิธด  ี อย่
ส�ำาหรั
ระล้บางอุ
ปกรณ์
นต่างๆ
บริ้ อษนต่
ทั ฯาจังๆดให้บริมษถี ทังั กัฯกจัเก็ดบให้น�มำ้ ทีถี ม่งั กักี การปนเปื
งก�ำจั้ อดนและส่
ภายนอก
งกกาจั
งถูบกการช�
วิธี สำาหรั
การช
าระล้ปานเปื
งอุปอ้ กรณ์
ปนเปื
เก็บน้ าอ้ทีนและส่
ม่ กี ารปนเปื
ง
ตามระยะ  ดั
ง
นั
้
น
น�
้
ำ
ทิ
้
ง
ที
่
เ
กิ
ด
ขึ
้
น
คื
อ
น�
้
ำ
ที
่
เ
กิ
ด
จากการช�
ำ
ระล้
า
งในห้
อ
งน�
้
ำ 
ห้
อ
งครั
ว
การล้
า
งรถยนต์
เท่
า
นั
้
น
ซึ
่
ง
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
ได้
ด
�
ำ
เนิ
น
การ
กาจัดภายนอกตามระยะ ดังนัน้ น้ าทิง้ ที่เกิดขึน้ คือน้ าทีเ่ กิดจากการชาระล้างในห้องน้ า ห้องครัว การล้างรถยนต์ เท่านัน้ ซึ่ง
ตรวจวั
ทิ้งของโรงงานเป็
นประจ�้าทิำง้ อย่
างน้อยปีละ น2ประจ
ครั้ง าอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
บริษทั ดฯคุณ
ได้ภาพน�
ดาเนิน้ำการตรวจวั
ดคุณภาพน
ของโรงงานเป็
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ งของโรงงาน ณ จุดสุดท้ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
พารามิ เตอร์ที่ตรวจวัด
BOD5
Oil and Grease
PH
Sulfides
Suspended Solids
Temperature
Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen

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

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

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

1/59
8/6/59
7
<1.5
7.76
<0.5
20
38
87
<1.0

2/59
24/11/59
16
2.1
8.82
<0.5
21
32
Not Detected
1.3

มาตรฐาน

หน่ วย

20
5
5.5-9.0
1
50
40
3000
100

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

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ งของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
พารามิ เตอร์ที่ตรวจวัด
BOD5
Oil and Grease
PH
Sulfides
Suspended Solids
Temperature
Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen

1/57
24/3/57
233
10.4
5.3
1.05
94
30
451
17

2/57
10/9/57
153
10
6.2
1.73
61
30
712
18

ผลตรวจ
1/58
2/58
9/3/58
23/11/58
134
253
4.2
21.9
7.06
6.63
1.21
2.2
55
232
27.8
40
123
398
13
16.5

1/59
9/3/58
120
22.9
7.52
3.3
44
27
440
12

2/59
8/6/59
228
27.1
7.53
0.9
17
30
444
7.3

มาตรฐาน

หน่ วย

≤ 20
≤5
5.5-9.0

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

≤1
≤ 50
≤ 40
≤ 3000
≤ 100

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเนื่องจากการกักเก็บน้ าบ่อสุดท้ายเป็ นระบบปิ ด
ผลการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเนือ่ งจากการกักเก็บน�ำ้ บ่อสุดท้ายเป็นระบบปิด บริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงได้ใช้วธิ กี ารการส่งไปกาจัดโดยผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต บริษทั กฤษฎา เซอร์วสิ จากัด โดยในปี 2559 ได้เพิม่ ความถี่ในการ
จึงได้ใช้วธิ กี ารการส่งไปก�ำจัดโดยผูไ้ ด้รบั อนุญาต บริษทั กฤษฎา เซอร์วสิ จ�ำกัด โดยในปี 2559 ได้เพิม่ ความถีใ่ นการส่งไปก�ำจัดจาก
ปี ละ 4 ครัง้ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 4,280 บาท
ปีลส่ะงไปก
2 ครัาจั้งดเป็จากปี
นปีลละะ42ครัครั้งง้ มีเป็ค่านใช้
จ่ายในการด�ำเนินการ 4,280 บาท
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คุคุณภาพอากาศ
ในกระบวนการผลิ
ตหม้
อแปลงไฟฟ้
าของคิ
วทีซวี ทีมีซขีั้นมีตอนที
่ต้องระบายอากาศสู
่ภายนอก
ซึ่งในกระบวนการผลิ
ตที่เกี่ยตวข้
ในกระบวนการผลิ
ตหม้
อแปลงไฟฟ้
าของคิ
ขนั ้ ตอนที
่ต้องระบายอากาศสู
่ภายนอก
ซึ่งในกระบวนการผลิ
ที่ อง
บริ
ทั ฯอได้
เบือ้ งต้อนงกั
ทีท่ นนั เบืสมัอ้ ยงต้เพืนอ่ ทีเป็ท่ นนั การป้
องกั
นมลพิ
ษออกสู
รรยากาศให้
ยทีส่ ดุ และจันด้อการมี
เกีย่ษวข้
ง มบริกี ษารติ
ัทฯดตัได้ง้ ระบบป้
มกี ารติอดงกั
ตัง้ นระบบป้
สมัยเพื
่อเป็
นการป้
องกันบ่ มลพิ
ษออกสูน่บอ้ รรยากาศให้
ยที่สุดการตรวจ
และ
วัดคุณภาพอากาศอย่างสม�่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้แก่
จัดการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่าเสมอปี ละ 2 ครัง้ กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อยมลพิษสูอ่ ากาศได้แก่
1. การอบหม้อแปลงโดยใช้เตา Vacuum และเตาอบ Hot Air ซึ่งมีการระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก อาจมีละอองของ
1.น�้ำการอบหม้
อแปลงโดยใช้่ใเนอากาศได้
ตา Vacuum และเตาอบ Hot Air ซึง่ มีการระบายอากาศร้อนออกสูภ่ ายนอก อาจมีละออง
มันหม้อแปลงปะปนอยู
ของน้ามันหม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศได้
2. การเตรียมชิ้นงานของไม้อัดฉนวน มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศ
2. การเตรียมชิน้ งานของไม้อดั ฉนวน มีการระบายอากาศสูภ่ ายนอกอาจมีฝนุ่ ละอองปะปนอยู่ในอากาศ
3.3.การพ่
นสีนระบบ
DryDry
Spay
มีกมีารระบายอากาศสู
่ภายนอกอาจมี
ฝุ่นฝสีนุ่ ปสีะปนอยู
การพ่
สีระบบ
Spay
การระบายอากาศสู
ภ่ ายนอกอาจมี
ปะปนอยู่ในอากาศ
่ในอากาศ
4.4.การตั
ดเหล็
กด้กวด้ยเครื
่องพลาสม่
า า(Plasma
การตั
ดเหล็
วยเครื
่องพลาสม่
(PlasmaCutting
CuttingMachine)
Machine)มีมีกการระบายอากาศออกสู
ารระบายอากาศออกสู่ภายนอก อาจมีฝนละออง
ุ่ ุ่นละอองซึ่ง
อาจท�
ำฏิกิราฏิ
ิยาเคมี
ับอากาศเปลี
่ยนเป็ย่ นนเป็
มลพินษมลพิ
ปะปนอยู
่ในอากาศได้
ซึง่ อาจท
กริ ยิ กาเคมี
กบั อากาศเปลี
ษปะปนอยู
่ในอากาศได้
ผลการตรวจวัดอากาศในปล่ องระบายอากาศเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
พืน้ ที่
ปล่องดูดขีเ้ ลื่อยห้องตัดไม้
ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)
ตัวถัง
ปล่อง Spray Booth พ่นสี
(ติดตัง้ )
ปล่องเครื่องตัดพลาสม่า
โรงงาน 4
ปล่องเตาตบ (Vacuum)

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม)

พารามิเตอร์
Particulate (ฝุ่นละออง)
Particulate (ฝุ่นละออง)
Xylene
Total VOCs
Particulate (ฝุ่นละออง)
Xylene
Volatile Organic Compounds
Particulate (ฝุ่นละออง)
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
Carbon Monoxide
Oil mist (ละอองน้ ามัน)
Carbon Monoxide
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
Oil mist (ละอองน้ ามัน)
Xylene

ผลตรวจ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
1
2
1
2
1
2
24/3 19/9 26/5 23/11 1/6
23/11
1.9
0.5
2.15 10.4 <0.1
2.82
5.6
0.7
1.66 4.49
2.59
3.31 0.25 0.25 <0.25
0.73
27.85 29.4 1.05 32.2
28.2
2.1
1.2
8.42 4.73
0.38
<0.25 1.06
0.38
17.5 5.35 40.2 28.7
4.54
87.6 2.05
42.5
Not
Detected
30
<1
<1
4
<1
3.68 0.3 0.031 0.617 0.391
355
8
2
19
Not Detected
<1
<1
0.48 0.42 0.03 0.447 0.513
306
<0.25 <0.25 Not Detected
-

มาตรฐาน

หน่วย

400
400
200
400
200
400

mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
ppm
ppm
ppm
ppm
mg/m3
ppm

870
690
200
200

บริษทั ฯ ทีเ่ ข้าทาการตรวจวัดและรับรองผลตรวจวัดทัง้ คุณภาพน้า และอากาศ คือบริษทั เคมแล็บ เวอร์วสิ เซส(ประเทศ
บริษทั ฯ ทีเ่ ข้าท�ำการตรวจวัดและรับรองผลตรวจวัดทัง้ คุณภาพน�ำ 
้ และอากาศ คือบริษทั เคมแล็บ เวอร์วสิ เซส(ประเทศไทย)
ไทย)
จ
ากั
ด
ซึ
ง
่
เป็
น
บริ
ษ
ท
ั
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การรั
บ
รองมาตรฐาน
ISO/IEC17025
Accreditation
Number
Testing-0064
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number
Testing-0064
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เริ่มมีความส�ำคัญต่อคิวทีซี เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐ และลูกค้ากลุ่ม
Green ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มให้ความส�ำคัญมากขึ้น  เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัทฯ ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูบ่ รรยากาศ และเพิม่ โอกาสทางธุรกิจในการน�ำเสนอสินค้าเข้าสูก่ ลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ที่เน้นความส�ำคัญด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปลายปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณด้านการให้คำ� ปรึกษาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในปี 2559 บริษทั ก็ได้เริม่ ด�ำเนิน
โครงการโดยมีทปี่ รึกษาจากสภาอุตสาหกรรมฯ  2 ท่าน จ�ำนวน 4 วัน  เข้ามาให้คำ� แนะน�ำ และสอนการค�ำนวณก๊าซเรือนกระจก  การ
พิจารณาว่ากิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  โดยใช้ขอ้ มูลปี 2558 มาค�ำนวณเป็นปีฐาน การด�ำเนินโครงการประสบความส�ำเร็จ
และขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) : อบก. โดยใช้ บริษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ทวนสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานน�ำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุต
พริ้นขององค์กร การรับรองเลขที่ TGO CFO 59-054 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2559  ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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คาร์คาร์
บอนฟุ
ตพริ
้นขององค์
บอนฟุ
ตพริ
้นขององค์กรกร
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 2 ปี (ขอบเขตโรงงานจังหวัดระยอง)
ปริอมนหลั
าณการปล่
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้
ง 2 ปีอยก๊าซเรือนกระจก

ประเภท

ปี 2558 ปริ
(ปีฐมาน)
าณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559
tonCO(ปี2eq.
tonCO
2eq.
ปี 2558
ฐาน)
ปี 2559
426 eq.
401 eq.
tonCO
tonCO
2
2
899
672
426
401
63
68
899
672
1,388
1,141
63
68
CO
,CH
,N
O,HFCs,PFCs,SF
,NF
6
3 1,141
1,388 2 4 2

ประเภท
Scope 1 (Direct GHG Emission)
Scope 12 (Direct
(IndirectGHG
GHGEmission)
Emission : Electricity)
Scope
Scope 23 (Indirect
Other Emission
(Paper &: Electricity)
Cloth usage)
Scope
GHG Emission
Total(Paper
Emission
Scope 3 Other Emission
& Cloth usage)
Types of GHGs included
:
Total Emission

กราฟแสดงรายงานการปล่ออยก๊
ยก๊าาซเรื
ซเรืออนกระจกย้
นกระจกย้ออนหลั
นหลังง 22 ปีปี
กราฟแสดงรายงานการปล่

Emission (tonCO2eq.)

Emiss
ion
(tonC
O2eq.
)

1600
1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0

1,388
1,388
899
899
426
426

401
401

672
672
68
68

63
63

Scope 1 (tonCO2eq.)
Scope 1 (tonCO2eq.)

Scope 2 (tonCO2eq.)
Scope 2 (tonCO2eq.)

Scope 3 (tonCO2eq.)
Scope 3 (tonCO2eq.)

426
426
401
401

899
899
672
672

63
63
68
68

ปี 2558 (ปีฐาน)
ปี 2558 (ปี ฐาน)
ปี 2559
ปี 2559

1,141
1,141

Total Emission
Total Emission
(tonCO2eq.)
(tonCO2eq.)
1,388
1,388
1,141
1,141

eq. ได้
ได้รรบับั การทวนสอบผลโดยบริ
การทวนสอบผลโดยบริษษัททั
ในปี 2559
2559 บริ
บริษษทั ัทฯฯ ลดการปล่
ลดการปล่ออยก๊
ยก๊าาซเรื
ซเรืออนกระจกจากปี
นกระจกจากปี 2558
2558 == 247
247 tonCO
tonCO2 eq.
ในปี
2
เอสจีเเอส
อส (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จจากั
ากัดด
เอสจี
ปี 2558 (ปีฐาน)
ปี 2558 (ปี ฐาน)

ปี 2559
ปี 2559

สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบับเต็มได้ที่ (มีจานวน 4 แผ่น/ฉบับ)

สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบับเต็มได้ท่ี (มีจานวน 4 แผ่น/ฉบับ)

http://qtc-energy.com/index.php/certificates/
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กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิจHR
กรรมลดการปล่
อยก๊าซเรือนกระจก
Online
HRจากการคั
Onlineดเลือกประเด็นเพื่อทากิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบโอกาสในการปรับปรุงระบบงานทรัพยากร
บุคคลซึ
่งมีปริมดาณการใช้
กระดาษเพื
มตั ิต่างๆ อเช่ยก๊
น าการท
างานนอกเวลา
การลา สลิปเงิบนปรุเดืงระบบงานทรั
อน ฯลฯ ในแต่
ละเดือคนคล
จากการคั
เลือกประเด็
นเพื่อท�ำกิ่อจการอนุ
กรรมลดการปล่
ซเรือนกระจก
พบโอกาสในการปรั
พยากรบุ
งมาก และมี
ขนั ้ ตอนในการปฏิ
ทิ าให้
ยเวลาในการด
าเนิลนะเดื
งานอนค่อนข้างมาก
ซึ่งมีค่อปนข้
ริมาาณการใช้
กระดาษเพื
่อการอนุบมตััตหิ ิตลายขั
่างๆ เช่น้ นตอนกว่
การท�าำจะจบกระบวนการอนุ
งานนอกเวลา การลามตั สลิ
ปเงิเนสีเดื
อน ฯลฯ ในแต่

และมีขั้นตอนในการปฏิ
ิหลายขั้นพตอนกว่
มัติท�ำให้เสียเวลาในการด�
ำเนินงาน มาประยุกต์ใช้ และเริม่ ใช้
ปลายปี 2558บัตแผนกทรั
ยากรบุาคจะจบกระบวนการอนุ
คลจึงนาโปรแกรมระบบงานงานทรั
พยากรบุคคลออนไลน์

คคลจึงน�ำโปรแกรมระบบงานงานทรั
พยากรบุ
คคลออนไลน์
มาประยุ
กต์ใช้ และเริ่มโดย
ใช้งาน
งานจริปลายปี
งต้นปี 2558
2559 แผนกทรั
ทัง้ นี้เพื่อพเพิยากรบุ
ม่ ขีดความสามารถในการให้
บริการงานบุคคล
เกิดความคล่
องตัว ลดขั
น้ ตอนทางเอกสาร
จริงพนั
ต้นกปีงานสามารถตรวจสอบข้
2559 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้
คคล เกิสดดิความคล่
ว ลดขั
้นตอนทางเอกสาร
โดยพนัมกตังาน
อมูล ประวัตสิ ่วนบุคคล บสถิริกตารงานบุ
กิ ารลา และสวั
การต่าง ๆองตัรวมถึ
งการขออนุ
มตั ิลา การขออนุ
ิ
สามารถตรวจสอบข้
ประวัตและผู
ิส่วนบุบ้ คงั คล
ติการลาาดและสวั
สดิการต่ามงตั ๆคิ าขอต่
รวมถึางงๆ
การขออนุ
มัตติล้อา  การขออนุ
ิท�ำงานนอก
ทางานนอกเวลาได้อดมูว้ ลยตนเอง
คับบัสถิ
ญชาตามล
าชัน้ สามารถอนุ
ได้โดยไม่
งใช้กระดาษ มัตการใช้
งาน
เวลาได้
ด
ว
้
ยตนเอง
และผู
บ
้
ง
ั
คั
บ
บั
ญ
ชาตามล�
ำ
ด�
ำ
ชั
น
้
สามารถอนุ
ม
ต
ั
ค
ิ
ำ
�
ขอต่
า
งๆ
ได้
โ
ดยไม่
ต
อ
้
งใช้
ก
ระดาษ   การใช้
ง
านสามารถท�
ผ่าน
สามารถทาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานปั จจุบนั หรือสมาร์ทโฟน โดยการผ่านระบบ Intranet หรือ Internet และบริษทั ฯ ำได้
เครืน่อาคอมพิ
งคอมพิววเตอร์
เตอร์ททไ่ี ี่ใม่ช้ไงด้านปั
จจุบัน หรืบอปรุสมาร์
านระบบ
อ Internet
และบริ
ษัทฯ ได้นง่ �ำขึคอมพิ
วเตอร์ที่ไ้ ม่
ใช้งานมาปรั
งใหม่ทโฟน
เป็ นตูโดยการผ่
้ HR Online
ไว้ให้บIntranet
ริการพนัหรื
กงานทั
วไปเพื
่
่อความสะดวกยิ
น้ นอกจากนี
ได้ใช้งานมาปรับปรุงใหม่เป็นตู้ HR Online ไว้ให้บริการพนักงานทั่วไปเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้ทุก
บริษทั ฯ ยังรณรงค์ให้ทุกกิจกรรมทีใ่ ช้กระดาษ A4 ของแต่ละส่วนงานมีการใช้อย่างคุม้ ค่าด้วยหลัก 4R เน้นหลักการ Reduce
กิจกรรมทีใ่ ช้กระดาษ A4 ของแต่ละส่วนงานมีการใช้อย่างคุม้ ค่าด้วยหลัก 4R   เน้นหลักการ Reduce ลดปริมาณการใช้ ด้วยการน�ำ
ลดปริมาณการใช้ ด้วยการนาเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้กบั การทางาน การรายงานผล แทนการใช้กระดาษโดย
เทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้กับการท�ำงาน การรายงานผล แทนการใช้กระดาษโดยไม่จ�ำเป็น  Repair เน้นการบ�ำรุง
ไม่จาเป็ น Repair เน้นการบารุงรักษาเครื่องพิมพ์เพื่อป้ องการไม่ให้ผดิ พลาดเวลาพิมพ์งานจนทาให้ต้องสูญเสียกระดาษ และ
รักษาเครือ่ งพิมพ์เพือ่ ป้องการไม่ให้ผดิ พลาดเวลาพิมพ์งานจนท�ำให้ตอ้ งสูญเสียกระดาษ และ Reuse  การใช้กระดาษอย่างคุม้ ค่าทัง้
Reuse
งคุม้ ค่าทัง้ สองหน้าก่อนส่งไป Recycle ภายนอก
สองหน้
าก่อการใช้
นส่งไปกระดาษอย่
Recycle าภายนอก
ส่งรายงานแล้วค่ะ

ผลลัพธ์ที่ได้
รายการ
กระดาษ A4 -70 แกรม (kg.)

ปี 2558
Emission
ปริมาณทีใ่ ช้
ton CO2 eq.
2,165.63
4.11

ปี 2559
ปริมาณทีใ่ ช้
1,476.56

Emission
ton CO2 eq.
2.80

กระดาษ A4-70 แกรม 1 แผ่น หนัก 0.00438 kg , EF ของกระดาษ = 1.8974 kgCO2eq./หน่วย (EF จากการผลิตกระดาษ)

ผลจากการปรับปรุงในกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากปี 2558 ได้ 1.31 tonCO2 eq.

ผลจากการปรับปรุงในกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ  ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี 2558 ได้ 1.31 tonCO2 eq.
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การใช้
ทรัพทยากร
การใช้
รัพยากร
งงาน
พลัพลั
งงาน

        บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานทีไ่ ม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต การให้บริการและงานด้านส�ำนักงาน
ซึบริ
่งประกอบไปด้
วย  พลั
ษทั ฯ มีการใช้
พลังงงาน
งานที2 ไ่ ส่ม่วหนคืมุนอ เวียน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต การให้บริการและงานด้าน

สานักงาน ซึง่ 1.ประกอบไปด้
วย าพลัจากการไฟฟ้
งงาน 2 ส่วานคื
อ
พลังงานไฟฟ้
นครหลวงส�
ำหรับงานส�ำนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. พลังงานไฟฟ้
จากการไฟฟ้
านครหลวงส
ส�ำหรัาบการผลิ
ตที่โรงงานจั
งหวัดระยองาหรับงานสานักงานทีส่ านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
สาหรับการผลิตทีโ่ รงงานจังหวัดระยอง
ตารางแสดงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้ าเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
รายการ
การไฟฟ้ านครหลวง (kWh)
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (kWh)
รวมการใช้พลังงาน (kWh)
ปริ มาณการผลิ ต (kVA)
ปริ มาณการผลิ ต(kVA)/การใช้พลังงาน(kWh)

2557
140,000.00
1,255,120.00
1,395,120.00
1,322,535.00
1.05

ปี
2558
141,000.00
1,545,688.00
1,686,688.00
1,791,847.00
0.94

2559
153,000.00
1,153,576.00
1,306,576.00
1,148,604.00
1.14

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
1.20

1.05

kVA/kWh

1.00

1.14
0.94

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปี
2559 มีสิทธิภาพลดลงจากปี 2558 กว่า 20% อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลง
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของบริษทั ฯ ในปี 2559 มี
แต่การใช้พลังงานในส่วนของการงานส�ำนักงานยังคงเดิม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงให้
สิทธิภาพลดลงจากปี 2558 กว่า 20% อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลง แต่ การใช้
ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญที่โรงงานจังหวัดระยอง
พลังงานในส่วนของการงานสานักงานยังคงเดิม อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อการ
ในปี 2559 ได้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อแยกโซนการวัดค่าพลังงานเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ
อนุ รกั ษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญที่โรงงานจังหวัดระยองในปี 2559 ได้มกี ารติดตัง้
การใช้พลังงานระดับหน่วยงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงต่อไป
มิเตอร์เพื่อแยกโซนการวัดค่าพลังงานเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับหน่ วยงาน
และหาโอกาสในการปรั
ปรุ•งบริต่ษอัทไป
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. พลังงานความร้อน (เชื้อเพลิ ง) ได้แก่น้ามันดีเซล และน้ามันเบนซิน เพื่องานขนส่งภายนอกบริษทั ฯ งานบริการ
งานขนส่งเคลื่อนย้ายภายในบริษทั ฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจาตาแหน่ง
2. งพลั
งงานความร้
ง)แได้
เซล
และน้
มัมันนเบนซิ
น ่อเพื
ฯ งานบริ
2. พลั
งานความร้
อน อ(เชืน้อ(เชื
เพลิ้องเพลิ
) ตารางแสดงปริ
ได้
ก่นแ้าก่มันน้าดีมัเนมซลดีาณการซื
และน
้าอ้ มันนา้าเบนซิ
เพื
ษทั ษฯัทงานบริ
การการงาน
เชืนอ้ เพลิ
งงานขนส่
ย้่อองานขนส่
นหลัง ภายนอกบริ
2งปีภายนอกบริ
ขนส่งงเคลื
เคลื่อ่อนย้
นย้าายภายในบริ
ยภายในบริษษัททั ฯฯ รถรั
ต�ำาแหน่
แหน่งง
งานขนส่
รถรับบ-ส่-ส่งงพนั
พนักกงาน
งานและรถประจ�
และรถประจำาต
รายการ
ปี 2557 *
ปี 2558
ปี 2559
ง 2 ปี
110,765.37
น้ามันดีเซล (ลิ ตร) ตารางแสดงปริมาณการซือ้ น-้ามันเชือ้ เพลิงย้อนหลั118,873.10

น้ามันเบนซิ
น (ลิ ตร)
รายการ

(ลิ ต(ลิร)ตร)
น้ามัรวม
นดีเซล

ปี 2557 *- -

29,908.38
ปี 2558
148,781.48
118,873.10

29,275.52
ปี 2559
140,040.89
110,765.37

29,908.38
29,275.52
น้ามันเบนซิ น (ลิ ตร)
*ปี 2557 การเก็บตัวเลขการซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และยังไม่แยกประเภทของน้ามัน
148,781.48
140,040.89
รวม (ลิ ตร)
*ปี 2557 การเก็บตัวเลขการซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และยังไม่แยกประเภทของน้ามัน

น้้า
น�้ำ

โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั ้ อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้าผิวดิน
โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั้ อยูใ่ นบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้าผิวดินเพือ่ ใช้
เพื่อใช้น้ใ้านการอุปโภคเท่านัน้ ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าไม่มกี ารใช้น้าในขัน้ ตอนการผลิต มีเพียงการใช้น้าเพื่อการ
ในการอุปโภคเท่านั้น ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้าในขั้นตอนการผลิต มีเพียงการใช้น้าเพื่อการหล่อเย็นแบบ
หล่อเย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum ,ใช้น้าเพื่อลดอุณหภูมจิ ากการเชื่อมชิน้ งาน และการชาระล้างในห้องน้า ห้องครัว
หมุโรงงานผลิ
นเวียนของเตาอบ
Vacuum
Vacuum ,ใช้และจากการประปา
น้าเพื่อลดอุณหภูมิจต้ากการเชื
ตของคิวทีVacuum
ซตี งั ้ อยู่ใVacuum
นบริเวณทีVacuum
ไ่ ม่มแี หล่Vacuum
งน้าสาธารณะทั
ง้ ทางธรรมชาติ
องดูดน้า่อผิมชิ
วดิ้นนงาน และ
การล้างรถยนต์
เท่านัองน้
น้ ส่วนส
านักวงานใหญ่
กรุงเทพฯ
างในห้
องครั
การล้างรถยนต์
านัใช้้นนส่้าวประปาจากการประปานครหลวง
นสานั
กรุงน้เทพฯ
ใช้น้าประปาจากการประปานครหลวง
เพื่อใช้ใการชาระล้
นการอุปโภคเท่
านัน้ า ห้ในกระบวนการผลิ
ตหม้อเท่
แปลงไฟฟ้
าไม่มกกี งานใหญ่
ารใช้น้าในขั
ตอนการผลิ
ต มีเพียงการใช้น้าเพื่อการ
หล่อเย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum ,ใช้น้าเพื่อลดอุณหภูมจิ ากการเชื่อมชิน้ งาน และการชาระล้างในห้องน้า ห้องครัว
การล้างรถยนต์ เท่านัน้ ส่วนสานักงานใหญ่กรุงเทพฯ ใช้น้าประปาจากการประปานครหลวง
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)
รายการ
น้าผิวดิ น (ลบ.เมตร)
การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)

2,992.00
ปี 2557
7,534.80

1,527.00
ปี 2558
5,551.40

803.00
ปี 2559
4,504.30

2,992.00

1,527.00

803.00

5,551.40

4,504.30

น้าทัผิวง้ นีดิ้ นบริ(ลบ.เมตร)
7,534.80
ษทั ฯ ได้มกี ารรณรงค์ในการใช้น้าอย่างประหยั
ดและให้เกิด
ประโยชน์คทัมุ้ ง้ นีค่้าบริ
ทีส่ ษดุ ทั ฯด้ได้
วยการเปลี
ย่ นอุในการใช้
ปกรณ์กน๊อำ�้ กน
ดน้า,
มกี ารรณรงค์
อย่้าแบบประหยั
งประหยัดและให้
เกิดประโยชน์คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ด้วยการเปลีย่ นอุปกรณ์กอ๊ กน�ำ้ แบบประหยัด
แบบอัทัตง้ นีโนมั
เ่ หมาะสมใและการตรวจสอบอุ
ปกรณ์
ตดิ ตัง้ เกิด
้ บริตษใิ นบางจุ
ทั ฯ ได้มดกีทีารรณรงค์
นการใช้น้าอย่างประหยั
ดและให้
น�ำ้ , แบบอัตโนมัตใิ นบางจุดทีเ่ หมาะสม และการตรวจสอบอุปกรณ์ตดิ
ข้อตัต่ง้ อคข้มุ้ท่อค่อต่านอที้าท่ส่ อย่
เสมอำ่ เสมอ  รวมถึ
งการมี
สกน
ว่ นร่
ว่ มและจิ
ตสดานึนตก้ส�า,ำของ
ประโยชน์
วอย่
ยการเปลี
ย่ รวมถึ
นอุปกรณ์
กง๊อการมี
้าสแบบประหยั
อดุ น�ด้าำ 
้ งสม
า่ งสม�
นร่วมและจิ
นึก
กงานในการใช้
กิค่ดาคุมากที
ณค่าส่ มากที
ย ตดิ ตัง้
กงานในการใช้
เกินด�้ำให้
คุณเและการตรวจสอบอุ
ดุ ด้วย่สุดด้ปวกรณ์
แบบอัพนั
ตของพนั
โนมั
ตใิ นบางจุ
ดนที้าเ่ ให้
หมาะสม
ข้อต่อ ท่อน้า อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการมีสว่ นร่วมและจิตสานึกของ
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พนักงานในการใช้น้าให้เกิดคุณค่ามากทีส่ ดุ ด้วย
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปลูกป่าในโรงงาน
เนือ่ งจากโรงงานตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มแี หล่งน�ำ 
้ ไม่มปี า่ ไม้ สภาพแห้งแล้ง ต้องเจาะบ่อน�ำ้ ผิวดินขึน้ มาใช้ในการอุปโภค ซึง่ ส่งผล
ต่อปริมาณน�ำ้ ระดับผิวดินทีอ่ าจลดลง เพือ่ การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำโครงการปลูกป่าในโรงงานขึน้ เพือ่ ฟืน้ ฟู
สิง่ แวดล้อมรอบๆ โรงงาน เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดนิ และแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ ตัง้ แต่ปี 2556 ปัจจุบนั ต้นไม้ทพ่ี นักงานร่วมกันปลูกจ�ำนวน 751 ต้น
ยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บ่อกักเก็บน�้ำธรรมชาติที่ขุดไว้กลางพื้นที่ปลูกป่ายังคงมีน�้ำอยู่ในปริมาณที่มาก
ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน�้ำ เพื่อน�ำมาเป็นอาหาร  ปัจจุบันพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้ชุมชนรอบข้างมาใช้
ประโยชน์ได้ เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่
ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ด้วยการรวมตัวของ “คิวทีซี จิตอาสา ด้านสิง่ แวดล้อม” เข้าพัฒนาพืน้ ป่าในโรงงาน พรวนดิน ใส่ปยุ๋ ตัดแต่งกิง่ และก�ำจัดวัชพืช รวมถึง
การปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไป  
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GRI Content Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
STRATEGY AND ANALYSIS
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as
G4-1
CEO, 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
G4-8
of 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
G4-10
workers 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
G4-13
size, 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
G4-15
other 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 how the organization has responded to those key topics and concerns, including
G4-27
through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics
and concerns.
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).

Page

SR

AR

Note

SDG Mapping

3-4
18-19, 29-31,
38-41

37-40

6
6-8
6

6
22-24
20

8

6

9

7

8

27-28

12

5

60-61

57-58

18-19

-

9

7,41

38-41

47-48

-

-

24,40

-

5-8

20-40

24-26

-

Goal 8 : Employment

25,27
25,27
27
-

-

24,26
18-23
24
21-23
21-23

24
24
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Page
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
SR
AR
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
24
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
26
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
24
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
G4-33
the scope and basis of any external assurance provided.
26
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,
12
42-50
environmental and social impacts.
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics
G4-35
12
42-50
from the highest governance body to senior executives and other employees.
Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions
G4-36
with responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post
12
42-50
holders report directly to the highest governance body.
Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance
G4-37
body on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated,
12,13,18,75
describe to whom and any feedback processes to the highest governance body.
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43

G4-44

G4-45

G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51

96

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, 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
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 and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.
Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development,
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
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.
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.
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
organization’s risk management processes for economic, environmental and social
topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic,
environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the
organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
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 governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.
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.
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12,13,33,
36,38

42-50

-

64

-

46-47,52

-

13-18

-

6-12

34

13-17

-

50-51

38-41

40

38

48

38
18,26
13
13,18,26
-

56-59

Note

SDG Mapping

Goal 16 : Inclusive decision
making
Goal 5 : Women in leadership
Goal 16 : Inclusive decision
making
Goal 16 : Effective,
accounutable and transparent
governance
Goal 5 : Women in leadership
Goal 16 : Inclusive decision
making
Goal 16 : Effective,
accounutable and transparent
governance

Goal 4 : Education for
sustainable development

Goal 16 : Inclusive decision
making

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration
consultants are involved in determining remuneration and whether they are independent
of management. Report any other relationships which the remuneration consultants have
with the organization.
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding
G4-53
remuneration, including the results of votes on remuneration policies and proposals, if
applicable.
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highestpaid individual in each country of significant operations to the median annual total
G4-54
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
G4-55
median percentage increase in annual total compensation for all employees (excluding
the highest-paid individual) in the same country.
ETHICS AND INTEGRITY
G4-52

G4-56

Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as
codes of conduct and codes of ethics.

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful
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
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-57

G4-EC1

Direct economic value generated and distributed

G4-EC2

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities
due to 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
G4-EC5

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at
significant locations of operation

Page
SR

AR

-

46-47

-

46-47,74

32

56-59

32

56-59

33-37

60-67

36-37

60-67

36

62

29-31
44-47

76-144

3-4,84,87

-

-

119
-

62

Proportion of senior management hired from the local community at significant locations
of 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

60-61

G4-EN3

G4-EC6

Energy consumption within the organization

-

Note

SDG Mapping

Goal 16 : Inclusive decision
making

Goal 16 : Effective,
accounutable and transparent
governance
Goal 16 : Effective,
accounutable and transparent
governance
Goal 16 : Effective,
accounutable and transparent
governance

Goal 5 : Infrastructure
investments
Goal 8 : Economic
performance
Goal 9 : Research and
development
Goal 13 : Risks and
opportunities due to climate
change

Goal 1 : Earnings, wages and
benefits
Goal 5: Equal remuneration
for women and men
Goal 8 : Earnings, wages and
benefits
Goal 8 : Employment

80

-

32

33

32
-

31-34
-

90-91

-

Goal 8 : Materials efficiency

Goal 7 : Energy efficiency
Goal 8 : Energy efficiency
Goal 13 : Energy efficiency
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
G4-EN4
Energy consumption outside of the organization
G4-EN5
Energy intensity
G4-EN6
Reduction of energy consumption
G4-EN7

Reductions in energy requirements of products and services

Page
SR
90-91
-

AR
-

84

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
G4-EN11
of 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

91

-

91,92
-

-

92
-

G4-EN15

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

88

-

G4-EN16

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

88

-

G4-EN17

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

88

-

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

88
89
88
-

-

82

-

G4-EN24

82

-

82

-

-

-

73

-

-

-

93

93

-

-

82,85,89

-

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under
the 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
G4-EN26
habitats 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
Percentage
of products sold and their packaging materials that are reclaimed by
G4-EN28
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
G4-EN30
for the organization’s operations, and transporting members of the workforce
ASPECT: OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN25

G4-EN31

98

Total environmental protection expenditures and investments by type
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Goal 12 : Energy efficiency
Goal 13 : Energy efficiency
Goal 6 :  Sustainable water
withdrawals

Goal 6 : water-related
ecosystems and biodiversity
Goal 6 : water-related
ecosystems and biodiversity

92

-

Total number and volume of significant spills

SDG Mapping

92

Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with
habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk
ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN14

Note

Goal 3 : Air quality
Goal 13 : GHG emissions
Goal 3 : Air quality
Goal 13 : GHG emissions
Goal 3 : Air quality
Goal 13 : GHG emissions
Goal 13 : GHG emissions
Goal 13 : GHG emissions

Goal 3 : Waste
Goal 3 : Spills
No
6 : Spills
significant Goal
6 : Water-related
leaks. Goal
ecosystems and biodiversity
Goal 3 : Waste

Goal 16 : Compliance with
laws and regulations

Goal 9 : -Environmental
investments  -Research and
development

Page
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
SR
ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
48
Significant
actual
and
potential
negative
environmental
impacts
in
the
supply
chain
and
G4-EN33
actions taken
ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved
G4-EN34
93
through formal grievance mechanisms
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach

AR

Note

SDG Mapping

-

-

G4-LA1

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group,
gender and region

61

-

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
employees, by significant locations of operation

62

58

G4-LA3

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

61

Goal 5 : Gender equality
Goal 8 : Employment
Goal 8 : Parental leave
Goal 8 : Earnings, wages and
benefits
Goal 5 : Parental leave
Goal 8 : Parental leave

60

Goal 8 : Laor/management
relations

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
G4-LA5
and safety committees that help monitor and advise on occupational health and saftey
programs

50

-

G4-LA6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
total number of work-related fatalities, by region and by gender

53

-

G4-LA7

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation

59

-

G4-LA8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

49-51

-

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

70

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued
employability of employees and assist them in managing career endings

71

G4-LA11

Percentage of employees receiving regular performance and career development
reviews, by gender and by employee category

70-71

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of
diversity

-

Goal 5 : Gender equality
Goal 6 : Women in leadership
Goal 8 : Diversity and equal
opportunity

60

-

Goal 5 : Equal remuneration
for women and men
Goal 8 : Equal remuneration
for women and men

-

-

60

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA13

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by
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

Goal 3 : Occupational health
and safety
Goal 8 : Occupational health
and safety
Goal 3 : Occupational health
and safety
Goal 8 : Occupational health
and safety
Goal 8 : Occupational health
and safety
Goal 4 : Employee training
and education
Goal 5 : Gender equality
Goal 8 : Employee training
and education
Goal 8 : - Employee training
and education
             - Employment
Goal 5 : Gender equality
Goal 8 : Employee training
and education

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA12

Goal 8 : Occupational health
and safety
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain
and 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
G4-LA16
formal 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
G4-HR2
aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of
employees trained
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
G4-HR4
and 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,
G4-HR5
and 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
G4-HR9
reviews 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
G4-HR12
through 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
G4-SO3
the significant risks identified
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
G4-LA15

100
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Page

Note

SDG Mapping

SR

AR

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

75-80

-

18,75

-

18

-

Goal 16 : Anti-corruption

36-37
36

-

Goal 16 : Anti-corruption
Goal 16 : Anti-corruption

No case

Goal 5 : Non-discrimination

Page
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
SR
AR
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
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly
G4-SO7
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
G4-SO10
actions 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
G4-PR1
84
impacts 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
73,79
22-28
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
74
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
74
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
G4-PR9
concerning the provision and use of products and services

Note

SDG Mapping

No case

Goal 16 : Compliance with
laws and regulations

No case

Goal 16 : Grievance
mechanisms

Goal 12 : Product and service
information and labeling
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