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ประพันธโดย : นางทิพยวิมล  ถาวรชาติ  หัวหนาสวนธุรการโรงงานและอาคารสถานที่ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรยี่

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร 

ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

 เจ็ดทศวรรษ ที่พระองค ทรงครองราชย  
ยางพระบาท ยาตราไป ทุกแหงหน
เหนืออีสาน ออกตกใต ทั่วสกล 
ทรงแยบยล แกปญหา ประชาไทย
 กวาสี่พัน โครงการ พระราชดำริ
สรางสันติ พัฒนา ถิ่นอาศัย
ทรงตรากตรำ เหน็ดเหนื่อย ดวยหวงใย
ไพรฟาไทย สุขเพราะ พระบริบาล
 เมื่อสิบสาม ตุลา ปหาเกา
ฟาโศกเศรา มืดมิด สิ้นดับขันธ
เสียงร่ำไห คร่ำครวญ ทุกขอนันต
แสนจาบัลย น้ำตา ทวมทั่วไทย
 องคภูมิพล จากไปลับ ไมกลับแลว
ดังดวงแกว ประชา ก็ดับไข
นอมจิตถึง พระองค ทุกหองใจ
แสนอาลัย ปานขาด ใจรอนรอน
 แตชีวิต ที่อยู ตองกาวผาน
เดินไปตาม ปณิธาน คำพอสอน
พระบนฟา โปรดฟง ขาฯ วิงวอน
พนมกร กมกราบ ขอสัญญา
 จะรูรัก ปรองดอง สามัคคี
เปนคนดี ซื่อสัตย ไมกังขา
จะเคารพ ในสิทธิ และกติกา
มีเมตตา ตอพี่นอง เพื่อนพองไทย
 ดวยความรัก ที่พอ มีตอลูก
ขาฯ ขอผูก ดวงจิต ทุกสมัย
จะเกิดดับ กี่ภพ กี่ชาติไป
ขออยูใต ขารองบาท ทุกชาติเทอญ
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รางวัลความแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจ�าปี 2559 
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เกียรติบัตรรับรองความสามารถ
ทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม

จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานน�าร่อง
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร

การรับรองเลขที่ TGO CFO 59-054
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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สารจากผู้น�า
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงการชะลอตัวของ

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคญัๆ	

ของทางภาครัฐ	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ตลอดปี	2559	ส่งผลให้มีการแข่งขัน

กันอย่างรนุแรงในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายซึง่มผีูผ้ลติทัง้รายใหญ่	รายเลก็	ในประเทศ

ประมาณ	24	ราย	การแข่งขันจะเน้นใช้	กลยุทธ์ด้านราคา	ไม่เน้นคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	ซึ่ง

การแข่งขันในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าของปี	2559	เป็นการแข่งขันในน่านน�้าสีแดง	(Red	Ocean)	

อย่างแท้จริง

	 คิวทีซี	ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ	พร้อมการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่

ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วนด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อม	ได้เตรยีมพร้อม

รบัความเสีย่งในสถานการณ์ดงักล่าวมาอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยความพยายามท่ีจะศกึษาและแสวงหา

โอกาศในการลงทนุหรอืร่วมทนุในการสร้างรายได้จากธุรกิจอืน่ๆ	เพ่ิมเตมิเพ่ือให้เกิดความมัน่คงและ

ย่ังยืนแก่บรษิทั	ซึง่ความเคลือ่นไหวต่างๆ	ของบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมทุน	การเปลีย่นแปลงผูถื้อ

หุน้รายใหญ่	การเปิดบรษิทัย่อยเพ่ือรองรบัธุรกิจใหม่	การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร	ล้วนแล้วแต่

เป็นการด�าเนินการเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท	,ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งสิ้นอย่างแท้จริง

	 ถึงแม้ว่าผลประกอบการในปี	2559	ไม่เป็นท่ีน่าพอใจท้ังของทีมผู้บริหาร	และพนักงาน 

ผูถื้อหุน้	นกัลงทนุ	ฯลฯ	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยเฉพาะพนกังาน

ของบริษัท	ซึ่งพบว่าใน	ปี	2559	พนักงานของบริษัทในต�าแหน่งส�าคัญๆ	ได้ลาออกจ�านวนหนึ่ง	แต่

ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในมากมายนักเนือ่งจากบรษิทัได้วางรากฐานด้านการพัฒนา

ทักษะการท�างานของพนักงานและวางมาตรฐานการท�างานไว้อย่างชัดเจน	ท�าให้การสานต่องาน

ในต�าแหน่งส�าคญัๆ	เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	นอกจากปัญหาการลาออกของพนกังานแล้ว	ในปี	

2559	บรษิทัยังประสบกับปัญหาการแบกรบัต้นทนุทางอ้อมอนัเนือ่งมาจากช่วงไตรมาส	1-3	อตัรา

การใช้ก�าลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี	2558	ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอค�าส่ังซื้อของ

ลูกค้า	และการแข่งขันด้านราคาที่ไม่เน้นคุณภาพของสินค้าอย่างรุนแรงในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	รวมถงึการแบกรบัภาระหน้ีสินอนัเน่ืองมาจากลูกค้าขาดสภาพคล่อง

ไม่สามารถช�าระเงินได้ตามก�าหนดหลายล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้พยายามด�าเนินการไกล่เกลี่ยตาม

หลักของกฎหมาย	และภายใต้หลักธรรมาภิบาล	

	 อย่างไรก็ด	ีบรษิทั	ยังคงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ	จากปัจจยัหลายๆ	ด้านเช่น	โครงการฉลาก

เขียวส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าไทย	เพ่ือยกระดับคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นโครงการท่ีส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ร่วมกันพัฒนาข้อก�าหนดฉลากเขียว	เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

ในการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากข้ึน	และเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการผลิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งล้อมและการใช้ทรัยพากรอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนของประเทศ	นอกจากนี้	บริษัทยังมีความสามารถในการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส	
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ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และมีประสิทธิภาพสูงกว่าหม้อแปลงฉลาก

เขยีว	และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้อกีด้วย	

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	11	(พ.ศ.2555-2559)	และฉบับ

ที่	12	(พ.ศ.2560-2564)	ที่สนับสนุนให้ท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก	ซึง่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และการไฟฟ้านครหลวงก�าลงัด�าเนนิการปรบัปรงุมาตรฐาน

หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ	ให้มปีระสทิธิภาพสงูข้ึนเพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ	ด้วยศกัยภาพ

ของบรษิทัในปัจจุบนั	มคีวามพร้อมอย่างสงูสดุทีจ่ะผลติหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขยีว	และหม้อแปลงไฟ

ฟ้าประหยัดพลงังานทกุมาตรฐานออกสูต่ลาดได้ทันทเีมือ่มกีารประกาศใช้อย่างเป็นทางการ	ซึง่จะ

เป็นการแข่งขันในน่านน�า้สคีราม	(Blue	Ocean)	ถือเป็นโอกาสทีดี่และท้าทายของบรษิทัในอนาคต

	 สดุท้ายน้ี	ในนามของคณะกรรมการฯ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานทกุคน	ใคร่ขอขอบพระคณุท่าน

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้บริษัท

ด้วยดีตลอดมา	บริษัทขอให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินการตามวิสัยทัศน์องค์กร	พลิกวิกฤตในปี	2559	ให้

เป็นโอกาสในปีต่อๆ	ไป	ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากับดแูลกจิการที่

ดี	โดยจะมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนตลอดไป

“เราจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการ
ค้นหาโอกาสในการลงทุนทางธรุกิจ เพ่ือลด
ความเสี่ยง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี เพื่อสร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืนให้แก่
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องร่วม
กันตลอดไป”

(นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายเรืองชัย   กฤษณเกรียงไกร)

กรรมการผู้จัดการ

“ผมพร้อมท่ีจะน�า คิวทีซีก้าวสู่ความเป็น
ผู้น�าด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการ
บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร  
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายของ
ลกูค้า  พร้อมสร้างคณุค่าเพิม่แก่สิง่แวดล้อม 
สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย” 
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รู้จัก “คิวทีซี”

Mr.Details

Miss. Quality
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 บรษัิท ควิทีซ ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน)	หรอื	“ควิที

ซ”ี	มสี�านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที	่2/2	ซอยกรงุเทพกรฑีา	8	แยก	5	

ถนนกรงุเทพกรฑีา		แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ		10240

	 และมโีรงงานผลติตัง้อยู่เลขท่ี	149	หมูท่ี่	2	ถนนปลวกแดง-

ห้วยปราบ	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	

21140

• หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer)

• หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง (Power Transformer)
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• หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer)

• หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส (AMorphous metal Distribution Transformer : AMDT)

Dry-Type	Class	F&H	 Pad	Mounted

Earthing	TransformerGAS	Sealed	 On	Load	Tap	Changer

CSP	-	Type
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•	 งานบริการด้านต่างๆ	เช่น	งานตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		งานบริการเติมน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า		งาน

บริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า		งานบริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า		งานทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

•	 งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

“คิวทีซี” จ�าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า  

จ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ปานามา,

เอเซียตะวันออกกลาง, อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้, 

และในอาเซี่ยนทุกประเทศ
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โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นสรุป	ณ	วันที่	26	ธันวาคม	2559

A   บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ�ากัด (QTCGP)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ				

จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	28	กันยายน	2559	ทุนจดทะเบียน	140	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	100%

   

A A   บริษัท คิวทีซี ปานโก้ จ�ากัด (QTC-PANCO) ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าท่ี

ประเทศลาว		จัดตั้งบริษัท	เมื่อวันท่ี	19	มีนาคม	2558	ทุนจดทะเบียน	20	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	

85%	และบริษัท	ปานโก	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือหุ้น	15%			

A A A  บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด (PPWE)	ประกอบธุรกิจ	พลังงาน	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	12	มกราคม	

2559	ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	50%	และ	บริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	ถือหุ้น	

50%

A A A A A A

ในรายงานฉบับน้ีจะน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเฉพาะของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	

(มหาชน)	เท่านั้น	มิได้รวมถึงบริษัทในเครือทั้ง	3	แห่ง
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วิสัยทัศน ์
เป็นผู้ผลติและให้บริการด้านเทคโนโลยีท่ีครบวงจรในอตุสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมีคณุภาพระดับโลก 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และมีธรรมาภบิาล

พันธกิจ 
1.  เป็นผู้น�าในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

3.  พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี

4.  ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ความส�าคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.   สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
  ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน 

ปรัชญาการท�างาน 
 1.  มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส

 2.  คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

 3.  มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

D E T

A I

S

L

D - Dynamics
พลังสร้างสรรค์   

เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง	สร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน

A – Achievement 
ความส�าเร็จระดับสากล  
บริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ	

มีจรรยาบรรณ	มุ่งมั่นความส�าเร็จ
สู่เป้าหมายระดับ	
World	Class

E - Environment
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่วัฒนธรรมสีเขียว

I – Innovation
นวัตกรรมชั้นเลิศ 

ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม
ในกระบวนการ,	ผลิตภัณฑ์	
และการบริการ	ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด

S – Service
บริการอย่างมืออาชีพ 

		เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ไฟฟ้า		ให้ค�าปรึกษาและดูแลลูกค้า
ทั้งก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด	
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง	พร้อมให้
บริการด้วยความช�านาญและรวดเร็ว

T - Teamwork
คุณภาพทีมงานที่เป็นหนึ่ง 

ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล	
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่

ความเป็นเลิศของทีมงาน	
ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี

L – Leadership
ผู้น�าสู่ตลาดโลก 

เป็นผู้น�าในการผลิตและให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
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โครงสร้างการบริหารงานองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
ส�งเสร�มความยั่งยืนองค�กร

ฝ�ายพัฒนาความยั่งยืนองค�กร

สายกลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู�จัดการ
สายการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการ
สายงานบร�หาร

รองกรรมการผู�จัดการ
สายบัญชีและการเง�น

รองกรรมการผู�จัดการ
สายโรงงาน

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

กลุ�มงาน Management

กลุ�มงาน Knowledge

กลุ�มงาน Operate

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ฝ�ายขายต�างประเทศ ฝ�ายบร�หาร ฝ�ายบัญชีและการเง�น ฝ�ายว�ศวกรรม ฝ�ายส�งเสร�มนวัตกรรม

ฝ�ายผลิต

ฝ�าย Supply Chain และ Logistic

แผนกผลิต 1

แผนกผลิต 2

แผนกผลิต 3

แผนกผลิต 4

แผนกซ�อมบำรุง

แผนกจัดซื้อ จัดหา

แผนกวางแผน

แผนกคลังสินค�าและขนส�ง

แผนกว�ศวกรรม

แผนกทดสอบ

แผนกประกันคุณภาพ แผนก
ว�จัยและพัฒนา

กระบวนการผลิต

ฝ�ายขายในประเทศ

ฝ�ายขายโครงการพ�เศษ
และบร�การ

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ แผนกพัฒนาระบบ

แผนกขายต�างประเทศ แผนกบัญชีทั่วไป

แผนกบัญชีต�นทุน

แผนกการเง�น

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนก IR & PR

แผนก CSR

แผนก MS

แผนกการตลาด

ณ	สิน้ปี	2559	มจี�านวนพนกังานทัง้สิน้	208	คน
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คิวทีซีกับความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ต้ังคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไปจากสายงานต่างๆ		โดย

ก�าหนดให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสรมิสนบัสนุนในการด�าเนนิงานตามกรอบการ

บริหารความยั่งยืน	และตามสมการความยั่งยืน	Q+R=S		โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน 
•	 ก�าหนดนโยบาย	และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,	เวทีเสวนาประชาคม,	ชุมชน

พบคิวทีซี,	ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น		ข้อก�าหนด	หรือข้อตกลงจากลูกค้า	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ

•	 พิจาณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น	และการดูแลผู้มี

ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

•	 มอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปสู่คณะท�างาน	และส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม

•	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ผลการด�าเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืน

•	 ทบทวนนโยบาย	เป้าหมาย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
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	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยน

กรอบการบริหารความย่ังยืนจากกรอบเดิมที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความย่ังยืนมานานกว่า	3	ปี		ท้ังน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมธุรกิจ

ของบริษัททั้งในบริษัทย่อย		และบริษัทร่วม	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในกรอบแนวทางเดียวกันทุกบริษัทในเครือ

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

พัฒนาคนให้เป็นคนดี	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	และ 
ผูอ้ืน่มคีวามรับผดิชอบต่อกระบวนการถัดไป	ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ	และ
ประหยัดพลงังาน		มคีวามรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร	

พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง	มทัีกษะมคีวามสามารถ	ปรบัปรงุ/
พัฒนากระบวนการท�างานทั้งองค์กรให้มีความคล่องตัว
ปรบัปรงุ/พัฒนาเครือ่งมอืเครือ่งจกัรให้มปีระสทิธิภาพสงู
สร้างสรรค์สินค้าและให้บริการ	ด้วยคุณภาพสูงสุด

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

  Sustainability         Responsibility          Quality     

สมการความยั่งยืนของคิวทีซี
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “Quality of Details”	หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�าคัญท่ีน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของ	บริษัทฯ	

และบริษัทในเครือ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล	ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้

1.		 	 ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้างเสริมความ

ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล	รวมถึงการสนับสนุน	การต่อต้านการทุจริต,	 

การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมชิอบ	เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุท่ีเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวน

ได้เสีย	

2.		 	 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค

ของบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ที่บริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.		 	 มุ่งเน้นการปรับปรุง	พัฒนา	กระบวนการท�างานและการให้บริการ	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	เพ่ือสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร	ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า	

และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4.		 	 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง

เป็นผลมาจากการด�าเนินการของบริษัท	และบริษัทในเครือ	และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.		 	 ห่วงใยและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน	คู่ค้า	ผู้มา

ติดต่อ	เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	

6.		 	 บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้

เกิดความสุขในการท�างาน	อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.		 	 ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ	และประสทิธิผล	

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.		 	 สร้างประโยชน์ท่ีย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคม	พร้อมท้ังการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

9.		 	 มุง่มัน่ในการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างรอบด้าน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพ่ือเพ่ิมโอกาสความส�าเร็จ	และ

ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด	

	 การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ี	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	ในด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนดเส้น

ทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	และบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวจะได้รบัการเอาใจใส่	ดแูลรบัผดิชอบ	และ

น�าไปปฏิบัติได้ทั่วถึง	โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี
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การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น	“World	Class”	และวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความประณีต	“Quality	of	Details”		

ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง	และ

การประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่ว

ถึง	กลยุทธ์ที่ส�าคัญได้แก่

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

	 บริษัทฯ	ก�าหนดความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์

องค์กร	เพ่ือใช้เป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะท่ีทกุคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมเีป็นพ้ืนฐาน	พร้อมก�าหนดความสามารถตามต�าแหน่งงานไว้

อย่างชัดเจน	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�างาน	นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ	

พฤติกรรม	ตลอดจนการบังคับใช้	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างให้พวกเขาเป็นคน

เก่งในงาน	และเป็นคนดีของสังคม		ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

• เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ” 

บริษัทฯ	ก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยการน�าระบบบริหาร

คุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาประยุกต์ใช้ต่อเน่ืองเป็นเฟสท่ี	3	ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า	และลด

ผลกระทบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

Dynamics Team Work Achievement Service World Class

Core Competency
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• การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน  
 (Work Life Balance)

	 บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีาถ้าพนกังานของเรามคีวามสขุในการ

ท�างาน	และมคีวามสขุในการใช้ชวิีตส่วนตวั	จะช่วยท�าให้เกิดการ

กินดอียู่ด	ีมสีขุภาวะทีด่ใีนชวิีต	ซึง่จะส่งผลและมส่ีวนช่วยผลกัดนั

ให้เกิดความส�าเร็จ	ความมั่นคง	และความก้าวหน้าของพนักงาน	

องค์กร	และสงัคมร่วมกัน	บรษิทัฯ	จงึสร้างกลไกของการท�างานเพ่ือ

สร้างสมดลุยภาพระหว่างชวีติส่วนตวัและการท�างาน	(Work	Life	

Balance)	ให้บคุลากรในองค์กร	โดยมเีป้าหมายการสร้างความสุข

ที่ยั่งยืน	และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก	

• การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง	มุ่งเน้นและยกระดับการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยโดยมีเป้าหมาย	Zero	Accident		และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย	(Safety	Culture)	

• การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว 

บริษัทฯ	มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจแบบ	Life	Cycle	ตาม

แนวทางของมาตรฐาน	ISO14001:2015		ด้วยการปลูกจิตส�านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม	และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว	

(Green	Culture)

• การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุมฯ		คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	

คณะกรรมการสวัสดิการ			เวทีเสวนาชุมชนฯ	กล่องรับความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ฯลฯ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน			

พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตั	ิการด�าเนินธุรกิจ	การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	ฯลฯ		อย่างโปร่งใส	

สามารถตรวจสอบได้		โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ			เว็บไซต์	ฯลฯ
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 กำรสรำ้งสมดลุยภำพระหวำ่งชีวิตกบังำน (Work Life Balance) 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าถา้พนกังานของเรามคีวามสขุในการท างาน และมคีวามสขุในการใชช้วีติสว่นตวั จะช่วยท าใหเ้กดิ

การกนิดอียู่ด ี มสีขุภาวะทีด่ใีนชวีติ ซึง่จะสง่ผลและมสีว่นชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิความส าเรจ็ ความมัน่คง และความกา้วหน้าของ
พนกังาน องคก์ร และสงัคมรว่มกนั บรษิทัฯ จงึสรา้งกลไกของการท างานเพื่อสรา้งสมดุลยภาพระหว่างชวีติสว่นตวัและการ
ท างาน (Work Life Balance) ใหบุ้คลากรในองคก์ร โดยมเีป้าหมายการสรา้งความสขุทีย่ ัง่ยนื และพรอ้มแบ่งปันความสขุสูส่งัคม
ภายนอก  

 

 
 

 กำรสรำ้งวฒันธรรมควำมปลอดภยั 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัในการท างานของพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง มุ่งเน้นและยกระดบั

การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัโดยมเีป้าหมาย Zero Accident  และสรา้งใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั 
(Safety Culture)  

 
 

 กำรสรำ้งวฒันธรรมสีเขียว  
บรษิทัฯ มุง่เน้นการพฒันาและยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลุมกระบวนการทางธุรกจิแบบ Life 

Cycle ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO14001:2015  ดว้ยการปลกูจติส านึกรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม และสรา้งใหเ้กดิเป็น
วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 

 

 

 

 การสร้างความไว้วางใจจากผู้มส่ีวนได้เสีย  
บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม ยดืมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

จากกระบวนการ รวมถงึรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รผ่านเวทกีารประชมุฯ  
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ คณะกรรมการสวสัดกิาร   เวทเีสวนาชมุชนฯ กล่องรบัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ฯลฯ เพื่อ
น ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั   พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตั ิ การด าเนินธุรกจิ การบรหิารจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้  โดยผา่นรายงานประจ าปี รายงานความ
ยัง่ยนื เวทเีสวนาฯ   เวบ็ไซต ์ฯลฯ  

Start Safe Work Safe Finish Safe 
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Start Safe Work Safe Finish Safe 

17รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ

	 คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนองค์กร	กาหนดให้มกีารดาเนนิการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่าปีละ 

1	ครัง้	เพือ่ชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประเดน็ทีม่นัียสาคญั	โดยผ่านกระบวนการชีบ่้งอนัตรายจากการทางาน	การประเมนิผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมท้ังจากกระบวนการทางาน	และผลติภัณฑ์แบบ	Life	Cycle	ใช้วิธีการประเมนิแบบสร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังานทุกระดบั

	 นอกจากการประเมนิแบบภายในองค์กรแล้ว	บรษิทัฯ	ยังกาหนดให้จดัเวที	เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ	ีขึน้ปีละ	1	ครัง้ใน

การรบัฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน	รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในช่องทางอืน่ๆ	และแผนพัฒนาระดบัประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	เพื่อใช้ในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

•	 ลูกค้า	(ภาครัฐ,ภาค
เอกชน)	

•	 ตัวแทนจาหน่าย	
•	 คู่แข่งทางการค้า

•	 ผู้ผลิตวัตถุดิบ	
•	 ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
•	 ผู้ขนส่งวัตถุดิบ	
•	 คู่แข่ง

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

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

•	 ลูกค้า	
•	 ผู้ใช้สินค้า	
•	 ชุมชน,สังคม

•	 ชุมชน,สังคม	
•	 ผู้รับก�าจัด	
•	 ผู้ใช้สินค้า	
•	 สื่อมวลชน	
•	 หน่วยงานราชการ

ประเด็นผลกระทบ

•	 การแข่งขันที่เป็น
ธรรม	

•	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	
•	 การรักษาความลับ
ข้อมูลของลูกค้า

•	 ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

•	 สิทธิมนุุษยชน	
•	 การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม	

•	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	
•	 การร่วมพัฒนาคู่ค้า	
•	 สิ่งแวดล้อม

•	 สิทธิมนุษยชน	
•	 การปฏิบัติด้าน
แรงงาน	

•	 สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

•	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	
•	 การใช้พลังงาน	
•	 มลภาวะ	
•	 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	

•	 การจัดการของเสีย	
•	 การเปิดเผยข้อมูล	
•	 การกากับดแูลกิจการ
ที่ดี	

•	 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	

•	 การบรหิารความเสีย่ง	
•	 สังคม,ชุมชน

•	 สิทธิมนุษยชน	
•	 สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

•	 การปฏิบัติด้าน
แรงงาน	

•	 มลภาวะ	
•	 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	

•	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	
•	 การปฏบิตัท่ีิเป็นธรรม	
•	 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	

•	 สังคม,ชุมชน

•	 ความปลอดภัยใน
การใช้งานสินค้า
และบริการ	

•	 การใช้พลังงาน	
•	 ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

•	 สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

•	 มลภาวะ	
•	 วิธีการกาจัด	
•	 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ
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ภาพการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิต
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

	 เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	บริษัทฯ	จะ

พิจารณากาหนดวิธีการในการสื่อสาร	และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
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จะพจิารณาก าหนดวธิกีารในการสือ่สาร และวธิกีารตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

พนกังาน 

ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

ลกูคา้ 

คู่คา้ คู่แขง่ 

ผูร้บัก าจดัของเสยี 

ชมุชน/สงัคม 

สถาบนัการเงนิ 

หน่วยงานภาครฐั สื่อมวลชล 

กรรมการบรษิทั 
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การสื่อสารและการตอบสนอง

ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

1 พนักงาน พนักงานประจ�า
 
ลูกจ้างชั่วคราว

•	 กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานประจ�าเดือน

•	 กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	
KAIZEN

•	 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตาม	แผน
ประจ�าปี	,	ปฐมนิเทศน์

•	 กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยและ	 สร ้าง
เสริมสุขภาพ

•	 การรับฟังความคิดเห็น	
,ข้อร้องเรียนพนักงาน

•	 ข่าวสารด้านความปลอด
ภัยฯ

•	 ข่าวสารด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ

•	 วารสาร	HR
•	 ส�ารวจระดับความสุข
พนักงาน

•	 ส�ารวจความรักความ 
ผูกพันธ์องค์กร

•	 การปรับขึ้นค่าจ้างเงิน
เดือนที่เหมาะสม

•	 การจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม

•	 มคีวามปลอดภัยในการ
ท�างาน

•	 ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ	 	 (บุหรี่ 	 เหล้า	
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทาง)

•	 สภาพแวดล้อมในการ
ท�างานน่าอยู่

•	 มีความทัดเทียมและ
โอกาสในความก้าวหน้า

•	 มีแผนในการอบรม
พัฒนาความรู้ความ
สามารถ

•	 มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

•	 จ่ายผลตอบแทนและ
รายได้ที่เป็นธรรม

•	 เคารพในหลกัสทิธิมนุษย
ชนและปฏบิตัอิย่างเท่า
เทียม

•	 บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยด้วย
ระบบมาตรฐาน	
OHSAS18001

•	 บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO14001

•	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
โครงการสถานประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ

•	 โครงการสร้างสุขภาวะ
องค์กร		สร้างสขุทีย่ั่งยืน

•	 ความผูกพันองค์กร	=	
75.08%

•	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขัน้หยุดงานเป็นศูนย์

•	 อตัราการลาออก	2.13%

2 คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการบริษัท •	 การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

•	 รายงานความคบืหน้าใน
ประเดน็การพัฒนาด้าน
ความย่ังยืนต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ	ตามวาระ
การประชุมที่ก�าหนดไว้
แต่ละไตรมาส

•	 การปฏิบติัให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และถูกต้อง
ตามหลักจรรยาบรรณ

•	 มกีารปฏิบตัอิย่างโปร่งใส	
ตรวจสอบได้

•	 ก�ากับกิจการที่ดี	ตาม
นโยบาย	และบังคับใช้
อย่างเคร่งครัด

•	 CG	Score	=	5	

3 ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน 
นักวิเคราะห์

•	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

•	 การแถลงผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส

•	 การประชมุนกัวิเคราะห์
การเงิน

•	 การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน

•	 การเชิญนักลงทุนเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

•	 การตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์และอีเมลล์, 
รายงานประจ�าปี

•	 ก�าไร
•	 การก�ากับดูแลกิจกรรม
ที่ดี

•	 กิจการมีความมั่นคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

•	 ข้อมลูของบรษิทัท่ีได้รบั
ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทัน
เหตุการณ์

•	 มรีะบบการบรหิารความ
เสี่ยง

•	 มีระบบตรวจสอบและ
ควบคุมที่ดี

•	 ก�ากับดูแลกิจการอย่าง
โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจ
สอบได้

•	 จ่ายเงินปันผลอย่าง
เหมาะสม

•	 เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส

•	 ผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย	
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

4 ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ
 
ลูกค้าเอกชน
 
ลูกค้า	ตปท.
. 
ตัวแทนจ�าหน่าย

•	 การเข้าพบลูกค้า
•	 การจัดงานแสดงสินค้า
•	 การส�ารวจความพึงพอใจ
ลูกค้า

•	 การให้ความรู้ทางด้าน
เทคนิคกับลูกค้า

•	 การเปิดโอกาสให้ลกูค้า
เข้าเย่ียมชมกระบวนการ
ผลิต

•	 การท�ากิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้า

•	 ได้รับข้อมูลทางเทคนิค
ของสินค้าและบริการ	
อย่างถูกต้อง

•	 ราคาของสินค้าและ
บรกิารมคีวามเหมาะสม

•	 เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส

•	 ได้รับสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ

•	 ปฏบิตัติามข้อตกลงอย่าง
เป็นธรรม

•	 มีสินค้าที่ช่วยประหยัด
พลังานเป็นทางเลือก

•	 การรบัประกันสนิค้าและ
บริการ

•	 การรักษาความลับของ
ข้อมูลลูกค้า

•	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจ
สอบได้	

•	 มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสรมิการปฏบิตับิรหิาร
จดัการด้านคณุภาพด้วย
ระบบ	ISO9001

•	 บริหารจัดการองค์กร
ด้วยมาตรฐาน	TQM	
เพ่ือพัฒนากระบวนการ	
สินค้า	และบริการ

•	 บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าด้วยระบบ	CRM	

•	 มีจรรยาบรรณในการ
รักษาข้อมูลความลับ
ลูกค้า

•	 รับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานห้องทดสอบ	
ISO17025	

•	 พัฒนาผลติภณัฑ์ท่ีช่วย
ประหยัดพลงังานด้วยทีม
งาน	R&D	

•	 เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

•	 คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า	82.25%

•	 ให้บรกิารลกูค้าในระยะ
เวลารบัประกัน	ได้100%

•	 การจัดการข้อร้องเรียน
จากลูกค้าได้	100%

•	 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลความลับลูกค้า
รั่วไหล	=	0

5 คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 
ผู้รับเหมา

•	 การสือ่สารผ่านช่องทาง
ต่างๆ

•	 ข้อมูลในการสื่อสารมี
ความถูกต้อง	ชัดเจน

•	 การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลิต	
คุณภาพของวัตถุดิบ	

•	 ให้ค�าแนะน�าในการ
ปรับปรุง

•	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง		
รวดเร็ว	 	ตามเง่ือนไข
ระยะเวลา

•	 ปฏิบตัติามข้อตกลงและ
เงือ่นไขการจ่ายเงนิ	อย่าง
เป็นธรรม

•	 การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม	โปร่งใส

•	 การให้ความรู้	และการ
พัฒนากระบวนการผลติ
วัตถุดิบ

•	 ปฏิบตัติามนโยบายการ
จัดซื้อ	จัดหา

•	 การพัฒนาคู ่ค ้า	ด้วย
การแนะน�า	ให้ความ
รู ้	ความเข้าใจ	ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูง
กว่าทีม่าตรฐานก�าหนด

•	 มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

•	 ส่งมอบวัตถุดิบที่มี
คุณภาพได้	99.07%

•	 ส่งมอบวัตถุดิบได้ตรง
เวลา	99.28%

•	 การประเมินผู้ส่งมอบ
มีค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินของ	AVL	75%

6 คู่แข่ง
ทางการค้า

คู่แข่ง •	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล	
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์	
แหล่งข้อมูลวัตถุดิบ	
ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิต

•	 แข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็นธรรม	และโปร่งใส

•	 ปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณเพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส	

•	 ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนือ่งภายใต้การแข่งขนั
ที่เป็นธรรม

7 ผู้รับก�าจัด
ของเสีย

ผู้รับก�าจัดของเสีย •	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
เกี่ยวกับข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

•	 การปฏิบติัตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด

•	 การด�าเนินการทีถู่กต้อง
ตามกฎหมาย

•	 ติดตาม	ตรวจสอบ	การ
ด�าเนินการ	ของผู ้รับ
ก�าจัด

•	 ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
•	 ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน	สังคม	ภาครัฐ
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

8 ชุมชนและ
สังคม

-ชุมชนรอบโรงงาน 
-สังคมทั่วไป

•	 การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน

•	 การมีส่วนร่วมเข้าไป
พัฒนาชมุชนและสงัคม

•	 กิจกรรมเสวนาประชาคม	
ชมุชนพบควิทซี	ีประจ�าปี

•	 เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
•	 การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	ในชมุชน

•	 ไม่สร้างผลกระทบทาง
ลบสู่ชุมชนและสังคม

•	 มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงาน

•	 ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน	และต่อต้าน
การ	ทุจริตคอร์รัปชั่น

•	 	การสร้างความไว้วางใจ
และเข้าใจต่อกัน

•	 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณะ

•	 สร้างพนักงานจิตอาสา	
เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ

•	 บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO14001

•	 บริหารจัดการด้าน
พลังงานด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO50001

•	 มนีโยบายสทิธิมนุษยชน	
และส่งเสริมการปฏิบัติ

•	 มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

•	 ได้รับการยอมรับทาง
สังคม

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน	สังคม

•	 ให้การสนับสนุนชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

•	 โครงการสร้างสมัมาชพี
เยาวชน	บ้านสะพานสี่

9 เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน •	 รายงานประจ�าปี
•	 การแถลงผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส

•	 สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงของสัญญา 
ความโปร่งใสในการ
ด�าเนินธุรกิจ

•	 ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงของ
สัญญาอย่างเคร่งครัด 
พาเยียมชมกิจการ

•	 สถาบนัการเงนิคงการให้
กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง

10 หน่วยงาน
ภาครัฐ

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

•	 รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายก�าหนด

•	 น�าส่งภาษตีามกฎหมาย
•	 ให้การสนบัสนนุโครงการ
ต่างๆ	ของภาครัฐท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

•	 สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ	กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

•	 ไม่สร้างผลกระทบต่อ
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

•	 การพัฒนาความ
สามารถขององค์กรใน
การมีส่วนร่วมปรับปรุง 
กระบวนการผลิตให้ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	
เพื่อลดผลกระทบ

•	 ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	ที่กฎหมาย
ก�าหนด	ในทุกๆ	ด้าน

•	 -พัฒนากระบวนการ
ต่างๆ	เพ่ือหาโอกาสใน
การปรับปรุง	ลดผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส

•	 ได้รบัอนุญาตให้ด�าเนนิ
กิจการอย่างต่อเนื่อง

•	 รางวัลบรรษัทภิบาลดี
เด่น	2559	(ภาคตะวัน
ออก)

11 สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ 
วิทยุ 
นิตยสาร 
สื่อออนไลน์

•	 พบปะเยื่ยมเยือน
สื่อมวลชนในโอกาส
ต่างๆ	

•	 ข้อมูลข่าวสารความคืบ
หน้าของกิจการ	ถูกต้อง	
รวดเร็ว

•	 แจ้งความคืบหน้าอย่าง
น้อยไตรมาสละ	1	ครัง้	,	
การสรุปผลการด�าเนิน
งาน,	แผนธุรกิจ

•	 ได้รับการเผยแพร่
ข ่าวสาร	ภาพลักษณ์
องค์กรในทางที่ดีอย่าง
สม�่าเสมอ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน 

 รายงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการเพ่ือความย่ังยืนองค์กรซึ่งเก่ียวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี			ซึ่ง

บริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�าและเผยแพร่รายงานฉบับแรกปี	2557	รายงานฉบับท่ี	2	ปี	2558	ส�าหรับรายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานฉบับท่ี	

3	เพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานในรอบปีระหว่างวนัที	่1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2559	โดยได้พิจารณาถงึประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างย่ังยืน	และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้เสีย	และอ้างองิแนวทางในการรายงานให้มคีวาม

สอดคล้องตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiatives	Guideline	Version	4.0	(GRI	G4)		

หลักการคัดเลือกประเด็น

1.  การระบุประเด็น :	พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองค์กร	และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร	ในเรื่องท่ีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรือเป็นความคาดหวังท่ีอาจเกิดผลกระทบ

ด้านความย่ังยืนขององค์กรทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีเพ่ือระบปุระเดน็ทีม่นียัส�าคญั

ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

•  ภายในองค์กร :	ประชุมผูร้บัผดิชอบ,คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยนื	,	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง,คณะกรรมการ

สวสัดกิาร,	คณะกรรมการความปลอดภยัฯ,	ประเดน็ทีไ่ด้จากการวัดผลความผกูพันของพนักงานต่อองค์กร,	ประเดน็ทีไ่ด้

จากผลการส�ารวจความสขุของพนกังานในองค์กรโดยใช้แบบส�ารวจ	Happinometer	,	ประเดน็ทีไ่ด้จากการวัดสขุภาวะ

องค์กรด้วยเคร่ืองมือ	Happy	Workplace	Index	และตู้รับความคิดเห็น		โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุม	และ 

ผลส�ารวจ	รวมถึงข้อเสนอแนะของพนกังานในแต่ละวาระ	มาวิเคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัด้านความย่ังยืนท้ังต่อพนักงาน

และองค์กรเพื่อก�าหนดเป็นประเด็น	

•  ภายนอกองค์กร : ประชุมผู้ถือหุ้น	,ประชุมคณะกรรมการบริษัท,	การพบปะเย่ียมเยือนลูกค้า,	ข้อร้องเรียน,	ผลส�ารวจ

ความพึงพอใจลกูค้า,	เวทเีสวนาประชาคม	ชมุชนพบคิวทีซ,ี	แผนพัฒนาของทางภาครฐัและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง		

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	การ

พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ		การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ	เพื่อ

ก�าหนดเป็นประเด็น

2.  การจัดล�าดบัความส�าคัญ : เมือ่ระบปุระเดน็ท่ีมนียัส�าคญัต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีแล้ว	ได้น�าประเดน็เหล่านัน้มาให้น�า้หนกั 

คะแนนโดยพิจารณาครอบคลมุถึงผลกระทบผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในและภายนอกองค์กรซึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนน

ขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน	ISO14001,	ISO18001,	ISO50001,	ISO26000	และสอดคล้องกับบริบทของ

องค์กร	ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง	GRI	G4			การพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญได้น�าไปสู่การก�าหนดประเด็นที่ม ี

นัยส�าคัญในตาราง	Materiality	Matrix		ดังนี้
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เศรษฐกจิ    สงัคม  สิง่แวดลอ้ม 
 

  1 ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน 
 

 9 มาตรฐานและนวตักรรม 
  2 การเตบิโตของธุรกจิ 

 
  10 การจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้

  3 การจา้งงานและสทิธมินุษยชน 
 

  11 กระบวนการผลติและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
  4 บรรษทัภบิาล 

 
  12 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

  5 การดแูลพนกังาน 
 

  13 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6 การพฒันาพนกังาน 

 
  14 การพฒันาคู่คา้ 

  7 การบรหิารความเสีย่ง 
 

  15 การใชท้รพัยากร 
  8 ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้และบรกิาร 

 
  16 ความหลากหลายทางชวีภาพ 

  

 การน าเสนอประเดน็ส าคญัต่อคณะกรรมการสง่เสรมิความยัง่ยนืในปี 2559 มคีวามแตกต่างจากปี 2558 เลก็น้อยเนื่อง
ดว้ยความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีบางกลุ่มมกีารเปลีย่นแปลง ท าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นวธิตีอบสนองความคาดหวงัให้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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ส ำ คั ญ ต่ อ คิ ว ที ซี  

4 

Materiality Matrix

	 การน�าเสนอประเด็นส�าคัญต่อคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนในปี	2559	มีความแตกต่างจากปี	2558	เล็กน้อยเนื่องด้วย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง	ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีตอบสนองความคาดหวังให้สอดคล้อง

กับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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3.  ขอบเขตของรายงาน :	รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนเฉพาะของบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี่	

จ�ากัด(มหาชน)	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2559	ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ		(มิได้รวม

ถึงบริษัท	คิวทีซี	โกลบอล	พาวเวอร์	จ�ากัด,	บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน	และ	บริษัท	พี

พีดับบลิวอี	จ�ากัด)

4.  ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน :	รายงานฉบับนี้มิได้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกที่

มีความเชี่ยวชาญ	แต่ผลการปฏิบัติท่ีน�าเสนอในรายงานบางรายการได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก	อย่างไรก็ตาม

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน	และคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ	์

2560	และบริษัทฯ	ยังไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก

5.  การสอบถามข้อมูล :	รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรที่มีการชี้บ่งไว้	และบุคคลท่ัวไป	หากมีข้อ

สงสัยหรือข้อแนะน�าเพ่ิมเติม	กรุณาติดต่อฝ่ายส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด(มหาชน)	e-mail	:	

sureeporn.m@qtc-energy.com	โทรศัพท์:	038-891-411	โทรสาร:	038-891-411
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการด�าเนินงาน

 
1 

 

ประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญ เนื้อหาที่รายงาน QTC SD-Framework SDGs หน้า 

ประเด็นส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ (Quality Economic) 
การเตบิโตของธุรกิจ  ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ  

 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มสี่วนได้เสีย 
Transparency 

Business Growth 
 29 

32 

บรรษัทภบิาล  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
 การต่อต้านการทุจริต       

 

Transparency 
Ethics 

Anti-Corruption 
Fair Trade 

Respect for rule of law 

33 
36 

การบริหารความเสีย่ง การบริหารความเสีย่ง    Risk Management 38 
มาตรฐานและนวัตกรรม  มาตรฐานการท างาน     

 มาตรฐานผลิตภณัฑ์      
 นวัตกรรม                  

Business Growth 
 

42 
43 
44 

การพัฒนาคูค่้า การพัฒนาคูค่้า    Fair operating practice 48 

ประเด็นส ำคัญดำ้นสังคม (Quality Society) 
ความปลอดภยัและสุขภาพของ
พนักงาน 

 ความปลอดภยั   
 สุขภาพของพนักงาน  

Transparency 
 

Health, Safety & 
Well-being 

 
Human Rights 

 49 
56 

การจ้างงานและสิทธิมนษุยชน  การจ้างงาน   
 สิทธิมนุษยชน  

60 
63 

การดแูลพนักงาน การดแูลพนักงาน  65 
 

การพัฒนาพนกังาน การพัฒนาพนกังาน  Employee Development 70 

ความรบัผิดชอบต่อสนิคา้         
และบรกิาร 

ความรบัผิดชอบต่อสนิคา้และบรกิาร Accountability 
Stakeholder Engagement 

73 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  การรว่มพัฒนาชมุชน   
 การลงทุนเพื่อสงัคม     
 กิจกรรมเพื่อสังคม       

Community Involvement 
Stakeholder Engagement 

75 
79 
80 

ประเด็นส ำคัญดำ้นสิ่งแวดลอ้ม (Quality Environment) 
การจัดการของเสยี                  
และวสัดเุหลือใช้ 

การจัดการของเสยีและวสัดเุหลือใช้           
     

Transparency 
Pollution 

 81 

กระบวนการผลิต&ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การควบคมุมลพษิ  

 

Transparency 
Respect for rule of law 

Pollution 

83 
84 
85 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  คารบ์อนฟุตพริ้นท์ขององคก์ร  
 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

Climate Change 88 
89 

การใช้ทรพัยากร  พลังงาน  
 น้ า         

Resource Use 
Respect for rule of law 

90 
91 

ประเด็นอื่นๆ  
ความหลากหลายทางชวีภาพ  ปลูกป่าในโรงงาน   Climate Change 

Respect for norms of behavior 
 92 

 
ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 = ภายในองค์กร   ,    = ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ,     = ภายนอกองค์กร 
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ผลการด�าเนินงาน
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การเติบโตของธุรกิจ
 

 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
	 ณ	สิน้สดุปี	2559	บรษิทัฯ	มผีลการดาเนินงานขาดทุนตามงบการเงนิ(เฉพาะ)	ของบรษิทั	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จากัด(มหาชน)	ไม่

รวมบริษัทย่อย	จานวน	79.33	ล้านบาท	ต่างจากปี	2558	ร้อยละ	166.57	ซึ่งมีกาไรสุทธิจานวน	119.17	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลัก

ดังนี้
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การเติบโตของธุรกิจ 

 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 

ณ สิน้สดุปี 2559 บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุนตามงบการเงนิ(เฉพาะ) ของบรษิทั ควิทซี ี เอนเนอรย์ี ่ จ ากดั
(มหาชน) ไม่รวมบริษทัยอ่ย  จ านวน 79.33 ลา้นบาท ต่างจากปี 2558 รอ้ยละ 166.57 ซึง่มกี าไรสทุธจิ านวน 119.17 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟเปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการขายยอ้นหลงั 3 ปี 

 
1. ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าการขายและบรกิารจ านวน 531.23  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มจี านวน 1,229.20 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 56.78 โดยในปี 2559  รายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐัและ
รฐัวสิาหกจิลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 73.25  รายไดจ้ากการขายภาคเอกชนในประเทศลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 58.50 
รายไดจ้ากการขายภาคเอกชนต่างประเทศเพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 2.05 และรายไดจ้ากการขายงานบรกิารและ
วตัถุดบิลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 39.95  เน่ืองจากเกดิสภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิและการลงทุน ท าใหเ้กดิการ
แขง่ขนัทางการตลาดในประเทศค่อนขา้งสงู ราคาขายสนิคา้ปรบัลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ในประเทศทัง้หน่วยงานรฐั
และรฐัวสิาหกจิ และเอกชนในประเทศ 
 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic) 
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ขายภาครฐั       
และรฐัวสิาหกจิ 

ขายภาคเอกชน 
ในประเทศ 

ลา้นบาท 

ขายภาคเอกชน 
ต่างประเทศ 

ขายงานบรกิาร
และวตัถุดบิ 

(56.78%) 

 

 
(73.25%) 

 

(58.50%) 

 2.05% 

 (39.95%) 

1.		 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีรายได้จาการขายและบริการจ�านวน	531.23		ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	ซึ่งมีจ�านวน	1,229.20	ล้าน

บาท	คดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ	56.78	โดยในปี	2559		รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรฐัและรฐัวิสาหกิจ

ลดลงจากปี	2558	ร้อยละ	73.25		รายได้จากการขายภาคเอกชนในประเทศลดลงจากปี	2558	ร้อยละ	58.50	รายได้จากการ

ขายภาคเอกชนต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากปี	2558	ร้อยละ	2.05	และรายได้จากการขายงานบรกิารและวตัถุดิบลดลงจากปี	2558	

ร้อยละ	39.95		เนื่องจากเกิดสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน	ท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดในประเทศ

ค่อนข้างสงู	ราคาขายสนิค้าปรบัลดลง	โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าในประเทศท้ังหน่วยงานรฐัและรฐัวิสาหกิจ	และเอกชนในประเทศ

กราฟเปรียบเทียบรายได้จาการขายย้อนหลัง	3	ปี

 

รายได้จากการขาย       
และบริการ   

ขายภาครัฐ       
และรัฐวิสาหกิจ 

ขายภาคเอกชน 
ในประเทศ 

ล้านบาท 

ขายภาคเอกชน 
ต่างประเทศ 

ขายงานบริการ
และวตัถุดิบ 

(56.78%) 

 

 
(73.25%) 

 

(58.50%) 

 

2.05% 

 
(39.95%) 
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2.		 ส�าหรับปี	2559	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน	503.56	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	ซึ่งมีจ�านวน	936.41	ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ	46.22			ในขณะที่ปี	2559	มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน		27.67	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	ซึ่งมีจ�านวน	292.79	ล้าน

บาทคดิเป็นก�าไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ	90.55		ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณการผลิตท่ีลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสงูขึน้
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กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทุนขายและบรกิาร,ก าไรขัน้ตน้ยอ้นหลงั 3 ปี 

 
2. ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารจ านวน 503.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มจี านวน 936.41 ลา้น

บาทคดิเป็นรอ้ยละ 46.22   ในขณะทีปี่ 2559 มกี าไรขัน้ตน้จ านวน  27.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มจี านวน 
292.79 ลา้นบาทคดิเป็นก าไรขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 90.55  ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณการผลติทีล่ดลงสง่ผลใหต้น้ทุนการ
ผลติต่อหน่วยสงูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ปี 2559 บรษิทั ฯ มคี่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 127.44 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  ซึง่มจี านวน 138.23 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.08 ซึง่เป็นอตัราทีล่ดลงน้อยกว่าตน้ทุนขายและบรกิาร และก าไรขัน้ตน้ ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่
เป็นค่าใชจ้่ายคงที ่  การเปลีย่นแปลงทีล่ดลงเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานบางรายการลดลงตามปรมิาณการ
ผลติและการขายทีล่ดลง เช่น คา่ทดสอบหมอ้แปลง,ค่าขนสง่ และค่าบรรจุหบีห่อ เป็นตน้ 
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กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทุนขายและบรกิาร,ก าไรขัน้ตน้ยอ้นหลงั 3 ปี 

 
2. ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารจ านวน 503.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มจี านวน 936.41 ลา้น

บาทคดิเป็นรอ้ยละ 46.22   ในขณะทีปี่ 2559 มกี าไรขัน้ตน้จ านวน  27.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มจี านวน 
292.79 ลา้นบาทคดิเป็นก าไรขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 90.55  ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณการผลติทีล่ดลงสง่ผลใหต้น้ทุนการ
ผลติต่อหน่วยสงูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ปี 2559 บรษิทั ฯ มคี่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 127.44 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  ซึง่มจี านวน 138.23 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.08 ซึง่เป็นอตัราทีล่ดลงน้อยกว่าตน้ทุนขายและบรกิาร และก าไรขัน้ตน้ ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่
เป็นค่าใชจ้่ายคงที ่  การเปลีย่นแปลงทีล่ดลงเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานบางรายการลดลงตามปรมิาณการ
ผลติและการขายทีล่ดลง เช่น คา่ทดสอบหมอ้แปลง,ค่าขนสง่ และค่าบรรจุหบีห่อ เป็นตน้ 
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3.			 ปี	2559	บริษัท	ฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	127.44	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558		ซึ่งมีจ�านวน	138.23	ล้าน

บาท	คิดเป็นร้อยละ	8.08	ซึ่งเป็นอัตราท่ีลดลงน้อยกว่าต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้

จ่ายคงที่		การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานบางรายการลดลงตามปริมาณการผลิตและการ

ขายที่ลดลง	เช่น	ค่าทดสอบหม้อแปลง,ค่าขนส่ง	และค่าบรรจุหีบห่อ	เป็นต้น
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ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
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ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
 

ตารางแสดงผลลพัธท์างเศรษฐกจิยอ้นหลงั 3 ปี 

รายการ หน่วย 2557 2558 2559 
  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (ลา้นบาท) 760.50 1,229.20 531.23 

  EBITDA (ลา้นบาท) 114.95 200.05 (48.45) 

  ก าไร(ขาทุน)สทุธ ิ (ลา้นบาท) 54.70 119.17 (79.33) 

  ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.28 0.60 (0.33) 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 7.63% 13.51% -6.94% 

 อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 11.48% 22.70% -11.94% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์างเศรษฐกจิยอ้นหลงั 3 ปี 
 

 สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิของบรษิทัฯ ในปี 2559  ถอืเป็นวกิฤตทีส่ง่ผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์รอย่างมากดว้ยปัจจยัการแขง่ขนั ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไดม้กีารควบคุมความเสีย่งในประเดน็น้ีแลว้กต็าม แต่
อย่างไรกด็ใีนวกิฤตทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ ไดม้องเหน็โอกาสในการปรบัปรุง ทัง้แผนการตลาดเพื่อหาช่องทางขาย การน าเสนอ
ผลติภณัฑใ์หม ่   การพฒันากระบวนการผลติเพื่อควบคุมคุณภาพและตน้ทุนฯลฯ  ซึง่จดัท าเป็นแผนระยะสัน้ และระยะยาว ใน
การบรหิารความเสีย่งเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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รายไดจ้ากการขายและบรกิาร EBITDA ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

ลา้นบาท 

	 สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของบรษิทัฯ	ในปี	2559		ถือเป็นวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก

องค์กรอย่างมากด้วยปัจจยัการแข่งขัน	ถึงแม้ว่าบรษิทัฯ	จะได้มกีารควบคมุความเสีย่งในประเดน็น้ีแล้วก็ตาม	แต่อย่างไรกด็ใีนวิกฤต

ที่เกิดขึ้น	บริษัทฯ	ได้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุง	ทั้งแผนการตลาดเพื่อหาช่องทางขาย	การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่				การพัฒนา

กระบวนการผลิตเพ่ือควบคุมคุณภาพและต้นทุนฯลฯ		ซึ่งจัดท�าเป็นแผนระยะสั้น	และระยะยาว	ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น 

 

 

การลงทุนด้านบุคลากร 

 

 

การลงทุนด้านชุมชน สังคม 

 

 

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ (วัตถุดิบ) 

 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ  

 

 

 

 

*เงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร กองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม ค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากรฯลฯ  
**เนื่องจากปี 2559 ผลการด าเนิงานขาดทุน จงึไมต่อ้งน าส่งภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และในสว่นของภาษมีลูค่าเพิม่ทางบรษิทัฯ มเีครดติภาษยีกมา
มากกว่าภาษขีาย บรษิทัฯ จงึใชเ้ครดติภาษ ี ภาษทีีเ่กดิขึน้ในปี 2559 คอืภาษป้ีาย และภาษโีรงเรอืน   

ตารางแสดงการแบ่งปันคุณค่าแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยียอ้นหลงั 3 ปี 
ผูมี้ส่วนได้เสีย    หน่วย 2557 2558 2559 

คู่คา้ (วตัถุดบิ) (ลา้นบาท) 447.66 774.09 426.7 
พนกังาน (ลา้นบาท) 89.14 112.87 88.63 
ผูถ้อืหุน้(เงนิปันผล) (บาท) 0.18 0.32 - 
สถานบนัการเงนิ(ดอกเบีย้) (ลา้นบาท) 7.54 8.77 7.76 
ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (ลา้นบาท) 0.34 0.28 0.31 
กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร (บาท) 219,000 219,000 219,000 
ภาครฐั (ลา้นบาท) 14.9 42.78 0.39 

•           -        บาท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

•            -       บาท เงินปันผลต่อหุ้น 

•              74,779,552.56   บาท ค่าตอบแทนพนักงาน * 

•               13,845,452.00  บาท ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

•    55,000.00   บาท เงินบริจาค 

•  300,732.76   บาท กิจกรรมเพื่อสังคม 

•                  7,760,633.00   บาท ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ย) 

•                    394,531.07   บาท ภาษีที่จ่ายให้รัฐ ** 

•              276,334,301.30    บาท การจัดซื้อในประเทศ 

•               150,357,069.65   บาท การจัดซื้อต่างประเทศ 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

0.03

8,100,000

0.03
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บรรษัทภิบาล

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด	โดยได้จดัท�า	“นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่”ี	อย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร	เป็นข้อพงึปฏบิตัขิองกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในการด�าเนนิธุรกิจ		พร้อมกันนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่ง

ตั้ง	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”		ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้องค์กรมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ�าทุกปี	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการฯ	ประกอบไปด้วยกรรมการ	3	ท่าน	1	

เลขานุการคณะกรรมการ	1	ท่าน	และในรอบปี	2559	ได้จัดให้มีการประชุม	4	ครั้ง	เพื่อติดตามผล	ทบวนและปรับปรุงนโยบายฯ	

	 ส�าหรับในด้านการสื่อสาร	บริษัทฯ	ได้จัดท�าเป็นคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับพกพาเพื่อใช้

เป็นสื่อในการอบรมและท�าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติส�าหรับพนักงานทุกคน	พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	:		เผยแพร่ทางเว็บไซค์
	http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html

จรรยาบรรณธุรกิจ	:		เผยแพร่ทางเว็บไซค์
http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html

คู่มือฉบับพกพา

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ		และประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2559	มีผลการประเมินดังนี้

1.		 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;	ศูนย์

พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ธันวาคม	2545	(คะแนนที่ได้แต่ละหัวข้อ

มาจากคะแนนเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	7	ท่าน)

2.	 ผลการประเมนิความสามารถในการปฏิบตังิานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

ตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศนูย์พัฒนาการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ธันวาคม	

2545	(ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ)

 

คะแนน 

หัว
ข้อ

ปร
ะเมิ

น 

คะแนนเตม็ 5 คะแนนเฉล่ียที่ได้ 4.32    อยู่ในระดับดีเยีย่ม 
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  และประเมนิความ 
สามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2559 มผีลการประเมนิดงันี้ 

1. ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยอา้งองิแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั; ศนูย์
พฒันาการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ธนัวาคม 2545 (คะแนนทีไ่ดแ้ต่ละหวัขอ้มา
จากคะแนนเฉลีย่ของกรรมการบรษิทั 7 ท่าน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. ผลการประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยอา้งองิแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตนเองของคณะกรรมการบรษิทั; ศนูยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ธนัวาคม 2545 (ประเมนิโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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คะแนนเตม็ 5 คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด ้4.32    อยู่ในระดบัดเียีย่ม 
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3

4
1.ความเป็นผู้น า 

2.การก าหนดกลยทุธ์ 

3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

4. การวางแผนและผลปฏิบติัทาง
การเงิน 

5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์

กบับคุลากร 

8. การสืบทอดต าแหน่ง 

9. ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

10. คณุลกัษณะสว่นตวั 

11. ด้านยอดขายและก าไร 

คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม 5 
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ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD (คะแนนเต็ม 100)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (คะแนนเต็ม 100)

ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ	์

Q-MARK		ด้านการขายและบรกิาร	จากคณะกรรมการร่วมภาค

เอกชน	3	สถาบนั	(กกร.		:	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-สมาคมธนาคารไทย)	

	 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเป็นผูป้ระกอบการทีม่คีณุภาพในการ	

ให้บรกิาร	มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกิจและมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อลูกค้า	ผู้บริโภค	และสังคม
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 การต่อต้านการทุจริต

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ	และสามารถตรวจสอบได้		

โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้เริม่ปรบัปรงุกระบวนการท�างานท่ีมคีวามเสีย่งในการทุจรติ		ให้สอดคล้องกับหลกัปฏบิตัสิากล	และก�าหนด

ให้เป็นประเดน็ความเสีย่งหนึง่ของการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่จะถูกตรวจสอบความโปร่งใสโดย	บรษิทั	บเีค	ไอเอ	แอนด์	ไอซ	ีจ�ากัด	ซึง่

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ไตรมาสละ	1	ครัง้	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบ

ไปด้วยคณะกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และเลขานุการอิสระ	1	ท่าน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ในรอบปี	2559	ได้จัดให้

มีการประชุมเพื่อติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ทั้งสิ้น		5	ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้จดัส่งนโยบายจดัซือ้จดัจ้างพร้อมนโยบายการต่อต้านทุจรติให้คูค้่า	เพือ่ให้คูค้่าถือปฏิบตัติามกฎหมาย

และมาตรฐานทางจริยธรรม			และในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ออกนโยบายงดรับของขวัญ	พร้อมสื่อสารไปยัง	คู่ค้า	พนักงาน	และบุคคล

ภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ	ผ่านช่องทางจดหมาย	อีเมล์	การอบรม	และเว็บไซค์ของบริษัทฯ	เพ่ือเป็นการยกระดับการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี		

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : http://qtc-energy.com/index.php/against-corruption-policy/

 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง : http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดช่องทางในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเน่ือง

มาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน	โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง		“คณะกรรมการตรวจสอบ		บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	

(มหาชน)	เลขท่ี	2/2	ซอยกรงุเทพกรฑีา	8	แยก	5	ถนนกรงุเทพกรฑีา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	10240”	หรอืทาง	E-mail	:	 

audit@qtc-energy.com	ซึง่ผูร้้องเรยีนจะได้รบัความคุ้มครองตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ		โดยในปี	2559		บรษิทั	

ไม่ได้รับข้อเรียนเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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นโยบายสู่การปฏิบัติ

	 การน�านโยบายฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	บริษัทฯ	จัดให้มีการอบรมท�าความเข้าใจกับพนักงานในหลายช่องทาง	เช่น	การอบรมก่อน

การเริ่มท�างานส�าหรับพนักงานใหม่		การท�าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ	และบทก�าหนดโทษ	ส�าหรับพนักงานทุกคนในกิจกรรมผู้

บริหารพบพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้	และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง		

	 นอกจากการสื่อสารให้คู่ค้า	และพนักงานในองค์กรแล้ว	

บรษิทัฯ	ยังให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในการเผยแพร่

แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับอาจารย์	

นักศึกษา	และผู้สนใจท่ัวไป	ได้รับทราบและน�าไปประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสม	ในงานเสวนา	“ธุรกิจโปร่งใส	…คนไทยใจสะอาด”		

จัดโดยหอการค้าไทย	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	วิทยาเขตระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	

2559

	 ในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น	หอการค้าไทย	ร่วม

กับส�านักงานป้องกันการทุจรติภาครฐัวิหสาหกิจและธุรกิจเอกชน	

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้รับรางวัล

บรรษัทภิบาลดีเด่น	(ภาคตะวันออก)	ประจ�าปี	2559	

	 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที	่

24	พฤศจิกายน	2559	และคาดว่าจะสามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในปี	2560

 

นโยบาย 

   

     

  
 

วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ 

บังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
เป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประกาศ ค าสั่ง 

 ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ : 
การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย 
หรือขัดต่อกฎหมาย 

ประชุมชี้แจง อบรม ตรวจสอบ 

การปฏิบัต ิ
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การบริหารความเสี่ยง

	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นน�าของโลก	(World	Calss)	ภายใต้

ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	พร้อมทั้งก�าหนดให้มีช่องทางในการรายงาน		การติดตาม	และการประเมินผลอ

ย่างเป็นระบบ	ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็นดังนี้

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระในการประชมุเพ่ือชีบ่้ง	ทบทวน	ประเมนิผลฯลฯ	ตามาตรฐาน	COSO	

อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้	หรอืหากมสีถานการณ์ใดๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสีย่งของบรษิทั	ให้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี�านาจเรยีกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประชมุเพ่ือประเมนิความเสีย่งนัน้ๆ	ได้ในทนัท	ี		และ

ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ผูต้รวจสอบภายใน	ท�าหน้าท่ีในการตดิตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง		พร้อมให้ค�าแนะน�า	และจัดท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
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การบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามวสิยัทศัน์องคก์รในการกา้วขึน้สูบ่รษิทัชัน้น าของโลก (World Calss) 

ภายใตค้วามทา้ทายทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา บรษิทัฯ จงึก าหนดใหม้ี
กระบวนการบรหิารความเสีย่งตามหลกัมาตรฐานสากล COSO พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้ชี่องทางในการรายงาน  การตดิตาม และ
การประเมนิผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมติทิางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งเป็นดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระในการประชุมเพื่อชีบ้่ง ทบทวน ประเมนิผลฯลฯ ตามาตรฐาน 
COSO อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืหากมสีถานการณ์ใดๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและอาจสง่ผลกระทบเป็นความเสีย่งของบรษิทั 
ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี านาจเรยีกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประชมุเพื่อประเมนิความเสีย่งนัน้ๆ ได้
ในทนัท ี   และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ท าหน้าทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  พรอ้มใหค้ าแนะน า และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผงัขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

  

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

การก ากบัดแูล การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

พนง. ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความเส่ียง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชีบ้่ง ประเมนิ ทบทวน              
จดัท าแผน ฯลฯ ตามขัน้ตอนใน

มาตรฐาน COSO                 
(ความถี ่: ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

ตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ, ใหค้ าแนะน า

, จดัท ารายงาน                 
(ความถี ่ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

พจิารณารายงาน และก ากบัดแูล
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบ พรอ้มใหค้ าแนะน า                           

(ความถี ่: ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผังขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น	4	ด้านดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

  1.1  ความไม่สม�่าเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

	 	 	 บรษิทัฯ	มรีายได้จากการประมลูงานภาครฐัท้ังการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ	

คดิเป็นประมาณร้อยละ	25-30	ของรายได้รวม	เป็นสดัส่วนทีส่งูซึง่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ	ซึง่รายได้จากส่วนนีข้ึ้นอยู่

กับความสามารถในการชนะประมูล	และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง	อีกทั้งคู่แข่งใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าแข่งขัน	

ตั้งแต่ปี	2557	บริษัทฯ	ได้เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงดังกล่าว	ด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(Total	Qualtiy	

Management	:	TQM)	เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน		แต่เนื่องจากปี	2559	มีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	ทั้งการชะลอการขึ้นโครงการต่างๆ	ของภาคเอกชน	การชะลอโครงการโครงสร้างพ้ืน

ฐานของประเทศ		รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	จนท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง		เป็นผลท�าให้ผล

ประกอบการของบริษัทฯ	ในปี	2559	มีผลขาดทุนเป็นครั้งแรก		

	 	 	 ในปี	2560	บริษัทฯ	จะยังคงใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	ต่อไป	และเน้นกลยุทธ์ด้าน

ผลติภัณฑ์	(Product	Strategy)	ให้มากข้ึน	โดยการสร้างความเข้าใจให้กับลกูค้าเก่ียวกับความพิเศษของหม้อแปลงไฟฟ้า	

คิวทีซี	ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหวัง		เน้นไปท่ีโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานสะอาดทีม่แีนวโน้มจะเตบิโตข้ึน		รวมถึงการส่งออกเป็นส�าคญั	เพ่ือลดแรงกดดนัจากการแข่งขันด้านราคาท่ีรนุแรง

ของตลาดในประเทศ		นอกจากนัน้บรษิทัฯ	จะกระจายการลงทนุไปยังธุรกิจพลงังาน	ผ่านการด�าเนินงานของ	บรษิทั	คิวที

ซี	โกบอล	พาวเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างการเติบโตของบริษัทฯ	ต่อไปในอนาคต

 1.2  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

	 	 	 เน่ืองจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่เหล็กซิลิกอน	ทองแดงแผ่น	และน�้ามันหม้อแปลง	

ฯลฯ	ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และในขณะเดียวกันบริษัทฯ	มีการส่งออก

หม้อแปลงไฟฟ้าไปต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการน�าเข้า	เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็ให้ด�าเนินการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	และ

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี	2559	บริษัทฯ	มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน	1,720,902.00		บาท

กราฟแสดงผลการดาเนินงาน	Forward	Contract	เปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง
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ความเสีย่งทีส่ าคญั 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดแ้บ่งความเสีย่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี้ 

1. ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ความไม่สม ่าเสมอของรายไดแ้ละการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประมลูงานภาครฐัทัง้การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ คดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 25-30 ของรายไดร้วม เป็นสดัสว่นทีส่งูซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ ซึง่รายไดจ้ากสว่นนี้ขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการชนะประมลู และขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทางการเมอืง อกีทัง้คู่แขง่ใชก้ลยุทธด์า้นราคาเขา้แขง่ขนั ตัง้แต่ปี 
2557 บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัความเสีย่งดงักล่าว ดว้ยการพฒันาระบบคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Qualtiy 
Management : TQM) เพื่อยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั  แต่เน่ืองจากปี 2559 มปัีจจยัความเสีย่งภายนอกทีส่ง่ผล
กระทบต่อรายไดข้องบรษิทัฯ ทัง้การชะลอการขึน้โครงการต่างๆ ของภาคเอกชน การชะลอโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศ  รวมถงึการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก จนท าใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาค่อนขา้งสงู  เป็นผลท าใหผ้ลประกอบการ
ของบรษิทัฯ ในปี 2559 มผีลขาดทุนเป็นครัง้แรก   

 ในปี 2560 บรษิทัฯ จะยงัคงใชก้ลยทุธก์ารพฒันาระบบคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (TQM) ต่อไป และเน้นกลยุทธด์า้น
ผลติภณัฑ ์ (Product Strategy) ใหม้ากขึน้ โดยการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัลกูคา้เกีย่วกบัความพเิศษของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ควิทซี ี ทีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้นพลงังานของลกูคา้ไดอ้ย่างเกนิความคาดหวงั  เน้นไปทีโ่ครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานสะอาดทีม่แีนวโน้มจะเตบิโตขึน้  รวมถงึการสง่ออกเป็นส าคญั เพื่อลดแรงกดดนัจากการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรง
ของตลาดในประเทศ  นอกจากนัน้บรษิทัฯ จะกระจายการลงทนุไปยงัธุรกจิพลงังาน ผา่นการด าเนินงานของ บรษิทั ควิทซี ี
โกบอล พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เพื่อลดความเสีย่งและสรา้งการเตบิโตของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 

1.2 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไดแ้ก่เหลก็ซลิกิอน ทองแดงแผ่น และน ้ามนัหมอ้แปลง ฯลฯ 

ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศซึง่ราคาจะผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิโลก และในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มกีารสง่ออกหมอ้แปลง
ไฟฟ้าไปต่างประเทศซึง่มสีดัสว่นทีน้่อยกว่าการน าเขา้ เพื่อลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็ใหด้ าเนินการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และส าหรบัการ
ด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัฯ มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ 1,720,902.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลการด าเนินงาน Forward Contract เปรยีบเทยีบ 3 ปี ยอ้นหลงั 
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 2.  ความเสี่ยงด้านสังคม

  2.1  สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

	 	 	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน	และผู้มาติดต่องานภายในโรงงานอย่างสงูสดุ	

ด้วยตระหนักถึงความเสีย่งซึง่อาจก่อให้เกิดความสญูเสยีท้ังชวิีตและทรพัย์สนิของพนกังาน	ผูม้าตดิต่อ	และองค์กร	ในปี	

2558	มีจ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	และทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งสิ้น	31	ครั้ง		ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงสุด

ในรอบ	3	ปี	บริษัทฯ	จึงยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ	ขึ้นมาเป็นความเสี่ยงเพื่อควบคุมและก�าหนดให้

ปี	2559	เป็นปีแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	“Start	Safe			Work	Safe			Finish	Safe”			โดยในปี	2559	

มีจ�านวนคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุลดลงถึง	45.16%	ซึ่งจะน�าเสนอรายละเอียดการด�าเนินงานในหัวข้อ	“ความปลอดภัยและ

สุขภาพของพนักงาน”

 2.2  การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร

	 	 	 กลุ่มวิชาชีพวิศกรไฟฟ้ามีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของคิวทีซี	เนื่องจากต้องใช้ความรู้และทักษะในเชิง

วิศวกรรม	เพ่ือการพัฒนาสนิค้า/บรกิาร	การ	Support	ลกูค้า	ตลอดจนการวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ	ในเชงิวิศวกรรม	ปี	2558	

พบว่ามวิีศวกรจ�านวนหนึง่ลาออกเมือ่มอีายุการท�างานและเรยีนรูท้กัษะต่างๆ	แล้ว	2-3	ปี	เพ่ือไปเตบิโตในงานรฐัวิสาหกิจ	

หรอืองค์กรใหญ่ๆ	ของบรษิทัต่างชาต	ิในปี	2559	บรษิทัฯ	จงึน�าประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นความเส่ียงขององค์กร	เนือ่งจาก

มรีะดบัคะแนนความเสีย่งปานกลางแต่หากไม่มกีารด�าเนนิการป้องกันใดๆ	อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในของ

บริษัท	และต้องสูญเสียเวลา	และค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนวิศวกรใหม่ๆ		

	 	 โดยในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดท�าแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงนี้ได้แก่

•	 โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

•	 โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ	(Career	path)		เริ่มปี	2560

•	 โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร

•	 การด�าเนินงานโครงการจะรายงานไว้ในหัวข้อ	“การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน”

 2.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงทางการค้า

	 	 	 ด้วยลกัษณะทางธุรกิจของบรษิทัฯ	มรีายได้ส่วนใหญ่มาจากการเข้าประมลูงานภาครฐั	รฐัวิสาหกิจ	และงานภาค

เอกชนโครงการใหญ่ๆ		และมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในปริมาณมากเพ่ือใช้ในการผลิต	หากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย	หรอืข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันจะท�าให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบรษิทั	และเสีย่งต่อการผดิกฎหมาย	ข้อก�าหนด

ต่างๆ			ซึง่เป็นประเดน็ทีถู่กจบัตามองของผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพ่ือความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	ในปี	2559	บรษิทัฯ	จงึได้

ปรบัปรงุกระบวนการท�างานภายใน	โดยเฉพาะในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งต่อการทจุรติ	ให้มข้ัีนตอนและบนัทกึท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้			และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริตเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และพร้อมจะยื่นขอการรับรองภายในปี 2560
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 3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 3.1  การจัดการของเสียอันตรายและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

	 	 	 ในกระบวนการผลติ	และให้บรกิารหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	มวีสัดุเหลอืใช้จากการผลติ	และของเสยีอนัตรายท่ี

ต้องควบคมุการก�าจดัตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	เรือ่งการก�าจดัส่ิงปฏกูิลหรอืวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว			ซึง่ปัจจบุนับรษิทั

ได้ใช้บริการผ่านผู้รับก�าจัดของเสียตามที่ได้รับอนุญาต		ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือความไม่รับผิดชอบของผู้รับก�าจัด

ของเสียซ่ึงอาจน�าของเสียท่ีบริษัทฯ	ส่งไปก�าจัด	ไปท้ิง	ท�าลาย	โดยไม่ผ่านกรรมวิธีท่ีได้ขออนุญาตไว้	สร้างผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม	และสงัคม		ดงัปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครัง้	และบรษิทัผู้ก่อก�าเนิดของเสียต้องเป็นผูร้บัผดิชอบท�าให้เสือ่มเสยี

ชื่อเสียง			เพ่ือเป็นป้องกันความเสี่ยงน้ีที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท		บริษัทฯ	จึงใช้ความเข้มงวดเป็นพิเศษในการส่งก�าจัดของ

เสีย	เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกประเภทของเสีย			การคัดเลือกผู้รับก�าจัดของเสีย		การติดตามตรวจสอบ	ณ	สถานที่ที่

น�าไปก�าจัด		และขั้นตอนการก�าจัด	รวมถึงการท�าความเข้าใจระหว่างบริษัท	และผู้รับก�าจัดของเสีย	เกี่ยวกับการด�าเนิน

การให้เป็นไปตามกฎหมาย	โดยในปี	2559	การด�าเนินการในประเด็นนี้ไม่พบข้อบกพร่อง		รายละเอียดการด�าเนินการ

รายงานไว้ในหัวข้อ	“การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้”

 4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของธุรกิจ

	 	 	 บรษิทัฯ	ได้เตรยีมความพร้อมรบัมอืภาวะฉกุเฉนิกับภยัพิบตัต่ิางๆ	ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน 

ภัยทีส่�าคญัคอือคัคีภัย	บรษิทัฯ	ได้จดัท�าแผนป้องกันและระงบัอคัคภียั	และได้ท�าการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�าทกุปี	พร้อม

กับซือ้ความเสีย่งด้วยกรมธรรม์ท่ีมคีวามคุม้ครองทกุความเสีย่ง	ได้แก่	ไฟไหม้	น�า้ท่วม	แผ่นดนิไหว	การถูกโจรกรรม	และ

อบุตัเิหตจุากการขนส่งสนิค้า	ซึง่ในปี	2559	ไม่เกิดเหตุการณ์อนัส่งผลกระทบต่อชวีติ	ทรพัย์สนิ	และกระบวนการผลติของ 

บริษัทฯ

	 	 	 ส�าหรับความเสี่ยงเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศบนระบบ	AX	ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างโรงงานระยอง	และส�านักงาน

กรุงเทพฯ	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ติดตั้งระบบ	DR-SITE	และทดสอบการใช้งานได้จริงแล้ว		นอกจากน้ีบริษัทฯ	ได้บรรจุ

แผนฝึกซ้อมความเสีย่งกรณี	Server	หลกัไม่สามารถใช้งานได้จากการเกิดภยัภิบตั	ิและให้	DR-SITE	ท�างานได้ภายใน	4	

ชั่วโมง	เพื่อเตรียมความพร้อม	และตรวจสอบการท�างานของระบบ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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มาตรฐานและนวัตกรรม

 มาตรฐานการท�างาน
	 บริษัทฯ	ได้น�าระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาพัฒนากระบวนการภายในตั้งแต่

การบรหิารจดัการ		การขาย		การผลติ	การส่งมอบ		การบรกิาร		อย่างครอบคลมุทุกๆ	กระบวนการเพ่ือยกระดบัการท�างานสูม่าตรฐาน

การผลิต	การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ		ในปี	พ.ศ.	2557	เริ่มเป็นเฟสที่	1	จนถึงปี	2559	เป็นเฟสท่ี	3	การด�าเนินงานเป็นไปตามแผน

พัฒนาที่ก�าหนดไว้	ภายใต้การติดตาม	การประเมินผลของคณะกรรมการส่งเสริม	TQM		ซึ่งจะประกอบไปด้วย	2	คณะท�างานได้แก่	

คณะท�างานแบบคร่อมสายงาน	(Cross	Functional)	และคณะท�างานส่งเสรมิ	TQM	(TQM	Promotion)	และจดัให้มกีารตรวจวินจิฉยั

กระบวนการโดยทีป่รกึษาจากภายนอกเดอืนละ	1	ครัง้		ครัง้ละ	2	วนั	โดยเลอืกวนิจิฉยักระบวนการทีม่นียัส�าคญัต่อกระบวนการทาง

ธุรกิจ	เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายสูก่ระบวนการถัดไป				การด�าเนินการของระบบบรหิารคณุภาพท่ัวทัง้องค์กร	(TQM)	จะมแีผนพัฒนา

ถึง	5	เฟส	ด้วยกันซึ่งจะไปจบที่ปี	2561		พร้อมกับการยื่นขอรางวัล	TQA	Award	ในปี	2561	ด้วยเช่นกัน			ปี	2559	ใช้งบประมาณใน

การพัฒนาระบบ	TQM	เป็นจ�านวน	837,730	บาท

	 นอกจากระบบบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้น�าระบบมาตรฐานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทมา

ประยุกต์ใช้	และขอการรบัรองเพ่ือยกระดบัสนิค้าและบรกิาร	ให้สามารถแข่งขนัได้ท่ัวโลก		เช่น	ระบบมาตรฐาน	ISO9001,		ISO14001,	

ISO14064-3	,	ISO50001,	ISO/IEC17025,	OHSAS18001,	5S	เป็นต้น			ซึง่บรษิทัฯ	จะคงรกัษาไว้ซึง่มาตรฐานดงักล่าวโดยอาจจะ

ต้องมีการปรับเปลี่ยน	Version	ของระบบตามข้อก�าหนดแต่ละมาตรฐานต่อไป		และหากมีมาตรฐานใหม่ๆ	ที่สามารถสนับสนุนและ

ยกระดับการท�างานให้มีมาตรฐานขึ้น	บริษัทฯ	ก็จะพิจารณาน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรต่อไป
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	 ระบบ	5ส	เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของทุกๆ	ระบบมาตรฐานการท�างาน	ซึ่งคิวทีซี	ให้ความส�าคัญ	และส่งเสริมการท�า	5ส	มาโดย

ตลอด	และได้ขอการรับรองพ้ืนท่ี	5ส		จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น	(สสท.)	มาต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2557	และ	ในปี	2559	คณะ

กรรมการ	5ส	ได้ยกระดบัการท�า	5ส	ให้สอดคล้องกับการสร้างสขุภาวะองค์กร		โดยสร้างหลกัสตูรการเรยีนรูท่ี้เป็นรปูแบบเฉพาะของ

คิวทีซี			“สุขสร้างได้ด้วย	5ส”		ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างบรรยากาศในการพัฒนาระบบ	5ส	ด้วยการสร้างความตระหนักถึงผลลัพธ์ที่

พนักงานจะได้รับจากการปฏิบัติตามแนวทาง	5ส		ชี้ให้เห็นผลดี	และผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นหากมีการละเลย	จนเกิดการมีส่วนร่วมขึ้น

ทั้งองค์กร	ส่งผลให้ปี	2559	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Thailand	5S	Award	2016		ระดับรางวัล	Silver	Award	จัดโดยสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น	(สสท.)	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน		2559		
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 ระบบ 5ส เป็นพืน้ฐานส าคญัของทุกๆ ระบบมาตรฐานการท างาน ซึง่ควิทซี ีใหค้วามส าคญั และส่งเสรมิการท า 5ส มา
โดยตลอด และไดข้อการรบัรองพืน้ที ่5ส  จากสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น (สสท.) มาต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2557 และ ในปี 2559 
คณะกรรมการ 5ส ไดย้กระดบัการท า 5ส ใหส้อดคลอ้งกบัการสรา้งสุขภาวะองคก์ร  โดยสรา้งหลกัสตูรการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรูปแบบ
เฉพาะของควิทซี ี  “สขุสรา้งไดด้ว้ย 5ส”  ซึง่เป็นรปูแบบการสรา้งบรรยากาศในการพฒันาระบบ 5ส ดว้ยการสรา้งความตระหนกั
ถงึผลลพัธท์ีพ่นกังานจะไดร้บัจากการปฏบิตัติามแนวทาง 5ส  ชีใ้หเ้หน็ผลด ีและผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้หากมกีารละเลย จนเกดิการ
มสี่วนร่วมขึน้ทัง้องคก์ร ส่งผลใหปี้ 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั Thailand 5S Award 2016  ระดบัรางวลั Silver Award จดัโดย
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น (สสท.) เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน  2559    

 

 

 

 

 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าควิทซี ีออกแบบ ผลติ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC60076 , มอก. 384-2543  และตามมาตรฐานของ

ลกูคา้ หรอืประเทศคู่คา้ เช่น ANSI , IEEE, JIS เป็นตน้   นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสง่หมอ้แปลงเขา้ทดสอบความทนต่อกระแส
ลดัวงจร Short Circuit Performance Test จากสถาบนั KEMA ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และสถาบนั CESI ประเทศอติาล ีแต่ละ
ขนาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรบัรองคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าควิทซี ี  โดยในปี 2559 บรษิทัไดส้ง่หมอ้แปลงไฟฟ้าเขา้
ทดสอบทีส่ถาบนั CESI จ านวนทัง้สิน้ 2 รายการผ่านการทดสอบ 1 รายการ ไม่ผ่านการทดสอบ 1 รายการ ซึง่ทมีงานจะไดท้ า
การปรบัปรุงและพฒันาต่อไป 

  

 
 

 
 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี	ออกแบบ	ผลิต	และทดสอบตามมาตรฐาน	IEC60076	,	มอก.	384-2543		และตามมาตรฐานของ

ลูกค้า	หรือประเทศคู่ค้า	เช่น	ANSI	,	IEEE,	JIS	เป็นต้น			นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งหม้อแปลงเข้าทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร	

Short	Circuit	Performance	Test	จากสถาบนั	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และสถาบนั	CESI	ประเทศอติาล	ีแต่ละขนาดอย่างต่อ

เนื่องเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี		โดยในปี	2559	บริษัทได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าทดสอบที่สถาบัน	CESI	

จ�านวนทั้งสิ้น	2	รายการผ่านการทดสอบ	1	รายการ	ไม่ผ่านการทดสอบ	1	รายการ	ซึ่งทีมงานจะได้ท�าการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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 นวัตกรรม
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร	ทัง้ในระดบักระบวนการซึง่พัฒนาขึน้โดยทมีวิจยัและ

พัฒนา	เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์	และด้านกระบวนการผลติ			นอกจากนียั้งส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดบั

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน	ใช้เทคนิคการปรับปรุงหน้างาน	KAIZEN	โดยไม่จ�ากัดแนวคิดของพนักงาน		พนักงานทุกคนสามารถท�า	KAIZEN	

ในด้านคุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	หรือด้านพลังงาน	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้องแสดงให้เห็น

ประสิทธิผลที่ได้รับจาก	KAIZEN	นั้น

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร

	 ปี	2559	มผีลงาน	KAIZEN	จ�านวนท้ังสิน้	97	ผลงานซึง่เพ่ิมขึน้จากปี	2558	คดิเป็น		185%		ด้วยการปรบัปรงุวิธีการสร้างแรง

จงูใจพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นการยกย่องชมเชย	หรอืการพิจารณาให้รางวัล		ท�าให้พนักงานเริม่เข้ามามส่ีวนร่วมมากข้ึน	และในปี	2560	

บริษัทฯ	มีแผนส่งเสริมเพื่อยกระดับการท�า	KAIZEN	ให้ได้ทั้งปริมาณ	และคุณภาพ		เพิ่มขึ้นจากปี	2559
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นวัตกรรม 
 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมในองคก์ร ทัง้ในระดบักระบวนการซึง่พฒันาขึน้โดยทมีวจิยั
และพัฒนา เน้นการพัฒนานวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการผลิต   นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
นวตักรรมในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ใชเ้ทคนิคการปรบัปรุงหน้างาน KAIZEN โดยไม่จ ากดัแนวคดิของพนักงาน  พนักงานทุกคน
สามารถท า KAIZEN ในดา้นคุณภาพ  ดา้นความปลอดภยั  ดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นพลงังาน ไดอ้ย่างอสิระตามมุมมองของ
ตนเอง แต่ตอ้งแสดงใหเ้หน็ประสทิธผิลทีไ่ดร้บัจาก KAIZEN นัน้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาดา้นนวตักรรมในองคก์ร 
 

ปี 2559 มผีลงาน KAIZEN จ านวนทัง้สิน้ 97 ผลงานซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 คดิเป็น  185%  ดว้ยการปรบัปรุงวธิกีารสรา้ง
แรงจงูใจพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการยกย่องชมเชย หรอืการพจิารณาใหร้างวลั  ท าใหพ้นกังานเริม่เขา้มามสีว่นร่วมมากขึน้ และใน
ปี 2560 บรษิทัฯ มแีผนสง่เสรมิเพื่อยกระดบัการท า KAIZEN ใหไ้ดท้ัง้ปรมิาณ และคุณภาพ  เพิม่ขึน้จากปี 2559 

 

 

  
 

 

 

 

 

การพฒันาระดบักระบวนการ การพฒันาระดบัพืน้ทีป่ฏบิตังิาน(หน้างาน) 
KAIZEN 

R&D 
Sale & MKT 

Engineering Production 

Supply 
chain 

• เขยีนปัญหา วธิแีก ้ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

• ด าเนินการปรบัปรุง 

• พจิารณาใหร้างวลั 

• คดัเลอืกผลงานโดดเด่น 

• ยกย่อง เชดิชผูลงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

รางวลั KAIZEN ดเีด่นประจ าปี 2559 
นายสุธ ีรืน่เรงิ 

พนกังานผลติ สว่นเหลก็แกน 
ส่งผลงานปรบัปรุงจ านวน 7 เรือ่ง     

ผลงานอยู่ในระดบัเกรด A จ านวน 1 เรือ่ง    
 

รางวลั KAIZEN ยอดเยีย่มประจ าปี 2559 
นายโกสนิ มลูเทพ 

เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารุง ส่วนซ่อมบ ารุง 
ส่งผลงานปรบัปรุงจ านวน 9 เรือ่ง     

ผลงานอยู่ในระดบัเกรด A จ านวน 3 เรือ่ง    
 

 

รางวัล	KAIZEN	ดีเด่นประจ�าปี	2559
นายสุธี	รื่นเริง

พนักงานผลิต	ส่วนเหล็กแกน
ส่งผลงานปรับปรุงจ�านวน	7	เรื่อง				

ผลงานอยู่ในระดับเกรด	A	จ�านวน	1	เรื่อง	

รางวัล	KAIZEN	ยอดเยี่ยมประจ�าปี	2559
นายโกสิน	มูลเทพ

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง	ส่วนซ่อมบ�ารุง
ส่งผลงานปรับปรุงจ�านวน	9	เรื่อง				

ผลงานอยู่ในระดับเกรด	A	จ�านวน	3	เรื่อง
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	 บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวตักรรมซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรพัย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	และ	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)		เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า	และสร้างความย่ังยนืให้กับองค์กร		และควิทีซเีป็น	1	ใน	10	บรษิทัท่ีได้ผ่านการประเมนิความสามารถด้านนวตักรรม

องค์กร	และได้เข้ารบัการอบรมพัฒนาศกัยภาพขัน้สงูทางนวัตกรรม		จนได้รบัเกียรตบิตัรรบัรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กร

นวตักรรม	(Innovative	Organization)							เมือ่วนัท่ี	5	ตลุาคม	2559	จาก	ดร.ชยัวัฒน์	วิบลูย์สวสัดิ	์ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย		จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 จากองค์ความรูท่ี้ทีมงานนวัตกรรมของควิทซี	ีได้รบัจากการเข้าโครงการฯ	ท�าให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวตักรรมด้านการตลาด	

การปรับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการแข่งขันเพ่ือสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์	สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	Amorphous	Distribution	Transformer	ของคิวทีซี	เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจ	และให้ความ

ส�าคัญ			ซึ่งการด�าเนินการต่างๆ	จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดได้อย่างชัดเจนในปี	2560
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ผลงานที่มีความโดดเด่น 

 ด้านการพัฒนากระบวนการ

 โครงการวจิยัและพฒันาการออกแบบโครงสร้างตวัถังหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ระเบยีบวธีิเชงิตวัเลขแบบพลศาสตร์

ของไหลเชิงค�านวณและแบบไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite Element Method)

	 จากปัญหาส่วนหนึง่ของข้อร้องเรยีนจากลกูค้าในเรือ่งตวัถังหม้อแปลงรัว่หลงัจากการใช้งาน		น�ามาสูก่ารศกึษาเชงิลกึร่วมกับ

มหาวิทยาลยัชัน้น�าของประเทศ	เพ่ือแนวทางป้องกันซ่ึงใช้เวลาในการศกึษาค่อนข้างนานหลายปี	จนพบว่าขณะทีห่ม้อแปลงท�างานจะ

เกิดความดนัขึน้ภายในตวัถัง			ความดนันีจ้ะท�าให้ถังขยายตวัออกในแนวข้าง		หากตวัถังมคีวามแข็งแรงไม่เพียงพอจะเกิดการขยาย

ตัวมาก		น�าไปสูก่ารเสยีรปูแล้วไม่คนืกลบั	หรอืการรัว่ซมึและเสียหายของรอยเชือ่ม	ปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและ

อายุการใช้งานของหม้อแปลง	จึงได้เริ่มโครงการปรับปรุง	โดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์และซอฟแวร์ที่ทันสมัยมาช่วยวิเคราะห์

ออกแบบ		และปรับปรุงโครงสร้างถังให้แข็งแรงเหนือกว่ามาตรฐาน	และรูปแบบที่เหมาะสม	ประสิทธิผลที่ได้รับจาก	KAIZEN	นั้น

“ผมได้เริม่ท�าโครงการน้ีตอนเป็นนสิติปรญิญา
โท	โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคิวทีซ	ี
และอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย	หลังจบ
การศึกษาผมก็ได้มาท�างานท่ีคิวทีซี	และ
พัฒนาโครงการนี้ต่อจนประสบความส�าเร็จ	
ขอขอบคณุบรษิทัทีใ่ห้โอกาส	และสนบัสนุน
การท�างานของผมมาอย่างต่อเนื่องครับ”

vผลลัพธ์ที่ได้

	 ปัจจุบันได้ใช้กระบวนการน้ีในการออกแบบโครงสร้าง	และจัดทาเป็น

มาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	ที่เหนือกว่ามาตรฐานสากล	สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้กับลูกค้า

ได้อีกด้วย

นายปณิธาน	ธรรมภิญโญ
ผู้จัดการแผนกพัฒนากระบวนการผลิต
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 ด้านการปรับปรุงหน้างาน KAIZEN
 วาล์ว wow… wow… wow…

	 ในกระบวนการผลิตตัวถังหม้อแปลงขั้นตอนการท�าครีบหม้อแปลง	มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่อง	Corrugate	ในการพับครีบ

ของหม้อแปลง	ซึ่งการท�างานของเครื่องจักรจะต้องใช้กระบอกไฮดรอลิคเป็นแรงกดโมลเพ่ือหมุน	Roller	ให้ดึงแผ่นเหล็กเข้าเครื่อง

พับ	แต่การท�างานของกระบอกไฮดรอลิคนั้นให้แรงกระแทก	มากเกินไป	ท�าให้ชุดลูกปิน(Bearings)	และคัปปลิ้ง	(Couplings)	เสื่อม

สภาพเร็วกว่าที่ควร		คุณภาพของเหล็กชิ้นงานไม่เรียบผิดรูปผู้ปฏิบัติต้องเสียเวลาในการแก้ไข		อีกทั้งยังท�าให้เกิดเสียงดังมากซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน				การเปลี่ยนชุดลูกปืน		และคัปปลิ้ง	แต่ละครั้งมีความจ�าเป็นต้อง	Shut	Down	เครื่องจักรเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย	8	ชั่วโมง	โดยต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงประมาณ	5,000	บาท/ครั้ง	ปีละประมาณ	2-3	ครั้ง		

	 คุณโกสิน	มูลเทพ	เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง	ส่วนซ่อมบ�ารุง		มองเห็นปัญหาและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง		โดยการศึกษาการ

ท�างานของกระบอกไฮดรอลคิ	เพ่ือต้องการลดแรงกระแทกทีโ่มล			จนในทีส่ดุคณุโกสนิจงึคดิทีจ่ะลดแรงดนัของน�า้มนัไฮดรอลคิไม่ให้

จ่ายเข้ากระบอกไฮดรอลิคมากเกินไป	โดยการติดต้ังวาล์วปรับแรงดันของน�้ามันไฮดรอลิคทั้งขาเข้าและขาออก	มีผลท�าให้สามารถ

ควบคมุแรงกดโมลให้อยู่ในพิกัดท่ีต้องการได้	ท�าให้คณุภาพของเหลก็ชิน้งานดขีึน้	ลดเสยีงดงัรบกวนผูป้ฏิบตังิาน	และยืดอายุการใช้

งานของอปุกรณ์เครือ่งจกัรได้อกีด้วย		โดยใช้งบประมาณในการปรบัปรงุเพียง	4,000	บาท	หลงัจากตดิตัง้วาล์วปรบัแรงดนัมาแล้ว	6	

เดือนยังไม่พบปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

 ผลลัพธ์ที่ได้

ข้อชี้บ่ง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

1.ระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดลูกปืน	(Bearings)	และคัปปลิ้ง	(Couplings) 2-3	ครั้งต่อปี ยังไม่พบปัญหา

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง 10,000-15,000	บาท/ปี ยังไม่มีค่าใช้จ่าย

3.คุณภาพเหล็กชิ้นงาน ไม่เรียบ	ผิดรูป เรียบ	ไม่ผิดรูป

4.เสียงดังรบกวน	(เป็นพื้นที่	Zone	อนุรักษ์การได้ยิน) 93.2	dB(A) 91.3	dB(A)

“	สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมคิดปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	จน
ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในปี	2559	คือ		ผมเป็นคนท่ีไม่ชอบอยู่กับ
ปัญหาและต้องแก้ปัญหาเดิมๆ	ซ�้าแล้วซ�้าอีก	แต่ก็หลีกเล่ียงไม่ได้
เพราะเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบ	ดงันัน้	ผมจงึต้องคดิวิธีการป้องกันการ
เกิดปัญหาซ�้า	เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องคอยไปแก้ปัญหาเดิม	ๆ	ซ�้าอีก		
ผมขอขอบคุณบริษัท	ที่มองเห็นคุณค่างานที่ผมสร้างขึ้น	ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ผมได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง	”
นายโกสิน	มูลเทพ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง	ส่วนซ่อมบ�ารุง
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การพัฒนาคู่ค้า

	 เน่ืองจากคูค้่าของควิทีซ	ีส่วนใหญ่เป็น	SME		ซึง่ขาดเงนิลงทุนท่ีจะขอการรบัรองมาตรฐานต่างๆ	ท่ีบรษิทัฯ	ต้องการได้		บรษิทัฯ	

จึงใช้วิธีการออกนโยบายจัดซื้อ	จัดจ้าง	ที่ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ	ด้านจริยธรรม		ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม		เพื่อให้คู่

ค้าปฏิบัติตามแนวทางของคิวทีซี	เป็นอย่างต�่า			โดยจะมีการประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคู่

ค้ากับควิทีซ	ี	หากการประเมนิพบข้อบ่งชีว่้าคูค้่าขาดคณุสมบติัด้านใด		ทีมงานของคิวทีซ	ีจะเข้าให้ค�าปรกึษา	แนะน�า		และให้โอกาส

ในการปรับปรุง	เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง	และวัสดุที่จะส่งมอบอยู่ในเกณฑ์ที่คิวทีซี	ก�าหนด

การพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ

	 จากการทีค่วิทีซไีด้เปลีย่นการใช้สนี�า้มนั	มาเป็นส	ีWater	base	ในขัน้ตอนของการท�าสตีวัถงั	เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และต่อตัวผูป้ฏิบตังิานส่งผลให้บรษิทัฯ	ได้รบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้าเก่ียวกับหม้อแปลงเกิดสนิมเรว็หลงัจากตดิตัง้ใช้งานไปได้ระยะหน่ึง		

ทีมวิจัยฯ	จึงวิเคราะห์หาสาเหตุและพบว่าสี	Water	base	ซึ่งทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลตดีมาก	ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และผูป้ฏบิตังิาน	แต่เมือ่น�าไปใช้ในสถานทีท่ี่มคีวามชืน้ค่อนข้างสงูเป็นเวลานาน	ความชืน้จะสามารถแทรกซมึเข้าไปในชัน้ฟิล์มของ

สจีนถึงเน้ือเหลก็	ท�าให้เกิดสนิมได้หลงัจากตดิตัง้ใช้งาน	ตวัถังหม้อแปลงจะเกิดการผกุร่อน	น�าไปสูก่ารรัว่ซมึของน�า้มนัหม้อแปลงได้

ในที่สุด

	 ในปี	2559	คิวทีซี	จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสีในการพัฒนาคุณสมบัติการป้องกันการซึมของความชื้นเข้าไปในฟิล์ม	

ของสี	Water	base	โดยใช้เทคโนโลยีของสีที่เป็น	Clear	coat		ป้องกันการซึมของความชื้นได้ดี	แต่ยังคงคุณสมบัติท่ีดีของ	Water	

base	คือการทนต่อรังสี	UV	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานไว้			โดยใช้โรงงาน	กระบวนการ	และชิ้นงานของ	คิวทีซีใน

การทดสอบคุณสมบัติของสีแต่ละครั้ง		จากการส่งชิ้นงานเข้าทดสอบการท�า	Salt	spray	test	ในห้องปฏิบัติการ	พบว่าได้ผลที่ดีเกิน

ความคาดหมาย	โดยชิน้งานตวัอย่างสามารถทนการทดสอบ		Salt	spray	test	ได้นานกว่าส	ีWater	base	เดมิกว่า	3	เท่า	ควิทีซีจงึได้	

Approve	สูตรของสีและให้ผู้ผลิตเริ่มท�าการผลิตพร้อมส่งมอบแล้วเมื่อกลางปี	2559

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	:	http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
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การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
เน่ืองจากคู่คา้ของควิทซี ีส่วนใหญ่เป็น SME  ซึง่ขาดเงนิลงทุนทีจ่ะขอการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ต้องการได ้ 

บริษัทฯ จึงใช้วิธีการออกนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ ด้านจริยธรรม  ด้านสังคม และด้าน
สิง่แวดลอ้ม  เพื่อใหคู้่คา้ปฏบิตัติามแนวทางของควิทซี ีเป็นอย่างต ่า   โดยจะมกีารประเมนิคุณสมบตัขิองคู่คา้อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อขึน้ทะเบยีนเป็นคู่คา้กบัควิทซี ี หากการประเมนิพบขอ้บ่งชีว้่าคู่คา้ขาดคุณสมบตัดิา้นใด  ทมีงานของควิทซี ีจะเขา้ให้
ค าปรกึษา แนะน า  และใหโ้อกาสในการปรบัปรุง เพื่อการปฏบิตัิทีถู่กตอ้ง และวสัดุทีจ่ะสง่มอบอยู่ในเกณฑท์ีค่วิทซี ีก าหนด 
 

การพฒันาคู่ค้าท่ีส าคญั 
 จากการที่ควิทซีไีด้เปลี่ยนการใช้สนี ้ามนั มาเป็นส ีWater base ในขัน้ตอนของการท าสตีวัถงั เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและต่อตวัผูป้ฏบิตังิานสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้เกีย่วกบัหมอ้แปลงเกดิสนิมเรว็หลงัจากตดิตัง้ใช้
งานไปไดร้ะยะหนึ่ง  ทมีวจิยัฯ จงึวเิคราะหห์าสาเหตุและพบว่าส ีWater base ซึง่ทนต่อรงัสอีุลตรา้ไวโอเลตดมีาก ปลอดภยัและ
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นโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง : http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/ 

 

   สง่มอบวตัถุดบิตรงตามก าหนด > 95% 

   สง่มอบวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ > 95% 

  ควบคุมค่าเฉลีย่ของระดบัคะแนนทีผ่่านเกณฑป์ระเมนิของ AVL > 75% 

99.28% 

99.07% ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 

ผลลพัธ ์                                  เป้าหมาย 

88.39% 
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 

 ความปลอดภัย 

ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน ถือเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดของพนักงานทุกคน ทุกระดบั รวมถึงผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดย้กระดบัเรื่องความปลอดภยัในการท างานมาเป็นความเสีย่งทีต่้องควบคุมเนื่องจากในปี 
2558 มจี านวนอุบตัเิหตุเกดิขึน้ 31 ครัง้ ซึง่เป็นจ านวนสูงสุดในรอบ 3 ปี   พรอ้มก าหนดให้ทุกคนในองค์กรร่วมกนัสร้าง 
“วฒันธรรมความปลอดภยั”     

 

 
 

การสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัต้องใชอ้งค์ประกอบร่วมหลายประการ ตัง้แต่ระบบมาตรฐานที่ใช้ในการบรหิาร
จดัการ  การสนับสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู   การถ่ายทอดองค์ความรูสู้่การปฏบิตั ิ การบงัคบัใช้ระเบยีบปฏบิตัอิย่างเขม้งวด 
และการมสี่วนร่วมของพนักงานในองคก์ร  หากขาดองค์ประกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งจะไม่สามารถสร้างให้เกดิเป็นวฒันธรรม
ความปลอดภยัไดเ้ลย 

 

ระบบมาตรฐาน 
การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควิทซีดี าเนินการตามขอ้ก าหนด

ของระบบตามมาตรฐาน OHSAS18001 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งไดก้ าหนด
บุคลากร และกรอบการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน 

 

กรอบการบรหิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นด้านสังคม (Quality Society) 

 
 

พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 
แจ้งปัญหาด้านความปลอดภยั 
ด าเนินการป้องกนั/แก้ไข 
ติดตามและประเมินผล 

 
พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ตรวจความปลอดภยัก่อนปฏิบตัิ 
ควบคมุการปฏบิตัิให้ปลอดภยั 
ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

         หวัหน้างาน&ผู้ปฏิบตัิงาน 
ประเมินความเสี่ยง 

ก าหนดวิธีการที่ปลอดภยัในการปฏบิตัิ 
ให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงาน 

และน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 ผู้บริหาร 
ก าหนดนโยบายความปลอดภยัฯ 

ก าหนดเป้าหมาย 
ทบทวนการด าเนินการ 

 
ACTION PLAN 

DO CHECK 

  Start Safe  Work Safe  Finish Safe Zero Accident Safety Culture 
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  Start Safe  Work Safe  Finish Safe Zero Accident Safety Culture 
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ACTION PLAN 

DO CHECK 

  Start Safe  Work Safe  Finish Safe Zero Accident Safety Culture 

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

   ความปลอดภัย
	 ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	ถือเป็นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดของพนักงานทุกคน	ทุกระดับ	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ยกระดับเรื่องความปลอดภัยในการท�างานมาเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมเนื่องจากในปี	2558	มี

จ�านวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน	31	คร้ัง	ซึ่งเป็นจ�านวนสูงสุดในรอบ	3	ปี			พร้อมก�าหนดให้ทุกคนในองค์กรร่วมกันสร้าง	“วัฒนธรรมความ

ปลอดภัย”	

	 การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยต้องใช้องค์ประกอบร่วมหลายประการ	ตัง้แต่ระบบมาตรฐานทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการ		

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง			การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ		การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติอย่างเข้มงวด	และการมีส่วน

ร่วมของพนกังานในองค์กร		หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่จะไม่สามารถสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยได้เลย

 
ระบบมาตรฐาน

	 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	คิวทีซีด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ

ระบบตามมาตรฐาน	OHSAS18001	ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่งได้ก�าหนดบุคลากร	

และกรอบการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

	 ผูบ้รหิารควิทซี	ีให้ความส�าคญั	และสนับสนนุการด�าเนินงาน	โดยการจดัสรรงบประมาณการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	

ไว้อย่างเหมาะสม	พร้อมกับติดตาม	ตรวจสอบผลการด�าเนินงานผ่านการประชุมกรรมการบริหาร	เป็นประจ�าทุกเดือน	นอกจากนี้ยัง

ก�าหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย	เพ่ือก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ

คณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1.	นายศิริพงศ์								บุญตาม ประธานคณะกรรมการ ลาออก	7/9/59

2.	นายเจริญศักดิ์	สารวงค์ ประธานคณะกรรมการ 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�านวนพนักงานร้อยละ	3.37	ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนการปรับปรุง	และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยปี	2559	จ�านวน	1,760,528.81	บาท

 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

	 บรษิทัฯ	ได้จดัท�าขัน้ตอน	วิธีการ	คูม่อื	วารสารเก่ียวกับการปฏิบติัด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบรษิทั	และจดั

เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่กลุม่พนกังานอย่างเหมาะสม	ได้แก่กลุม่พนักงานเข้าใหม่	กลุม่หน้าทีเ่ฉพาะงาน	 

กลุม่พนกังานเก่าท่ีจ�าเป็นต้องรบัการทบทวนใหม่	กลุม่ผูร้บัเหมาทีเ่ข้ามาปฏิบตังิานภายในบรษิทั	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

ในการปฏบิตั	ินอกจากนีใ้นทุกๆ	เช้าก่อนเริม่ปฏบิตังิานพนกังานทกุส่วนงานจะต้องท�ากิจกรรม	KYT	และ	Safety	Talk	เพ่ือการสร้าง

สติและหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าก่อนการเริ่มท�างาน

ฉบับที ่ 7  ที ่: 9 เดอืนกรกฎาคม หนา้ 1/1 

มาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 
- มาตรฐานการแตง่กายของพนักงาน 
- มาตรฐานเครือ่งจักร 
- มาตรฐานการจัดวางถงัดบัเพลงิ 

ยกตวัอย่างมาตรฐาน 

ได้ดงัตอ่ไปนี้ 

1.ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร 

2.แผนภาพการตรวจเครื่องจักร 

3.แบบตรวจสอบเครื่องจักร 

ตัวอยา่งจดุตดิตัง้ถงัดับเพลงิในโรงงาน ตัวอยา่งการแตง่กายส  าหรับ
พนกังานทีป่ฏบิตังิานในไลนผ์ลติ ป้ายแสดงวิธีการใช้

ถังดับเพลิง 

ป้ายบอกต าแหน่งถัง
ดับเพลิง 

ระดับต าแหน่ง
ติดตั้งสูงจากพื้น 
ไม่เกิน 150 ซม. 

ตีเส้นสขีาว - แดง 
ห้ามวางสิ่งของกีด
ขวางบริเวณใต้จุดที่
ติดตั้งถังดับเพลิง 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  
ทางส่วนความปลอดภัยและ 
คณะกรรมการความปลอดภัย 

ได้เข้าร่วมงาน   
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ ครั้งที่ 30   

ณ ศุนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัท า : สว่นความปลอดภยั 11-7-59 
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การบังคับใช้กฎระเบียบ

	 เมือ่ให้ความรู	้ความเข้าใจ	เก่ียวกับแนวทางปฏบิตัทิีถู่กต้อง	เพ่ือลดโอกาสในการ

เกิดอุบัติเหตุแล้ว		การบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญ	เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติ		คิวทีซี	มีวิธีการจัดการกับบุคคลที่ละเลย	หรือ

เพิกเฉยต่อการท�างานด้วยความปลอดภัย		ด้วย	“ใบบนัทึกการเตือนการปฏิบติังานท่ีไม่

ปลอดภัย”			หวัหน้างานทกุส่วนงานสามารถออกใบเตอืนน้ีให้กับพนักงานหน่วยงานใด

ก็ได้ในทนัทีเมือ่พบเหน็การปฏิบตัท่ีิไม่ปลอดภัย		และหากพบการกระท�าซ�า้	จะยกระดบั

ใบเตือน	สู่การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรตามระเบียบ	ข้อบังคับ	ในการท�างานของ 

บรษิทัฯ		ซึง่จะส่งผลต่อสทิธิประโยชน์เรือ่งโบนสัประจ�าปีของพนักงานผูก้ระท�าผดิระเบยีบเอง 

โดยในปี	2559	มีพนักงานได้รับบันทึกการเตือน	1	ครั้ง		

	 ส�าหรบัผูร้บัเหมา	ควิทีซี	ได้ให้ความส�าคญั	ด้วยการจดัอบรมท�าความเข้าใจเก่ียว

กับหลักปฏิบัติต่างๆ	ด้านความปลอดภัยเมื่อเข้าในสถานที่ของบริษัท		พร้อมออกบัตร

ประจ�าตวัผูร้บัเหมา			ในขณะปฏิบตังิานแต่ละวันผูร้บัเหมาจะต้องท�าใบขออนุญาตท�างาน	

พร้อมมีการตรวจสอบโดย	จป.วิชาชีพ		หากพบเห็นการกระท�าท่ีมีความเสี่ยงอันตราย	

หรือไม่เป็นไปตามใบขออนุญาตที่แจ้งไว้		จป.วิชาชีพ	มีสิทธิท่ีจะสั่งหยุดงานของผู้รับ

เหมาโดยทันที	และจะต้องท�าการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยจึง

จะอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อไปได้	ในปี	2559	ไม่พบการกระท�าท่ีมีความเสี่ยงอันตราย

ของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

สร้างการมีส่วนร่วม

	 ในทุกๆ	ปี	บรษิทัฯ	จะท�าการทบทวนและประเมนิความเสีย่งอนัตรายจากพ้ืนท่ีท�างาน	และจากการท�างานในต�าแหน่งงาน	โดย

ก�าหนดให้พนักงานเจ้าของพ้ืนทีทุ่กคนได้มส่ีวนร่วมในการประเมนิความเสีย่ง	ท�าให้เห็นความเสีย่งในหน่วยท่ีเลก็ทีส่ดุซึง่จะเป็นการ

ป้องกันอนัตรายได้ดทีีส่ดุ		นอกจากนัน้ในทกุๆ	ปี	บรษิทัจะจดักิจกรรมสปัดาห์ส่งเสรมิสขุภาพ	ความปลอดภยั	และเสรมิสร้างสขุภาวะ

องค์กร	ขึ้น	เพ่ือเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถทางความคิด	และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย		รวมถึงการเรียนรู้จาก

นิทรรศการที่จัดขึ้นในงาน
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การปรับปรุงหน้างาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยในการท�างาน  : สะพานส่งเหล็ก

	 เครือ่งพับ	Corrugate	เป็นเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการพับแผ่นเหลก็ม้วนให้เป็นชิน้งานครบี	Corrugate	ซึง่มวิีธีการน�าแผ่นเหลก็เข้า

เครื่องพับด้วยการดึงแผ่นเหล็กจากแท่น	Decoiler	ซึ่งตั้งห่างจากเครื่องพับครีบประมาณ	3	เมตร	ต้องใช้ก�าลังคนในทั้งหมด	3	คนใน

การยกประคองแผ่นเหล็ก	และควบคุมปุ่มคอนโทรล			และใช้เวลา	5	นาทีต่อครั้ง		ในหนึ่งวันจะต้องท�าทั้งหมด	6	ครั้ง	ผลท่ีตามมา

คือพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมัดแขน	และแผ่นหลัง	เน่ืองจากการยกประคองแผ่นเหล็กจาก	Decoiler	ไปยัง

เครื่องพับครีบ	

	 คุณอภิชาต	ทะกอง		เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพับ	Corrugate		และรับผิดชอบการปฏิบัติงานนี้มีความคิดที่จะท�าการปรับปรุงหน้า

งาน	KAIZEN	เพ่ือลดผลกระทบทางด้านสขุภาพต่อตนเอง					จงึขอค�าปรกึษาคุณโกสนิ	มลูเทพ	ซึง่มปีระสบการณ์ในการท�า	KAIZEN	

มาหลายโครงการ		จนได้ข้อสรุปในการจัดท�า	“สะพานส่งเหล็ก”					สะพานส่งเหลก็ท�าจากเศษเหลก็เหลอืใช้รอขายทิง้น�ามาเชือ่มต่อกนั

และออกแบบให้สามารถหบุขยายได้ตามความกว้างของหน้าเหลก็	เคลือ่นทีด้่วยล้อเหลก็	(ล้อเหลก็เก่าทีไ่ม่ใช้งานแล้วรอขาย)		และ

สามารถหบุเก็บได้เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ี		เมือ่ต้องการใช้ก็จะเขน็สะพานส่งเหลก็มาเชือ่มต่อระหว่าง	Decoiler	กับเครือ่งพับครบี	จากน้ัน

พนักงาน	1	คนจะท�าการกดปุม่คอนโทรลเพ่ือปล่อยม้วนเหลก็		และมพีนกังานอกี	1	คนคอยจบัปลายม้วนเหลก็เข้าเครือ่งพับ	เมือ่เสรจ็

แล้วก็จะหุบสะพานส่งเหล็กเก็บเข้าที่		โดยใช้เวลาทั้งสิ้น	3	นาที	และใช้ก�าลังคน	2	คน		ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ปฏิบัติงานไม่มีอาการปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อมัดแขน	และแผ่นหลัง	และยังช่วยลดก�าลังคนและเวลาในการท�างานได้อีกด้วย	

 งบประมาณทีใ่ช้ในการจดั น�า้หนักเหลก็ประมาณ 70 กก. คิดเป็นมลูค่า 210 บาท (ราคาเศษเหลก็ 3 บาท/กิโลกรมั)
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การปรบัปรงุหน้างาน KAIZEN ด้านความปลอดภยัในการท างาน  : สะพานส่งเหลก็ 
  
 เครื่องพบั Corrugate เป็นเครื่องจกัรที่ใชใ้นการพบัแผ่นเหลก็มว้นใหเ้ป็นชิน้งานครบี Corrugate ซึง่มวีธิกีารน าแผ่น
เหลก็เขา้เครื่องพบัดว้ยการดงึแผ่นเหลก็จากแท่น Decoiler ซึง่ตัง้ห่างจากเครื่องพบัครบีประมาณ 3 เมตร ต้องใชก้ าลงัคนใน
ทัง้หมด 3 คนในการยกประคองแผ่นเหลก็ และควบคุมปุ่ มคอนโทรล   และใชเ้วลา 5 นาทต่ีอครัง้  ในหนึ่งวนัจะตอ้งท าทัง้หมด 6 
ครัง้ ผลทีต่ามมาคอืพนักงานผูป้ฏบิตังิานมคีวามปวดเมื่อยกลา้มเนื้อมดัแขน และแผ่นหลงั เนื่องจากการยกประคองแผ่นเหลก็
จาก Decoiler ไปยงัเครื่องพบัครบี  
 คุณอภชิาต ทะกอง  เจา้หน้าทีค่มุเครื่องพบั Corrugate  และรบัผดิชอบการปฏบิตังิานนี้มคีวามคดิทีจ่ะท าการปรบัปรุง
หน้างาน KAIZEN เพื่อลดผลกระทบทางดา้นสขุภาพต่อตนเอง     จงึขอค าปรกึษาคุณโกสนิ มลูเทพ ซึง่มปีระสบการณ์ในการท า 
KAIZEN มาหลายโครงการ  จนไดข้อ้สรุปในการจดัท า “สะพานสง่เหลก็”     สะพานสง่เหลก็ท าจากเศษเหลก็เหลอืใชร้อขายทิง้
น ามาเชื่อมต่อกนัและออกแบบใหส้ามารถหุบขยายไดต้ามความกวา้งของหน้าเหลก็ เคลื่อนทีด่ว้ยลอ้เหลก็ (ลอ้เหลก็เก่าทีไ่ม่ใช้
งานแลว้รอขาย)  และสามารถหบุเกบ็ไดเ้พื่อประหยดัพืน้ที ่ เมื่อตอ้งการใชก้จ็ะเขน็สะพานสง่เหลก็มาเชื่อมต่อระหวา่ง Decoiler 
กบัเครื่องพบัครบี จากนัน้พนกังาน 1 คนจะท าการกดปุ่ มคอนโทรลเพื่อปล่อยมว้นเหลก็  และมพีนกังานอกี 1 คนคอยจบัปลาย
มว้นเหลก็เขา้เครื่องพบั เมื่อเสรจ็แลว้กจ็ะหบุสะพานสง่เหลก็เกบ็เขา้ที ่ โดยใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 นาท ีและใชก้ าลงัคน 2 คน  ผลลพัธ์
ทีไ่ดค้อืผูป้ฏบิตังิานไมม่อีาการปวดเมื่อยกลา้มเน้ือมดัแขน และแผ่นหลงั และยงัชว่ยลดก าลงัคนและเวลาในการท างานไดอ้กีดว้ย  
งบประมาณท่ีใช้ในการจดั น ้าหนักเหลก็ประมาณ 70 กก. คิดเป็นมูลค่า 210 บาท (ราคาเศษเหลก็ 3 บาท/กิโลกรมั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลพัธท่ี์ได ้

ข้อช้ีบง่ ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

1.จ านวนคนในการปฏบิตังิาน 3 คน 2 คน 

2.เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 5 นาท ี 3 นาท ี

3.อาการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อมดัแขน และแผ่นหลงั  - 

นายโกสนิ มลูเทพ และ นายอภชิาต ทะกอง  
ภาพจากซา้ยไปขวา 

อภิชาติ : “สะพานส่งเหล็กเป็นผลงาน 
KAIZEN ชิ้นแรกของผม  ผมมคีวามภูมใิจ
ที่สามารถสร้างคุณค่างานจากเศษเหล็กที่
เตรียมขายทิ้ง มาเป็นอุปกรณ์เสริมใช้ใน
การท างาน ท าให้สุขภาพผมดีขึ้น และยงั
ช่วยใหบ้รษิัทประหยดัค่าใช้จ่ายได้อกีด้วย 
ที่ส าคญัต้องขอขอบคุณพี่โกครบัทีค่อยให้
ค าปรกึษาครบั 

โกสิน : “ผมดใีจเป็นอย่างมากที่น้องมา
ปรกึษาการท า KAIZEN กบัผม ผมรูส้กึว่า
ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น  และยินดีที่จะ
ช่วยเหลอืเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ในสิง่ที่
ผมถนัด ขอให้บอกมาครับ ผมพร้อม
แบ่งปันเพื่อร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นใน
องคก์รของเรา” 

ภาพก่อนปรบัปรุง ภาพหลงัปรบัปรุง 

โกสิน	:	“ผมดีใจเป็นอย่างมากที่น้องมาปรึกษา

การท�า	KAIZEN	กับผม	ผมรูส้กึว่าตนเองมคีณุค่า

มากขึน้		และยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืเพือ่นพนักงาน 

ทุกๆ	คน	ในสิ่งที่ผมถนัด	ขอให้บอกมาครับ	ผม

พร้อมแบ่งปันเพ่ือร่วมสร้างสิ่งดีๆ	ให้เกิดขึ้นใน

องค์กรของเรา”

อภิชาต	ิ:	“สะพานส่งเหลก็เป็นผลงาน	KAIZEN	

ชิน้แรกของผม		ผมมคีวามภูมใิจทีส่ามารถสร้าง

คณุค่างานจากเศษเหลก็ท่ีเตรยีมขายทิง้	มาเป็น

อปุกรณ์เสรมิใช้ในการท�างาน	ท�าให้สขุภาพผม

ดขีึน้	และยังช่วยให้บรษิทัประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อกีด้วย	ทีส่�าคญัต้องขอขอบคณุพ่ีโกครบัทีค่อย

ให้ค�าปรึกษาครับ

ภาพก่อนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนการท างานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลงั 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนการเกิดอบุติัเหต ุ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ทรพัยส์นิเสยีหาย 6 10  10 

ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไมห่ยุดงาน) 7 21  7 

ไดร้บับาดเจบ็รุนแรงถงึขัน้หยุดงาน 0 0  0 

รวมจ านวน (ครัง้) 13 31  17 
รวมจ านวนวนัหยุดงานจากอุบตัเิหตุในการท างาน (วนั) 0 0  0 
เจบ็ป่วยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 3  0 
 
กราฟแยกประเภทการเกดิอุบตัปีิ 2559 

 
 

การเกิดอบุติัเหตกุรณีท าให้ทรพัยสิ์นเสียปี 2559 คิดเป็นมลูค่า 36,547 บาท 
 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 

1.อุบตัเิหตุจากการท างานตอ้งเป็นศนูย ์
   ผลลพัธ ์: เกดิอุบตัเิหตุ 17 ครัง้ ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
 
2.จ านวนวนัทีไ่ม่เกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงานสะสม 1,250 วนั 
  ผลลพัธ ์: สถติสิะสม ณ 31 ธนัวาคม 2559 ได ้1,240 วนั 
              คาดการณ์ปี 2560 จะไดต้ามเป้าหมาย 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนการท างานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลงั 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนการเกิดอบุติัเหต ุ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ทรพัยส์นิเสยีหาย 6 10  10 

ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไมห่ยุดงาน) 7 21  7 

ไดร้บับาดเจบ็รุนแรงถงึขัน้หยุดงาน 0 0  0 

รวมจ านวน (ครัง้) 13 31  17 
รวมจ านวนวนัหยุดงานจากอุบตัเิหตุในการท างาน (วนั) 0 0  0 
เจบ็ป่วยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 3  0 
 
กราฟแยกประเภทการเกดิอุบตัปีิ 2559 

 
 

การเกิดอบุติัเหตกุรณีท าให้ทรพัยสิ์นเสียปี 2559 คิดเป็นมลูค่า 36,547 บาท 
 
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 

1.อุบตัเิหตุจากการท างานตอ้งเป็นศนูย ์
   ผลลพัธ ์: เกดิอุบตัเิหตุ 17 ครัง้ ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
 
2.จ านวนวนัทีไ่ม่เกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงานสะสม 1,250 วนั 
  ผลลพัธ ์: สถติสิะสม ณ 31 ธนัวาคม 2559 ได ้1,240 วนั 
              คาดการณ์ปี 2560 จะไดต้ามเป้าหมาย 
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ประเภท 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง

การเกิดอุบัติเหตุกรณีท�าให้ทรัพย์สินเสียปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 36,547 บาท

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1.	 อุบัติเหตุจากการท�างานต้องเป็นศูนย์

				 ผลลัพธ์	:		 เกิดอุบัติเหตุ	17	ครั้ง	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

2.	 จ�านวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสะสม	1,250	วัน

			 ผลลัพธ์	:		 สถิติสะสม	ณ	31	ธันวาคม	2559	ได้	1,240	วัน

	 	 คาดการณ์ปี	2560	จะได้ตามเป้าหมาย
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การตรวจวดัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เพือ่เฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังาน อย่าง
ครอบคลุม และสม ่าเสมอ  โดยมผีลการตรวจวดัประจ าปี 2559 ดงัต่อไปนี้ 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างานเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

พืน้ที่ จุดที่ท ำกำรตรวจ 
ผลกำรตรวจวัด 

มำตรฐำน หน่วย 2557 2558 2559 
2/4/57 28/5/58 10/12/59 

โรงงำน 1 เหล็กแกน 74.1 - - 90 dB( A) 
โรงงำน 3 เคร่ืองตดัเหล็ก UniCore 79.0 76.8 78.3 90 dB( A) 
อบและเติมน ำ้มัน Tanking 88.8 75.8 79.1 90 dB( A) 
ประกอบ ห้องตดัไม้ 77.4 77.3 81.5 90 dB( A) 
เหล็กแกน Work Shop 77.3 79.9 81.2 90 dB( A) 
โรงงำน 4 พืน้ที่ยิงเม็ดเหล็ก 85.9 84.7 89.6 90 dB( A) 
ประกอบ Work Shop   69.6   90 dB( A) 
พันคอยล์ 1 พนัคอยล์    70.6   90 dB( A) 
พันคอยล์ 2 พนัคอยล์    82.2   90 dB( A) 
พันคอยล์ 4 พนัคอยล์    75.3   90 dB( A) 
อำคำรพันคอยล์ใหม่ เคร่ืองพนัคอยล์     74.1 90 dB( A) 
ห้องตัดกระดำษ ตดักระดาษ   74.4   90 dB( A) 
โรงงำน 4 เช่ือมประกอบตวัถงั 85.9 84.7 91.3 90 dB( A) 

 
 จากผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ที่ท างานพบว่าในปี 2559 ระดบัเสยีงในพื้นที่ท างานของโรงงาน 4 มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากการเพิม่จ านวนเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่ในพืน้ทีด่งักล่าว บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์การ
ไดย้นิ โดยผูป้ฏบิตังิานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตลอดเวลาในขณะปฏบิตังิาน  พรอ้มกบัการท า KAIZEN ของ
พนกังานเพื่อลดเสยีงดงัของเครื่องจกัร 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

พารามิเตอร ์ พืน้ท่ี 

ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน หน่วย 1/57 1/58 1/59 

24-26/3/57 26-28/5/58 1-2/6/59 

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) สวนหย่อมโรงงาน 56.3 65.2 65.8 70 dB( A) 

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Lmax) สวนหย่อมโรงงาน 51.6-78.3 36.5-91.4 96.3 115 dB( A) 

 

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน		เพ่ือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน	อย่าง

ครอบคลุม	และสม�่าเสมอ		โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2559	ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

	 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ท�างานพบว่าในปี	2559	ระดับเสียงในพ้ืนที่ท�างานของโรงงาน	4	มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	

อันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ�านวนเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต	ซึ่งในพ้ืนท่ีดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์การได้ยิน	โดย

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน		พร้อมกับการท�า	KAIZEN	ของพนักงานเพื่อลด

เสียงดังของเครื่องจักร

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
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ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัสารเคมีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

พืน้ที่ พารามเิตอร ์
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 02/58 01/59 02/59 
20/3/56 6/9/56 2/4/57 18/9/57 28/5/58 23/11/58 1/6/59 10/12/59 

เหลก็แกนโรงงาน 3 Iron Dust 
      

<0.007 <0.007 10 mg/m3 
เหลก็แกน : เรยีงเหลก็
โรงงาน 1 

Xylene 
  

0.71 2.17 0.25 0.6 
  

435 mg/m3 
Xylene 

      
<0.25 Not Detected 100 ppm 

Toluene 
     

4.36 
  

435 mg/m3 
Toluene 

      
0.33 Not Detected 200 ppm 

Acetone 
     

0.26 <0.30 Not Detected 250 ppm 

        
Not Detected 

  
        

Not Detected 
  

เหลก็แกน : ทาสแีคลม้ป์
เหลก็ 

Xylene 0.01 0.01 0.01 2.17 0.25 0.25 
  

435 mg/m3 
Xylene 

      
<0.25 Not Detected 100 ppm 

Toluene 6.35 9.95 2.86 2.72 4.82 0.3 
  

752 mg/m3 
Toluene 

      
<0.25 2.41 200 ppm 

Acetone - - 
   

0.53 <0.30 <0.30 250 ppm 
เหลก็แกน : ตดัพลาสมา Total dust 

     
<0.25 <0.25 0.43 15 mg/m3 

Carbon Monoxide 
     

<1 <1 1 50 ppm 
Copper Fume 

      
<0.007 Not Detected 0.1 mg/m3 

พนัคอยล์ : พนัคอยล ์4 Total dust 
     

<0.25 <0.25 Not Detected 15 mg/m3 

 
Copper Fume 

      
<0.007 Not Detected 15 mg/m3 

พนัคอยล์ : อาคารพนั
คอยลใ์หม่ 

Total dust 
      

0.34 Not Detected 15 mg/m3 
Copper Fume 

      
<0.007 Not Detected 0.1 mg/m3 

พนัคอยล์ : หอ้งตดักระดาษ Total dust - - 
 

ND 0.26 0.25 <0.25 <0.25 15 mg/m3 
ประกอบ : ประกอบหมอ้
แปลง 

Copper Fume 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 
 

0.008 Not Detected 0.1 mg/m3 
Iron Fume 

      
<0.007 <0.007 10 mg/m3 

ประกอบ : Work shop Lead 
  

0.001 0.01 0.015 
   

0.2 mg/m3 

 
Copper Fume 

  
0.009 0.01 

 
0.007 <0.007 <0.007 0.1 mg/m3 

 
Iron Fume 

      
<0.007 <0.007 10 mg/m3 

ประกอบ : หอ้งตดัไม้ Total dust - - 
 

ND 9.13 0.25 0.42 0.34 15 mg/m3 

 
Respirable dust - - 

   
0.1 0.4 Not Detected 5 mg/m3 

ตดิตัง้อุปกรณ์ : Spay 
Booth 

Total dust - - 
 

ND 1.36 0.25 0.68 Not Detected 15 mg/m3 
Xylene 0.01 0.01 0.25 2.17 0.25 <0.25 <0.25 <0.25 100 ppm 
Toluene 0.57 0.83 0.01 1.88 0.25 <0.25 <0.25 1.57 200 ppm 

ซ่อมหมอ้แปลง Total dust - - 
 

ND 0.25 0.25 <0.25 Not Detected 15 mg/m3 

 
Oil  Mist 

     
0.056 

 
0.08 5 mg/m3 

ตวัถงั : เชือ่มประกอบ
ตวัถงั 

Total dust - - 
 

ND 0.25 0.34 0.34 Not Detected 15 mg/m3 
Carbon Monoxide 

      
<1 3 50 ppm 

Iron Fume 
      

0.206 0.018 10 mg/m3 
ตวัถงั : เครือ่งตดัพลาสมา่ Carbon Monoxide 

      
<1 5 50 ppm 

 
Iron Fume - - 

   
0.015 0.153 0.018 10 ppm 

หอ้งยงิเมด็เหลก็  
(ดา้นใน) 

Iron Fume - - 
   

0.232 0.182 0.090 10 mg/m3 
Iron Fume - - 

   
0.011 0.016 0.042 10 mg/m3 

Spray Booth โรงงาน 4 Carbon Monoxide 
     

- <1 2 50 ppm 

 
Iron Fume - - 

   
0.020 0.017 0.012 10 ppm 

 
Respirable dust 

      
0.05 <0.10 5 mg/m3 

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
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 สุขภาพ
	 สุขภาพที่ดีของพนักงาน	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	

จึงได้จัดพ้ืนที่การท�างานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	สะอาด	ครอบคลุมประเด็นด้านแสง	เสียง	ความร้อน	สารเคมี	และการบริโภค	

พร้อมทั้งจัดให้มีการสุขภาพประจ�าปี	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิด้านสขุภาพต่างๆ	ให้พนักงานได้ปฏบิตัตินอย่างถูกต้องในการดแูลสขุภาพ	ตัง้แต่

เรื่องการกิน	การพักผ่อน	การออกก�าลังกาย	การขับถ่าย	การลด	ละ	เลิก	สิ่งเสพติด	เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : “แฮปปี้บอดี้ สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข”

	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี	2558	เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย	และมีการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม		อย่างไรก็

ดี	“สุขภาพ”	เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนต้องลงมือท�าเองจึงจะเกิดผล		บริษัทฯ	มีหน้าท่ีส่งเสริม	และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ที่

สามารถตอบความต้องการของพนักงานได้	ซึ่งในปี	2559	บริษัทฯ	ยังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้พนักงานได้เลือกท�ากิจกรรมตาม

ความชอบ	ความถนัดของตนเอง			เช่น	การเต้นแอโรบิค		โยคะ		แบดมินตัน			ฟุตบอล	เป็นต้น	นอกจากน้ียังจัดอบรมให้ความรู้แก่

พนักงานเกี่ยวกับ	5	อ.	เพื่อองค์ประกอบของชีวิตที่ดี	เพื่อให้พนักงานเลือกบริโภคอย่างถูกต้อง

อบรมหลักสูตร	5	อ.	เพื่อองค์ประกอบชีวิตที่ดี	โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี	คิวทีซี	ลีค	คัพ	2016
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                   กจิกรรมชมรมแบดมนิตนั       กจิกรรมชมแอโรบคิ และโยคะ 

งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพการกีฬา ปี 2559 จ านวน 276,418.00 บาท 

 

ผลการตรวจสขุภาพทัว่ไปของพนกังานกรณีทีม่คีวามผดิปกตสิอดคลอ้งกบัค่า BMI ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 จากกราฟ แสดงใหเ้หน็ว่าการด าเนินการส่งเสรมิสุขภาพของพนกังานไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของบรษิัทฯ ซึ่ง
พบว่าปี 2559 ม ี% ของจ านวนพนกังานทีม่คี่า BMI เพิม่ขึน้จากปี 2558  จากบนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่ผู้ทีม่คี่า BMI 
เกนิจะให้ความสนใจน้อยกว่าผูท้มีสีุขภาพทีด่อียู่แล้ว ทัง้นี้ ในปี 2560 ทมีงานจะไดป้รบัปรุงโดยใชว้ธิกีารสร้างแรงจูงใจ ให้
พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะดแูลสขุภาพของตนเอง ดว้ยงบประมาณทีเ่หมาะสมต่อไป 
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รายการตรวจ 

% 

	 จากกราฟ	แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทฯ	ซึ่งพบว่าป	ี

2559	มี	%	ของจ�านวนพนักงานท่ีมีค่า	BMI	เพ่ิมขึ้นจากปี	2558		จากบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ผู้ที่มีค่า	BMI	เกินจะให้

ความสนใจน้อยกว่าผู้ทีมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว	ทั้งนี้	ในปี	2560	ทีมงานจะได้ปรับปรุงโดยใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ	ให้พนักงานมีความ

กระตือรือร้นที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง	ด้วยงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน กิจกรรมชมแอโรบิค	และโยคะ
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โครงการโรงงานสีขาว : เป็นโครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรกุอย่างสม ่าเสมอ เพราะ
ตระหนกัดวี่าภยัคุกคามจากปัญหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบต่อตวัพนกังาน เพื่อนรว่มงาน ครอบครวั ชุมชน 
รวมถงึบรษิทัฯ โดยการจดัใหม้กีารสุ่มตรวจหาสารเสพตดิ โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่าง
สม ่าเสมอ และบงัคบัใชก้ฎระเบยีบอย่างเครง่ครดั  

 ผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัฯ ตรวจพบพนักงานเสพสารเสพตดิจ านวน 5 ราย เป็นการกระท าผดิซ ้า 2 รายจงึ
ใหอ้อกจากงานตามเงื่อนไขของโครงการ  สว่นอกี 3 รายสง่บ าบดัและเฝ้าตดิตามอย่างใกลช้ดิ  บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานเกีย่วกบัโทษของยาเสพตดิ และบงัคบัใชน้โยบายอย่างเขม้งวดเพื่อใหพ้นักงานไดม้คีวามตระหนัก และปฏบิตัตินเป็น
คนดขีองครอบครวั องคก์ร และสงัคม 

 

 

 

 

 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 22,636.00 บาท 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโทษของยาเสพตดิ 

       ในปี 2560 บรษิทัฯ จะเขม้งวดกบัมาตรการการเฝ้าระวงั และการใหค้วามรู ้
แก่พนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งส่งผล
กระทบต่ออาชพีการท างาน  ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั และสรา้งภาระให้แก่
สงัคมสว่นรวม 

  
สุม่ตรวจขัน้ต้นพบปัสสาวะสีม่วง 

 
 6 คน 

 
สง่ปัสสาวะไปแยกสารท่ีศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบรีุ 

เพ่ือยืนยนัผล 
(จ านวน) 

  6 คน 
  
ยืนยนัผลว่าเป็นสารเสพตดิ 

 5 คน 

โครงการโรงงานสีขาว : เป็นโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัต่อการป้องกัน	และปราบปรามยาเสพติดในเชงิรกุอย่างสม�า่เสมอ	เพราะตระหนักดีว่าภัยคกุคาม

จากปัญหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบต่อตวัพนกังาน	เพ่ือนร่วมงาน	ครอบครวั	ชมุชน	รวมถึงบรษิทัฯ	โดยการจดัให้มกีารสุม่ตรวจหา

สารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	

	 ผลการด�าเนินงานในปี	2559	บริษัทฯ	ตรวจพบพนักงานเสพสารเสพติดจ�านวน	5	ราย	เป็นการกระท�าผิดซ�้า	2	รายจึงให้ออก

จากงานตามเง่ือนไขของโครงการ		ส่วนอกี	3	รายส่งบ�าบดัและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชดิ		บรษิทัฯ	ได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานเก่ียว

กับโทษของยาเสพติด	และบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อให้พนักงานได้มีความตระหนัก	และปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว	

องค์กร	และสังคม

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	จะเข้มงวดกับมาตรการการเฝ้าระวัง	และการให้ความรู	้แก่

พนักงานมากขึน้	เพ่ือให้พนกังานได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพตดิ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

อาชพีการทางาน	ความสมัพันธ์ภายในครอบครวั	และสร้างภาระให้แก่สังคมส่วนรวม

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
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โปรแกรม Human Maintenance ด้วย นวด ดดั จดั สรีระ 

 จากการทีบ่รษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการสรา้งสมัมาชพี นวดดดัจดัสรรีะ เยาวชน บา้นสะพานสีข่ ึน้  ในช่วงการปิดเทอมใหญ่
ปี 2559 จงึไดใ้หน้กัเรยีนในกลุ่มสมัมาชพีมาบรกิารนวดดดัจดัสรรีะ ใหก้บัพี่ๆ  พนกังานของควิทซี ีเป็นเวลา 1 สปัดาห ์เพื่อเป็น
การฝึกฝนฝีมอื สรา้งรายได ้และช่วยบ าบดัอาการ ปวด เมื่อย ของพนักงาน    ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหก้บันักเรยีน
ตามเงื่อนไขการใหบ้รกิารของกลุ่มสมัมาชพี เป็นจ านวนเงนิ 8,400 บาท   โดยมพีนกังานเขา้รบับรกิารจ านวน 56 คน    

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงของการท างานประจ าปี 2559 

 

 ส าหรบัผลการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งทีพ่บความผดิปกต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เขา้มาให้
ค าปรกึษากบัพนักงานโดยตรง เพื่อแนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพ และการปฏบิตัตินอย่างถูกวธิ ี ทัง้นี้บรษิัทฯ ไดเ้ฝ้าระวงัปัจจยั
เสีย่งต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน และสง่เสรมิการสรา้งสขุภาพทีด่อีย่างสม ่าเสมอ  

 

 

 

ปัจจยัเส่ียง จ านวนผูเ้ข้ารบัการตรวจ (คน) ผลปกติ  
(คน) 

ผลผิดปกติ  
(คน) 

Lead in blood 15 15 0 
Styrene in Urine 25 25 0 
Toluene in urine 25 25 0 
Xylene in urine 25 25 0 
สมรรถภาพปอด 117 114 3 
สมรรถภาพการได้ยิน 107 99 8 
สายตาอาชีวอนามยั 97 41 56 
สมรรถภาพกล้ามเน้ือมือ 119 96 23 
สมรรถภาพกล้ามเน้ือหลงั 114 62 52 

โปรแกรม Human Maintenance ด้วย นวด ดัด จัด สรีระ

	 จากการท่ีบรษิทัฯ	ได้สนบัสนนุการสร้างสมัมาชพี	นวดดดัจดัสรรีะ	เยาวชน	บ้านสะพานสีข่ึน้		ในช่วงการปิดเทอมใหญ่ปี	2559	

จงึได้ให้นักเรยีนในกลุม่สมัมาชพีมาบรกิารนวดดดัจดัสรรีะ	ให้กับพ่ีๆ	พนักงานของคิวทีซ	ีเป็นเวลา	1	สัปดาห์	เพ่ือเป็นการฝึกฝนฝีมอื	

สร้างรายได้	และช่วยบ�าบัดอาการ	ปวด	เม่ือย	ของพนักงาน				ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักเรียนตามเงื่อนไขการให้

บริการของกลุ่มสัมมาชีพ	เป็นจ�านวนเงิน	8,400	บาท			โดยมีพนักงานเข้ารับบริการจ�านวน	56	คน

	 ส�าหรับผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงท่ีพบความผิดปกติ	บริษัทฯ	ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เข้ามาให้ค�า

ปรกึษากับพนกังานโดยตรง	เพ่ือแนะน�าวิธีการดแูลสขุภาพ	และการปฏิบตัตินอย่างถูกวิธี		ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ได้เฝ้าระวังปัจจยัเสีย่งต่างๆ	

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างสม�่าเสมอ
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน

 การจ้างงาน
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการจ้างงาน	และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม	พร้อมๆ	กับการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน

ของบุคคล	โดยได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	

ท�าความเข้าใจ	พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ	นโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	:	http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงาน และการบรหิารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม พรอ้มๆ กบัการค านึงถงึสทิธิ
มนุษยชนของบุคคล โดยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน และสือ่สารใหพ้นกังานทุกคน
ไดร้บัทราบ ท าความเขา้ใจ พรอ้มเผยแพร่ไวบ้นเวป็ไซดข์องบรษิทัฯ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล : http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/ 

นโยบายสทิธมินุษยชน : http://qtc-energy.com/index.php/humans-right-policy/ 

 
สดัส่วนการจ้างงานสถิติย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ 
2557 2558 2559 

จ านวน(คน) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
จ าแนกตามเพศ             

ชาย 137 63.43 145 64.44 131 62.98 
หญงิ 79 36.57 80 35.56 77 37.02 

จ าแนกตามระดบั             
Manage 12 5.56 12 5.33 12 5.77 

ชาย 6 - 6 - 6 - 
หญงิ 6 - 6 - 6 - 

Knowledge 118 54.63 121 53.78 111 53.37 
Operate 86 39.81 92 40.89 85 40.87 

จ าแนกตามอายุ             
อายุ 18-35 ปี 153 70.83 159 70.67 145 69.71 
อายุ 36-50 ปี 55 25.46 57 25.33 55 26.44 
อายุมากกว่า 50 ปี 8 3.70 9 4.00 8 3.85 

จ าแนกตามพืน้ท่ี             
ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ             

เพศชาย 20 9.26 22 9.78 22 10.58 
เพศหญงิ 29 13.43 25 11.11 23 11.06 

โรงงานจงัหวดัระยอง             
เพศชาย 117 54.17 123 54.67 109 52.40 
เพศหญงิ 50 23.15 55 24.44 54 25.96 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี (คน) 216 255 208 
 

อตัราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชาย-หญิง 

การจ่ายค่าจ้าง 2557 2558 
2559 

จ านวน(บาท) ร้อยละ 
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานจ าแนกตามเพศ ยงัไมม่ี

การ
จ าแนก 

ยงัไมม่ี
การ

จ าแนก 

    
เพศชาย 59,480,140.42 67.11 
เพศหญงิ 29,144,864.14 32.89 
รวม     88,625,004.56 100.00 

13
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85

6.25

-

-

52.88

40.87
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สัดส่วนการเข้าใหม่และพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ 
2557 2558 2559 

จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
พนักงานเข้าใหม่             

เพศชำย 64 77.10 47 77.04 24 63.16 
เพศหญิง 19 22.90 14 22.96 14 36.84 
             

พนักงานเข้าใหม่             
อำยุ 18-35 ปี 76 91.57 59 96.72 38 100.00 
อำยุ 36-50 ปี 7 8.43 2 3.28 0 0.00 
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี 0 0 0 0  0  0.00 
       

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ             
เพศชำย 39 72.22 28 75.67 37 67.27 
เพศหญิง 15 27.78 9 24.33 18 32.73 
       

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย 54   37       
อำยุ 18-35 ปี 48 88.89 31 83.78 53 96.36 
อำยุ 36-50 ปี 6 11.11 6 16.22 1 1.82 
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี 0 0.00 0 0.0 1 1.82 
       

 

จ านวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลบัมาปฏบิัติงาน 

ปี 2557 2558 2559 
จ ำนวนที่ลำคลอด (คน) 4 6 5 
จ ำนวนที่กลับมำปฏิบัติงำนต่อ (คน) 4 6 4 
 

อัตราการลาออกสถิติย้อนหลงั 3 ป ี

ปี 2557 2558 2559 

อัตรำ % 1.73 1.37 2.13 

 

 ปี 2559 มีอัตรำกำรลำออกที่เพ่ิมขึ้น จำกปัจจัยภำยนอกที่มีกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน ภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ภำยในที่ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มียอดขำยไม่ได้ตำมเป้ำหมำยท ำให้พนักงำนบำงส่วนที่ต้องกำรรำยได้จำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ
ต้องลำออกไปเพื่อไปหำงำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มำกกว่ำ   และปัจจัยจำกกำรบังคับใช้นโยบำยโรงงำนสีขำว เรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด อย่ำงเคร่งครัดของบริษัทฯ ด้วย  
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สัดส่วนการเข้าใหม่และพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ 
2557 2558 2559 

จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
พนักงานเข้าใหม่             

เพศชำย 64 77.10 47 77.04 24 63.16 
เพศหญิง 19 22.90 14 22.96 14 36.84 
             

พนักงานเข้าใหม่             
อำยุ 18-35 ปี 76 91.57 59 96.72 38 100.00 
อำยุ 36-50 ปี 7 8.43 2 3.28 0 0.00 
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี 0 0 0 0  0  0.00 
       

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ             
เพศชำย 39 72.22 28 75.67 37 67.27 
เพศหญิง 15 27.78 9 24.33 18 32.73 
       

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย 54   37       
อำยุ 18-35 ปี 48 88.89 31 83.78 53 96.36 
อำยุ 36-50 ปี 6 11.11 6 16.22 1 1.82 
อำยุมำกกว่ำ 50 ปี 0 0.00 0 0.0 1 1.82 
       

 

จ านวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลบัมาปฏบิัติงาน 

ปี 2557 2558 2559 
จ ำนวนที่ลำคลอด (คน) 4 6 5 
จ ำนวนที่กลับมำปฏิบัติงำนต่อ (คน) 4 6 4 
 

อัตราการลาออกสถิติย้อนหลงั 3 ป ี

ปี 2557 2558 2559 

อัตรำ % 1.73 1.37 2.13 

 

 ปี 2559 มีอัตรำกำรลำออกที่เพิ่มขึ้น จำกปัจจัยภำยนอกที่มีกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน ภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ภำยในที่ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มียอดขำยไม่ได้ตำมเป้ำหมำยท ำให้พนักงำนบำงส่วนที่ต้องกำรรำยได้จำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ
ต้องลำออกไปเพื่อไปหำงำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มำกกว่ำ   และปัจจัยจำกกำรบังคับใช้นโยบำยโรงงำนสีขำว เรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด อย่ำงเคร่งครัดของบริษัทฯ ด้วย  

	 ปี	2559	มอีตัราการลาออกท่ีเพ่ิมขึน้	จากปัจจยัภายนอกทีม่กีารแข่งขนัในตลาดแรงงาน	ภาวะเศรษฐกจิ	และปัจจยัภายในที่

ในรอบปี	2559	บรษิทัฯ	มยีอดขายไม่ได้ตามเป้าหมายท�าให้พนักงานบางส่วนท่ีต้องการรายได้จากการท�างานล่วงเวลาต้องลาออกไป

เพ่ือไปหางานที่สามารถสร้างรายได้ที่มากกว่า			และปัจจัยจากการบังคับใช้นโยบายโรงงานสีขาว	เรื่องการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด	อย่างเคร่งครัดของบริษัทฯ	ด้วย
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อตัราการจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ  

รายการ ระดบั Operate ระดบั Knowledge 
Management 

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้  (ยงัไมร่วมค่าประสบการณ์) : บาท 9,500 17,000-20,000 ตามโครงสรา้งค่าจา้ง 
ค่าเดนิทาง    - - 
ค่าครองชพี    - - 
ค่าใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  - เฉพาะวศิวกร - - 
ค่าความเสีย่ง เฉพาะต าแหน่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงู - - 
เบีย้ขยนั    - - 
ประกนัอุบตัเิหตุ เฉพาะพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานนอกสถานที ่ - - 
ค่าโทรศพัท ์ - บางต าแหน่งงาน   
รถประจ าต าแหน่ง - - -  
ทุนการศกึษาบุตร (ถา้มบีุตร) ตามเงือ่นไข   - - 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี (พนกังานสงูสุด 15% บรษิทัสมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)     
เงนิช่วยเหลอืงานศพญาตพินกังาน     
เงนิช่วยเหลอืงานมงคลสมรส (จ่ายครัง้เดยีว)     
เงนิช่วยเหลอืค่าคลอดบุตร     
ค่ารกัษาพยาบาล จ่ายไมเ่กนิ 1 เท่าของเงนิเดอืน/คน/ปี     

 

โครงการพฒันาโครงสรา้งค่าจ้างและปรบัปรงุระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

 จากความเสีย่งเรื่อง “การไหลออกของวชิาชพีวศิวกร” น าสูก่ารรือ้ระบบบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทน ทีใ่ชม้าเป็นระยะ
เวลานานกว่า 20 ปี   โดยการจ้างผู้เชีย่วชาญจากบรษิัท ฮวิแมน อนิเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ ากดั เป็นที่ปรกึษาในการ
ด าเนินการทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อ (งบประมาณทีใ่ช ้400,000 บาท) 

- ท าการวเิคราะห ์ระบบบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นควิทซี ีเพื่อแสวงหาแนวทางการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
- สรา้งระบบผลตอบแทนทีจ่งูใจ เป็นธรรมตามผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล 
- จดัท าโครงสรา้งค่าจา้งเป็นธรรมและสามารถแขง่ขนัในตลาดแรงงานได ้
- เพื่อสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถและสรา้งพลงัร่วมในการผลกัดนัความส าเรจ็ตามกลยุทธท์ีก่ าหนด 

 

 ในปี 2559 ไดด้ าเนินการจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งและปรบัปรุงระบบบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทน พรอ้มประชุมชีแ้จงให้
พนักงานทัง้องคก์รไดร้บัทราบ และไดท้ าการถ่ายโอนบุคลากรเขา้สู่ โครงสรา้งค่าจา้งใหม่   แผนในปี 2560 จะเป็นการต่อยอด
โครงการเพื่อปรบัปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) ใหม่เพื่อใหเ้ชื่อมโยง
กบักลยุทธแ์ละแนวการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั   และการพฒันาเสน้ทางสายอาชพี (Career Path) ใหก้บัพนกังาน 

 

 

 

โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

	 จากความเสีย่งเรือ่ง	“การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร”	น�าสูก่ารรือ้ระบบบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทน	ทีใ่ช้มาเป็นระยะเวลา

นานกว่า	20	ปี			โดยการจ้างผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทั	ฮวิแมน	อนิเทเลคชวล	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	เป็นท่ีปรกึษาในการด�าเนินการทัง้หมด	

ทั้งนี้เพื่อ

•	 ท�าการวิเคราะห์	ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในคิวทีซี	เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•	 สร้างระบบผลตอบแทนที่จูงใจ	เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

•	 จัดท�าโครงสร้างค่าจ้างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

•	 เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถและสร้างพลังร่วมในการผลักดันความส�าเร็จตามกลยุทธ์ที่ก�าหนด

	 ในปี	2559	ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน	พร้อมประชุมชี้แจงให้

พนักงานท้ังองค์กรได้รบัทราบ	และได้ท�าการถ่ายโอนบคุลากรเข้าสูโ่ครงสร้างค่าจ้างใหม่			แผนในปี	2560	จะเป็นการต่อยอดโครงการ

เพ่ือปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	(Performance	Management	System	:	PMS)	ใหม่เพ่ือให้เชือ่มโยงกับกลยุทธ์และ

แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท			และการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ	(Career	Path)	ให้กับพนักงาน
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สิทธิมนุษยชน 

 ปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารรบัสมคัรตวัแทนพนักงานเขา้มาท าหน้าทีค่ณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) และ
คณะกรรมการสวสัดกิาร ซึง่ชุดเก่าจะหมดวาระลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2559   พรอ้มจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ในวนัที ่14 พฤศจกิายน 
2559 โดยใหส้ทิธแิก่ผูส้มคัรในการหาเสยีงเลอืกตัง้  และสทิธใินการเลอืกตวัแทนแก่พนักงานทุกคน   การจดัการเลอืกตัง้ท า
อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ผลการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการความปลอดภยั  คณะกรรมการสวสัดกิาร 
ชือ่-สกุล ต าแหน่งงาน  ชือ่-สกุล ต าแหน่งงาน 

นายกนกศกัดิ ์เนาวโ์พธิท์อง พนกังานผลติ  นายยิง่ยศ  ลตีระกลูพาณชิย ์ หน.ส่วน IT:SYS 
นางสาวจุฑามณ ีโจน์จนัทรแ์สง จนท.ธุรการผลติ2  นางสาวนดัดา ไชยณรงค ์ จนท.ธุรการ 
นายโกสนิ มลูเทพ จนท.ซ่อมบ ารุง  นางสาวปณชิา ยอดเกตุ พนกังานผลติ 
   นายพลูผล สตุะฌาย ์ ช่างเชือ่ม 
   นางสาวระพพีร สุภษิะ จนท.คลงัสนิคา้ 
 

 คณะกรรมการทัง้ 2 ชุดมวีาระในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี เริม่ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2560 - 31 ธนัวาคม 2562 โดยในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั จะ
ไดร้บัเบีย้ประชุมครัง้ละ 300 บาทต่อท่าน 

 ปี 2559 ไม่มกีรณีร้องเรยีนเรื่องการละเมดิสทิธมินุษยชนตามนโยบายของบรษิัทฯ  
ทัง้กรณีพนกังานต่อพนกังานในองคก์ร และกรณีพนกังานขององคก์รต่อบุคคลภายนอก 
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สิทธิมนุษยชน 
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 สิทธิมนุษยชน
	 ปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการรับสมัครตัวแทนพนักงานเข้ามาท�าหน้าท่ีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	(คปอ.)	และคณะ

กรรมการสวัสดิการ	ซึ่งชุดเก่าจะหมดวาระลงวันที่	31	ธันวาคม	2559			พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่	14	พฤศจิกายน	2559	โดย

ให้สทิธิแก่ผูส้มคัรในการหาเสยีงเลอืกตัง้		และสทิธิในการเลอืกตวัแทนแก่พนกังานทกุคน			การจดัการเลอืกตัง้ท�าอย่างโปร่งใส	และ

เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

	 คณะกรรมการทั้ง	2	ชุดมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	เริ่มต้ังแต่	1	

มกราคม	2560	-	31	ธันวาคม	2562	โดยในการประชมุของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย	จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ	300	บาทต่อท่าน

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

	 ปี	2559	ไม่มกีรณีร้องเรยีนเรือ่งการละเมดิสทิธิมนุษยชนตามนโยบาย

ของบริษัทฯ		ท้ังกรณีพนักงานต่อพนักงานในองค์กร	และกรณีพนักงานของ

องค์กรต่อบุคคลภายนอก

ข่าว ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ฉบบัที่  11    ปีที่ : 9       เดือนพฤศจกิายน          หนา้ 1/1 

ผู้จดัท ำ : สว่นควำมปลอดภยั 9-11-59 

เลอืกตั้งคณะกรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง เพือ่ปฏบิตัิหนา้ทีเ่ปน็
คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ป ี2560 —2561 

และประกาศผลในวันที่ 

ท ำกำรเลือกตั้ง 
และประกำศผล

ในวันที่ 

14  พ.ย  59 

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครทั้ง 12 หมายเลข 

สืบเนื่องจากข่าวความปลอดภัยเดือนตุลาคม 2559 ท่ีได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการ
ความปลอดภัย เพ่ือด ารงค์ด าแหน่งปี 2560—2561 ซึ่งได้ก าหนดแผนการเลือกตั้ง โดยจะจัดการเลือกตั้ง

พร้อมประกาศผลในวันท่ี 14 พ.ย. 59 บริเวณร้านค้าสวัสดิการ และท าการประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย ในวันท่ี 15 พ.ย. 59 

หมายเลข 1 

นายกนกศักดิ์  เนาว์โพธ์ิทอง 

หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 

หมายเลข 6 
ส่วนประกอบ 

นายเดชา  ยืนยาว 
ส่วนอบและเติมน้ ามัน 

นายพีระพงษ์  คมบาง 
ส่วนตัวถัง 

หมายเลข 7 หมายเลข 8 หมายเลข 9 หมายเลข 10 

หมายเลข 11 หมายเลข 12 
อยา่ลมื !!!          

ไปใชส้ทิธ ิก์นั
ดว้ยนะคะ 

นางสาวจุฑามณี  โรจน์จันทร์แสง 
ส่วนตัวถัง 

นางสาวพุทธิตา  สอาดด ี
ส่วนพันคอยล์ 

นางสาวธนาภรณ์  พวงมาลัย 
ส่วนพันคอยล์ 

นายโกสิน  มลูเทพ 
ส่วนซ่อมบ ารุง 

นายองอาจ  วรรณปะเก 
ส่วนติดตั้งอุปกรณ์ 

นายเจษฎา  ประทีป 

ส่วนซ่อมบ ารุง 
นายฉัตรชัย  แสงอภัย 

ส่วนเหล็กแกน 

นายมาโนช  เนตรบ้าง 

ส่วนขนส่ง 
นายทินภัทร  ลายประโคน 

ส่วนทดสอบ 

นโยบายสิทธิมนุษยชน	:	http://qtc-energy.com/index.php/humans-right-policy/
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	 ปี	2559	บรษิทัฯ	ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมติรกับเด็ก	ซึง่จดัโดยสถาบนัไทยพัฒน์	ร่วมกับองค์การ

ทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาต	ิ(UNICEF)	เพ่ือค้นหาโอกาสในการสนับสนนุสทิธิเดก็ตามหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ	ตลอดจนขอบเขตการ

ปฏิบตังิานทีค่วิทีซสีามารถน�าสทิธิเดก็ไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบรหิารจดัการองค์กร	โดยเมือ่วันที	่13	

พฤษภาคม	2559	ทมีงานโครงการฯ	จากสถาบนัไทยพัฒน์	และตัวแทน	UNICEF	เข้าให้การอบรมทีมงานและผู้เก่ียวข้องของบรษิทัฯ	

ณ	โรงงานจังหวัดระยอง

	 ผลจากการได้เข้าโครงการฯ	และได้รับการอบรมชี้แนะในการค้นหาโอกาสจากกระบวนการธุรกิจของคิวทีซีเพ่ือสนับสนุน

งานด้านสิทธิเด็ก		ท�าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภายในหลายด้าน	เช่น	การปรับปรุงสวัสดิการ

พนักงานที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุตรของพนักงาน			การจัดสถานที่ภายในองค์กรเพื่อรองรับเด็กให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยฯ	

ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจ�าเป็นต้องพาบุตรหลานเข้ามาในที่ท�างาน		และการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กในชุมชนที่สามารถสร้างให้

เกิดความย่ังยืนแก่เด็กและเยาวชน	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งต่างๆ	เหล่าน้ี	บริษัทฯ	จะด�าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม	และสอดคล้องกับหลัก

ปฏิบัติต่อไป
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การดูแลพนักงาน 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อการดแูลพนกังานใหม้คีวามเป็นอยู่ด ี กนิด ี มคีวามสขุ เป็นคนดขีองสงัคม โดย
ยงัคงมเีป้าหมายในการสรา้งความสขุทีย่ ัง่ยนื ดว้ยการใชก้ลยทุธก์ารสรา้งสมดุลยภาพระหว่างชวีติกบังาน  ภายใตน้โยบายการ
สรา้งสขุภาวะองคก์ร ซึง่ไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพร่บนเวบ็ไซคข์องบรษิทัฯ 

นโยบายการสรา้งสขุภาวะองคก์ร : http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/ 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการวดัความสขุของพนกังานดว้ยเครื่องมอื Happinometer และ Happy Workplace Index เพื่อเป็น
ช่องทางการหาโอกาสในการปรบัปรุงซึง่ในปี 2559 มผีลการประเมนิดงันี้ 

ผลการประเมินความสุของพนักงาน Happinometer  

  
 

 

ผลการประเมินสขุภาวะองคก์ร Happy Workplace Index 
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Total

ครัง้ท่ี 1 55.36 49.23 65.26 66.88 58.71 56.39 60.94 51.13 63.44 59.96
ครัง้ท่ี 2 57.01 52.15 69.31 69.34 60.67 60.67 63.80 55.97 66.43 63.17
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

เพิม่ขึน้ 3.21% จากปี 2558 : เป้าหมาย 75% 
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เพิม่ขึน้ 37.65% จากปี 2558  

เป้าหมาย 75%  

ครัง้ที ่1 กนัยายน  2558   ,   ครัง้ที ่2 กมุภาพนัธ ์2559 
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ครัง้ที ่1 :  สงิหาคม 2558  (ผลส ารวจ 219 คนจากพนกังานทัง้หมด 221 คน   คดิเป็น 99%)   
ครัง้ที ่2 :  มกราคม 2559 (ผลส ารวจ 221 คนจากพนกังานทัง้หมด 225 คน คดิเป็น  98.23%)  
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การดูแลพนักงาน 
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นโยบายการสรา้งสขุภาวะองคก์ร : http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/ 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการวดัความสขุของพนกังานดว้ยเครื่องมอื Happinometer และ Happy Workplace Index เพื่อเป็น
ช่องทางการหาโอกาสในการปรบัปรุงซึง่ในปี 2559 มผีลการประเมนิดงันี้ 

ผลการประเมินความสุของพนักงาน Happinometer  

  
 

 

ผลการประเมินสขุภาวะองคก์ร Happy Workplace Index 
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Total

ครัง้ท่ี 1 55.36 49.23 65.26 66.88 58.71 56.39 60.94 51.13 63.44 59.96
ครัง้ท่ี 2 57.01 52.15 69.31 69.34 60.67 60.67 63.80 55.97 66.43 63.17
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มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 มิติท่ี 5 Total
ครัง้ท่ี 1 70.83 58.33 60.71 54.55 37.5 57.43
ครัง้ท่ี 2 87.5 72.22 85.71 68.18 100 79.05
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เพิม่ขึน้ 3.21% จากปี 2558 : เป้าหมาย 75% 
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เพิม่ขึน้ 37.65% จากปี 2558  

เป้าหมาย 75%  

ครัง้ที ่1 กนัยายน  2558   ,   ครัง้ที ่2 กมุภาพนัธ ์2559 
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ครัง้ที ่1 :  สงิหาคม 2558  (ผลส ารวจ 219 คนจากพนกังานทัง้หมด 221 คน   คดิเป็น 99%)   
ครัง้ที ่2 :  มกราคม 2559 (ผลส ารวจ 221 คนจากพนกังานทัง้หมด 225 คน คดิเป็น  98.23%)  

การดูแลพนักงาน
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ดี	กินดี	มีความสุข	เป็นคนดีของสังคม	โดยยังคง

มีเป้าหมายในการสร้างความสุขที่ย่ังยืน	ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน		ภายใต้นโยบายการสร้างสุข

ภาวะองค์กร	ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ

	 นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร	:	http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวัดความสุขของพนักงานด้วยเครื่องมือ	Happinometer	และ	Happy	Workplace	Index	เพื่อเป็นช่อง

ทางการหาโอกาสในการปรับปรุงซึ่งในปี	2559	มีผลการประเมินดังนี้

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Workplace Index
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสขุและสขุภาวะองค ์

“แฮปป้ีมนัน่ี ชีวิตด๊ีดี หมดหน้ีเลิกจน” 

ใหค้วามรู ้และวธิกีาร เทคนิคต่างๆ ในการใชจ้่ายเงนิ  การออมเงนิ  แก่พนกังาน 

 

 

 

หาทางเลอืกใหพ้นกังานมทีางออกในการแกไ้ขปัญหาหนี้สนินอกระบบ  โดยการท า MOU ร่วมกบัธนาคาร 3 แห่งไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 

Output = ผลผลิต 

KPI Target 
Actual 

ก่อน หลงั % 

X Happinometer  (Happy Money) >75% 51.13% 55.97% 9.47% 

X อตัราการลาออกของพนกังาน 1% 1.73% 1.37% 20.81% 

X จ านวนพนกังานทีส่มคัรเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 100% 58.75 74.44% 26.71% 

X จ านวนพนกังานทีม่ปัีญหาดา้นการเงนิ มคีวามรู ้เกีย่วกบัการจดัการดา้นการเงนิ 100% 0 78.12% 78.12% 

 

จ านวนพนกังานทีม่ปัีญหาดา้นการเงนิ = 64 คน ไดร้บัการสง่เสรมิ และใหค้วามรู ้

เกีย่วกบัการจดัการดา้นการเงนิแลว้จ านวน 50 คน  

 

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขและสุขภาวะองค์
 “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”

	 ให้ความรู้	และวิธีการ	เทคนิคต่างๆ	ในการใช้จ่ายเงิน		การออมเงิน		แก่พนักงาน

หาทางเลือกให้พนักงานมีทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	โดยการท�า	MOU	ร่วมกับธนาคาร	3	แห่งได้แก่

	 จ�านวนพนักงานที่มีปัญหาด้านการเงิน	=	64	คน	ได้รับการส่งเสริม	

และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินแล้วจ�านวน	50	คน
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กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

	 บริษัทฯ	เล็งเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมท่ีดีแก่พนักงาน	เพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิดของพนักงานให้

ตระหนักถึงการเป็น	“คนดี”	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	และคนรอบข้าง	จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ขึ้นเช่น

การสืบสานประเพณีไทยรดน�้าด�าหัว ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2559

ร่วมฟังธรรมในกิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คิวทีซี  15 กรกฎาคม 2559

การประกวดภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัวประจ�าปี 2559

รางวัลชนะเลิศ	:

ครอบครัวคุณเดชา	ยืนยาว	พนักงานผลิต

ราวัลชนะเลิศ	:	

คุณอมรฤกษ		ข�าคง	พนักงานผลิต
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ประกวดบทกลอนไว้อาลยั “พ่อหลวงของแผน่ดิน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พ่อหลวงของแผ่นดิน” 
บทกลอนที่ชนะเลิศ 

 
 เจ็ดทศวรรษ ที่พระองค์ ทรงครองราชย์    ย่างพระบาท ยาตราไป ทุกแห่งหน 
เหนืออีสาน ออกตกใต้ ทั่วสกล  ทรงแยบยล แก้ปัญหา ประชาไทย 
 กว่าสี่พัน โครงการ พระราชด าริ   สร้างสันติ พัฒนา ถิ่นอาศัย 
ทรงตรากตร า เหน็ดเหนื่อย ด้วยหว่งใย ไพร่ฟ้าไทย สุขเพราะ พระบริบาล 
 เมื่อสิบสาม ตลุา ปีห้าเกา้ ฟ้าโศกเศร้า มืดมดิ สิ้นดับขันธ์ 
เสียงร่ าไห้ คร่ าครวญ ทุกข์อนันต์ แสนจาบัลย์ น้ าตา ท่วมทั่วไทย 
 องค์ภูมิพล จากไปลับ ไม่กลับแล้ว ดังดวงแก้ว ประชา ก็ดับไข 
น้อมจิตถึง พระองค์ ทุกห้องใจ แสนอาลัย ปานขาด ใจรอนรอน 
 แต่ชีวิต ที่อยู่ ต้องก้าวผ่าน เดินไปตาม ปณิธาน ค าพ่อสอน 
พระบนฟ้า โปรดฟัง ข้าฯ วิงวอน พนมกร ก้มกราบ ขอสญัญา 
 จะรู้รัก ปรองดอง สามัคค ี เป็นคนดี ซื่อสตัย์ ไม่กังขา 
จะเคารพ ในสิทธิ และกติกา มีเมตตา ต่อพ่ีน้อง เพื่อนพ้องไทย 
 ด้วยความรัก ที่พ่อ มีต่อลูก ข้าฯ ขอผูก ดวงจิต ทุกสมยั 
จะเกิดดับ กี่ภพ กี่ชาติไป ขออยู่ใต้ ข้ารองบาท ทุกชาติเทอญ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้านอ้มกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้านางทิพยวิมล  ถาวรชาติ   

 ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้  บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรถวำยควำมอำลัยต่อ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เป็นกำรภำยในด้วยกิจกรรมประกวดบทกลอน
ไว้อำลัย “พ่อหลวงของแผ่นดิน”  เพ่ือให้พนักงำนได้มีเวทีในกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี  

 ส ำหรับบทกลอนที่ชนะกำรประกวดจะได้รับกำรตีพิมพ์เป็นปกรองในหนังสือรำยงำนควำมยั่งยืนประจ ำปี 
2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำต เชิญพระฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
และพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  ลงตีพิมพ์เป็น
ปกรอง      ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ด ำเนินกำรได้ตำมที่ ขอพระรำชทำนแล้ว  เมื่อวันที่ 
24 กุมภำพันธ์ 2560 

 

ประกวดบทกลอนไว้อาลัย “พ่อหลวงของแผ่นดิน”
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กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าพนักงานประจ�าปี 2559

กิจกรรมสันทนาการประจ�าปี 2559

	 ท่องเที่ยวพักผ่อนประจ�าปี		“ล่องแก่ง	ผจญภัย	สานสัมพันธ์	ฉันท์พี่น้อง”	ณ	เขื่อนแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	

12-13	มีนาคม

ปี 2559 บริษัทฯ งดจัดกิจกรรมรื่นเริง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

รางวัลพนักงานดีเด่น

รางวัลพื้นที่	ZERO	Accident

รางวัล	10	ปี	คิวทีซี

รางวัล	20	ปี	คิวทีซี
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การพัฒนาพนักงาน

	 บรษิทัฯ	มุง่มัน่ในการพัฒนาทกัษะ	ความรูค้วามสามารถของพนกังานเพ่ือสร้าง	“คนเก่ง”	และ	“คนด”ี	ตามสมาการความย่ังยืน	

Q+R=S		(คนมีคุณภาพ+คนมีความรับผิดชอบ=ความยั่งยืน)			โดยใช้กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อสร้าง”คน

เก่ง”และ”คนดี”			ในปี	2559	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

 

 

70 

 

การพัฒนาพนักงาน 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของพนกังานเพื่อสรา้ง “คนเก่ง” และ “คนด”ี ตามสมาการ
ความยัง่ยนื Q+R=S  (คนมคีณุภาพ+คนมคีวามรบัผดิชอบ=ความยัง่ยนื)   โดยใชก้ลยุทธท์ีส่ าคญัคอืการพฒันาคนอย่างรอบ
ดา้นเพื่อสรา้ง”คนเก่ง”และ”คนด”ี   ในปี 2559 มผีลการด าเนินงานดงันี้ 

สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม 

พนักงานทัง้หมด 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

ปี2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่ต่อคน 

จ าแนกตามระดบั      
Manage (13) - - 34.00 1,290.50             99.27  
Knowledge (113) - - 32.52 7,300.00             64.60  
Operate (90) - - 16.26 2,621.00             29.12  

จ าแนกตามเพศ       
เพศชาย (137 คน) - - - 7,670.50             55.99  
เพศหญงิ (79 คน) - - - 3,541.00             44.82  

จ าแนกตามฝ่ายงาน       
ผูบ้รหิาร - - - 249.00 

    51.91 

ขายต่างประเทศ - - - 227.00 
ขายในประเทศ - - - 747.00 
พฒันาธุรกจิ - - - 55.00 
Supply Chain - - - 1132.00 
บญัชแีละการเงนิ - - - 470.00 
บรหิาร - - - 686.00 
ผลติ1 - - - 2968.00 
ผลติ2 - - - 1286.50 
วศิวกรรม - - - 2045.50 
ขายโครงการพเิศษ - - - 493.50 
วจิยัและพฒันา - - - 263.00 
MIS - - - 126.00 
การตลาด - - - 65.00 
ความปลอดภยั - - - 398.00 

จ าแนกตามประเภทหลกัสตูร       
In house Training - - - 8,682.00 40.19 
OJT - - - 1,410.50 6.53 
Public - - - 1,119.00 5.18 
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ผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม 

แนวทาง วิธีการ ผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย 
การพฒันาในการ
ท างาน(On-the-Job 
Training) 

การก าหนดมาตรฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นของ
แต่ละต าแหน่งงานต่างๆ แลว้หวัหน้างานรบัผดิชอบ
อบรม สอนงานใหพ้นกังานในต าแหน่งงานดงักล่าว
สามารถท าไดต้ามระดบัความรูแ้ละทกัษะทีต่อ้งการ 
โดยมกีารตดิตามประเมนิโดยใกลช้ดิเป็นประจ า 
เพือ่มุง่ม ัน่พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิาน โดยตอ้งไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให ้Gap 
ลดลงอย่างน้อย 50% ต่อปี 

ปี 2559 มพีนกังานเขา้รบัการประเมนิ
ความสามารถในการปฏบิตังิานทัง้หมด  
197 คน จ ำนวนพนกังำนม ีGAP 91 คน 
อบรมแลว้ 96 หลกัสตูร ชัว่โมงอบรมเฉลีย่

ทัง้ปี 6.53 ชม./คน/ปี **สรปุผลทัง้ปี 
พนักงานคนท่ี GAP ได้เข้ารบัการอบรม
ท าให้ GAP ลดลง 50% มีทัง้หมด 54 คน 

0 

การอบรมภายในบรษิทั
(In-house Training) 
Work & Life Skill 

หลกัสตูรตามขดีความสามารถหลกั 
(Core Competency) 
หลกัสตูรตามขดีความสามารถในการจดัการ  
(Managerial Competency) 
หลกัสตูรตามขดีความสามารถเฉพาะดา้น 
(Function Competency) 
หลกัสตูรพเิศษอื่นๆ 

อบรมทัง้ปี รวม 57 หลกัสตูร 
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ทัง้ปี  

40.19 ชม./คน/ปี 

862,703 

การอบรมภายนอก
(Public Training) 

การส่งพนกังานไปอบรมในหลกัสตูรทีจ่ดัโดย
สถาบนัภายนอก 

อบรมทัง้ปี รวม 58 หลกัสตูร 
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ทัง้ปี  

5.18 ชม./คน/ปี 

356,974 

รวมค่าใช้จ่ายในการพฒันาพนักงาน 1,219,677 
 

หลกัสตูรดา้น Work Skill   

 
 

 

 
          

        “การสรา้งวทิยากร 5ส.”                    “KAIZEN” เพือ่การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง           “ความปลอดภยักบัการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า”    

       

หลกัสตูรดา้น Life Skill  “สขุสรา้งไดด้ว้ย…ตนเอง” 
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ผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม 

แนวทาง วิธีการ ผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย 
การพฒันาในการ
ท างาน(On-the-Job 
Training) 

การก าหนดมาตรฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นของ
แต่ละต าแหน่งงานต่างๆ แลว้หวัหน้างานรบัผดิชอบ
อบรม สอนงานใหพ้นกังานในต าแหน่งงานดงักล่าว
สามารถท าไดต้ามระดบัความรูแ้ละทกัษะทีต่อ้งการ 
โดยมกีารตดิตามประเมนิโดยใกลช้ดิเป็นประจ า 
เพือ่มุง่ม ัน่พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิาน โดยตอ้งไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให ้Gap 
ลดลงอย่างน้อย 50% ต่อปี 

ปี 2559 มพีนกังานเขา้รบัการประเมนิ
ความสามารถในการปฏบิตังิานทัง้หมด  
197 คน จ ำนวนพนกังำนม ีGAP 91 คน 
อบรมแลว้ 96 หลกัสตูร ชัว่โมงอบรมเฉลีย่

ทัง้ปี 6.53 ชม./คน/ปี **สรปุผลทัง้ปี 
พนักงานคนท่ี GAP ได้เข้ารบัการอบรม
ท าให้ GAP ลดลง 50% มีทัง้หมด 54 คน 

0 

การอบรมภายในบรษิทั
(In-house Training) 
Work & Life Skill 

หลกัสตูรตามขดีความสามารถหลกั 
(Core Competency) 
หลกัสตูรตามขดีความสามารถในการจดัการ  
(Managerial Competency) 
หลกัสตูรตามขดีความสามารถเฉพาะดา้น 
(Function Competency) 
หลกัสตูรพเิศษอื่นๆ 

อบรมทัง้ปี รวม 57 หลกัสตูร 
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ทัง้ปี  

40.19 ชม./คน/ปี 

862,703 

การอบรมภายนอก
(Public Training) 

การส่งพนกังานไปอบรมในหลกัสตูรทีจ่ดัโดย
สถาบนัภายนอก 

อบรมทัง้ปี รวม 58 หลกัสตูร 
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ทัง้ปี  

5.18 ชม./คน/ปี 

356,974 

รวมค่าใช้จ่ายในการพฒันาพนักงาน 1,219,677 
 

หลกัสตูรดา้น Work Skill   

 
 

 

 
          

        “การสรา้งวทิยากร 5ส.”                    “KAIZEN” เพือ่การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง           “ความปลอดภยักบัการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า”    

       

หลกัสตูรดา้น Life Skill  “สขุสรา้งไดด้ว้ย…ตนเอง” 

 

 

 

 

หลักสูตรด้าน	Work	Skill

หลักสูตรด้าน	Life	Skill		“สุขสร้างได้ด้วย…ตนเอง”

		“การสร้างวิทยากร	5ส.”		 “KAIZEN”	เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง “ความปลอดภัยกับการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า”		
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	 บริษัทฯ	จัดให้มีการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ปีละ	1	ครั้ง	โดยมีเป้าหมายความผูกพันพนักงานต่อองค์กร	 

>	80%	จากผลการส�ารวจพบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี	2559	เพ่ิมข้ึนจากปี	2557	เท่ากับ	0.2%	แต่ลดลงจาก 

	ปี	2558	เท่ากับ	1.38%		อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างย่ังยืน	ตามแนวทาง	

Happy	Workplace	เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรร่วมกัน	ต่อไป

รายงานความย่ังยืน 2558 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและการดูแลพนักงาน  

 บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่คีุณค่าทีสุ่ด และเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะน าพาองคก์ร
ไปสู่ความส าเรจ็ จงึมุง่มัน่ในการพฒันาขดีความสามารถของพนกังาน ควบคู่กบัการส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการสรา้งความสุขทีย่ ัง่ยนือย่างรอบดา้นคอื “ปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข” โดยน าเอาหลกัการบรหิารจดัการในดา้นต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร
เพื่อสรา้งสมดุลยภาพชวีติกบังานใหเ้กดิขึน้โดยมเีป้าหมายทีส่ าคญัคอื 

  1. พฒันาบุคลากรตามความสามารถหลกั และความสามารถในต าแหน่งงานเพื่อลด GAP ลง 50%/ปี 

2. พฒันาบุคลากรตามรายวชิพีสาขาอยา่งน้อย 50% /ปี 

3. ดชันีชีว้ดัความสุขของพนักงาน > 80% 

4. ดชันีชีว้ดัสุขภาวะองคก์ร > 75% 

5. ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน > 80% 

โมเดลในการพัฒนาบุคลากร 

 

Work Skill Life Skill 

 

 

 

สร้าง 
วฒันาธรรม 
องค์กร 

ปรับ 
ทศันคต ิ เปลี่ยน 

พฤติกรรม 

 

 

 คนด ี ควำมรู้ 
 

 ทักษะ 
   คนเก่ง 

  Quality 
Of 

Details 

เป้าหมาย 80%

72 รายงานความยั่งยืน 2558 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัทฯ	โดยได้จัดตั้งศูนย์ดูแลและบริการลูกค้าขึ้น	มีหน่วยให้บริการลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง		และจัดให้มีช่องทางการรับ

ข้อร้องเรยีนจากลกูค้าผ่านทีมงานขาย	และทีมงานบรกิาร	ซึง่มหีน้าท่ีในการพบปะพูดคยุกับลกูค้าโดยตรง	โดยข้อร้องเรยีนจากลกูค้า	

บริษัทฯ	ก�าหนดให้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ	์

และการบริการของคิวทีซี			ข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะถูกส่งเข้ามาด�าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพขององค์กร			

นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี	เพ่ือน�าประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของลูกค้ามา

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2559	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการสื่อสาร	การให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบ

ริษัทฯ		แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมา	และให้ความรู้ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังนี้

1.		 งานสมัมนาเพ่ือเปิดตวัสนิค้าใหม่	Dry	Type	Cast	Resin	Transformer	เมือ่วันที	่22	พฤศจกิายน	2559		@	Central	Plaza	

Ladprao	วิทยากรผูท้รงคณุวุฒไิด้แก่	ผศ.ประสทิธ์ิ	พิทยพัฒน์		,	MrEduardo	Fontecha,	Mr.Rafael	Chacon	จาก	IMEFY	

Spain

2.		 งานสมัมนาเชงิวิชาการ	เก่ียวกับระบบไฟฟ้า	โดย	ดร.กมล	ตรรกบตุร	นายกสภาวศิวกร	,	นายนิพัฒน์	จรงิจามกิร	ผูจ้ดัการ

ฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า,	นายวิชัย	โฮมชัย	หัวหน้าส่วนงานบริการลูกค้า		เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2559	

ณ	โรงแรมสุรวงศ์	จังหวัดเชียงใหม่

Cast Resin Transformer Technical Siminar
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ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

การใหบ้รกิารลกูคา้ในระยะเวลารบัประกนั   

เป้าหมาย : สามารถใหบ้รกิารหมอ้แปลงไฟฟ้าในระยะประกนัได ้> 90% / ปี 

 

 

 

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้   

เป้าหมาย : สามารถด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ได ้100% 

 

 

 
 

 

ความพงึพอใจของลกูคา้   

เป้าหมาย : 70% ของผลส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้จะตอ้งผ่านเกณฑม์ากกว่า 80% 

 

 

 

การรกัษาความลบัของลกูคา้   

เป้าหมาย : ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัขอ้มลูความลบัของลกูคา้รัว่ไหล = 0 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

การให้บริการลูกค้าในระยะเวลารับประกัน

การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การรักษาความลับของลูกค้า 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยการก�าหนดงบประมาณไว้	1.5%	ของก�าไรสุทธิเพ่ือใช้ใน

การด�าเนนิการ	ทัง้นีเ้พ่ือให้การด�าเนนิงานมคีวามคล่องตวัและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบรษิทัฯ	โดยโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ	

จะได้รบัการอนมุตั	ิจากการท�าแผนธรุกจิประจ�าปี	และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผูต้รวจสอบภายใน	(ส�าหรบังบประมาณทีใ่ช้ในปี	

2559	คอืการตัง้งบประมาณทีไ่ด้จากก�าไรสทุธิของปี	2558	)	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับบรบิทของควิทีซแีบ่งออกเป็น	3	

ประเด็นดังนี้

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
	 คิวทซี	ีใช้กลยุทธ์ท่ีส�าคัญคอื	“การสร้างความไว้วางใจจากผู้มส่ีวนได้เสีย”	โดยจดัให้มกิีจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิ

ทซี”ี	ปีละ	1	ครัง้	เพ่ือเป็นช่องทางในการรบัข้อเสนอแนะ	ข้อคดิเห็น	ค�าร้องขอ	ของคนในชมุชน	รวมถึงเป็นช่องทางในการสือ่สารผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในรอบปี	ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความไว้วางใจซึง่กันและกัน	และให้การยอมรบัสถานะของควิทซี	ีในชมุชน

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี

	 ในปี	2559	จดักิจกรรมเสวนาฯ	ในวนัท่ี	6	กันยายน	2559	ซึง่ในวันดังกล่าวผู้อ�านวยการโรงเรยีนทุกโรงเรยีนในต�าบลมาบยาง

พรติดประชุมด่วนของจังหวัด	จึงไม่สามารถเข้าร่วมเสวนาฯ	ได้	แต่ได้มอบหมายให้คุณครูของโรงเรียนมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกร

รมฯ	อย่างไรก็ดียังมีผู้น�าชุมชน	ตัวแทนสถานพยาบาล	และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานประมาณ	70	คน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้น�าเสนอผล

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างเปิดเผยเก่ียวกับการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	และการจดัการด้านความปลอดภัยฯ	ตลอดจนการสรปุ

ผลการด�าเนินงาน	โครงการ	“สร้างสมัมาชพี	นวดดดัจดัสรรีะ	เยาวชนบ้านสะพานสี”่	ให้ผู้ร่วมเสวนาฯ	ได้รบัทราบและตอบข้อซกัถาม

	 ผลจากการเสวนาฯ	ปี	2559	ทางชุมชน	และโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และมีข้อน�าเสนอเพื่อให้

คิวทีซีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นดังนี้

1.		 ขอให้คิวทีซีน�าองค์ความรู้	5ส	ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของชุมชนท้ัง	4	แห่ง	เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์

นอกห้องเรียน	ซึ่งคิวทีซี	ตอบรับข้อเสนอ	และจะจัดท�าโครงการ	“5ส	สู่โรงเรียน”	โดยให้ทีมคณะท�างาน	5ส	ประสานนัด

หมายกับทางโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อจัดท�าแผนงานซึ่งจะอยู่ในปีการศึกษา	2560	

2.		 ขอให้ควิทซีนี�าบคุลากรท่ีมคีวามสามารถด้านไฟฟ้า	เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของวัด	โรงเรยีน	สถานพยาบาล	ในท้องถ่ิน	

ว่าช�ารดุ	และต้องปรบัเปลีย่น	หรอืไม่	เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอคัคภียั	ทางชมุชนยินดเีป็นผูจ่้ายค่าอปุกรณ์ต่างๆ	หาก

มคีวามจ�าเป็นต้องเปลีย่น	ซึง่ควิทีซ	ีตอบรบัข้อเสนอและให้ทมีงาน	CSR	พร้อมด้วยส่วนงานซ่อมบ�ารงุรบัผดิชอบ	ประสาน

งานกับวัด	โรงเรียน	ฯลฯ	เพื่อด�าเนินการดังกล่าว	โดยให้เริ่มด�าเนินการได้ในทันที	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมเสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ปี	2559	จ�านวน	31,475	บาท	(ไม่รวมนวดดัดจัดสรีระ)
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การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนจากกิจกรรมเสวนาฯ 

โครงการ “สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี่”

	 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ	ปี	2558	ซึ่งคิวทีซี	ได้ด�าเนินการร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	(SHE)	และกลุ่ม

นกัเรยีนทีใ่ห้ความสนใจโรงเรยีนบ้านสะพานสี	่(ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นโรงเรยีนบ้านมาบยางพรวิทยาคม)	พร้อมท้ังได้รบัการสนับสนุน

จากหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น	ระดับอ�าเภอ	และระดับจังหวัด	มีผลการด�าเนินการดังนี้

วนัท่ี 18 ม.ค. 2559		เปิดตวัโครงการอย่างเป็นทางการโดยได้รบัเกียรตจิาก
ผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง	นายสมศกัดิ	์สวุรรณสจุรติ	เป็นประธานในพิธี

ในปี	2559	มกิีจกรรมให้นักเรยีนในกลุม่ฯ	ออกบรกิารประชาชนดงัต่อไปนี้
•	 	 บริการผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในงานวันเด็กแห่งชาติ	

ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร
•	 	 บรกิารประชาชนท่ัวไป	ณ		โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�า

ต�าบลมาบยางพร
•	 	 บริการผู้เข้าร่วมงานประชุมเหล่ากาชาดภาคตะวันออก
•	 	 บริการประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในกิจกรรม	“อบต.เคลื่อนที่”
•	 	 บรกิารประชาชนทัว่ไปในงาน	Bike	For	Health	@	AMATA	ณ	

บริษัท	สมบูรณ์แว๊ดว๊านซ์	จ�ากัด(มหาชน)	
•	 	 บรกิารประชาชนทัว่ไปในงานนัดพบแรงงงาน@นคิมอมตะซติี้

ระยอง
•	 	 บรกิารผูร่้วมงาน	Happy	Variety	Expo	2016		ณ	อาคารศนูย์

เรียนรู้สุขภาวะ		ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	(สสส.)

•	 	 บรกิารประชาชนท่ัวไปในงานวนัสบัปะรดหวาน	อ�าเภอปลวกแดง
•	 	 บรกิารพนกังานควิทซี	ีHuman	Maintenance	ณ	โรงงานควิทีซี
•	 	 บริการผู้เข้าร่วมงาน	SET	Social	Impact	Day	2016	
•	 	 บริการประชาชนทั่วไป	ณ	ศูนย์บริการฯ	ของโรงเรียน

	 นอกจากน้ีกลุม่	“สมัมาชพี	นวดดดัจดัสรรีะ	เยาวชนบ้านสะพานสี”่	ยัง

ได้มโีอกาสน�าเสนอการนวด	ดดัจดัสรรีะ	ให้แก่อาสาสมคัรขององค์กร		UNICEF	

ในกิจกรรม	“โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”		ซึ่งจัดโดย

สถาบันไทยพัฒน์	ร่วมกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	

เมือ่วนัท่ี	13	พฤษภาคม	2559	ณ	โรงงานควิทซีี	ทัง้น้ี	ตวัแทนเดก็ๆ	ยังได้รบัค�า

ชื่นชม	และแนะน�าที่ดีจากตัวแทน	UNICEF
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ผลการด าเนินงานโครงการฯ ปี 2559 

รายการ 

QTC สนบัสนุนเงนิเขา้
โครงการ 

ผูใ้ชบ้รกิารจ่ายเงนิเขา้
โครงการฯ รวมรายได ้

จ านวนคปูอง จ านวนเงนิ จ านวนคน จ านวนเงนิ 

1.การใชบ้รกิารผ่านคปูอง Recycle CSR by 
QTC 169 25,350 338* 25,350 50,700 

2.การใชบ้รกิารไมผ่่านคปูอง Recycle CSR by 
QTC - - 50 7,500 7,500 

3.เงนิทปิ - - - 21,102 21,102 
รวมรายได ้     79,302 

 

*จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารผ่านระบบคปูอง 2 คนจ่ายเพยีง  1 คน สว่นต่าง QTC เป็นผูร้บัผดิชอบสนบัสนุนเขา้โครงการเพื่อเป็น
การกระตุน้การใชบ้รกิาร ผูร้บัสทิธคิปูอง คอืผูม้สีว่นไดเ้สยีในชมุชนของควิทซี ี  

รายไดจ้ากการด าเนินงาน บรษิัทฯ ได้ส่งมอบเงนิทัง้หมดใหแ้ก่นักเรยีน และโรงเรยีนแล้ว และด าเนินการจดัสรรเงนิ
รายไดต้ามเงื่อนไขของโครงการ   

บรษิทัฯ ไดต้ัง้งบประมาณการสนบัสนุนโครงการฯ ไวจ้ านวน 150,000 บาท หรอื 1,000 คูปอง ภายในระยะเวลา 1 ปี 
แต่เนื่องจากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไวอ้นัเนื่องมาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มหลายประการ  ทางควิทซีจีะ
ประเมนิสถานการณ์และหารอืกบัทางโรงเรยีน ถงึแนวทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคต เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่นักเรยีน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด�าเนินงานโครงการฯ ปี 2559

	 *จ�านวนผู้เข้ารับบริการผ่านระบบคูปอง	2	คนจ่ายเพียง		1	คน	ส่วนต่าง	QTC	เป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนเข้าโครงการเพ่ือ

เป็นการกระตุ้นการใช้บริการ	ผู้รับสิทธิคูปอง	คือผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนของคิวทีซี		

	 รายได้จากการด�าเนินงาน	บริษัทฯ	ได้ส่งมอบเงินทั้งหมดให้แก่นักเรียน	และโรงเรียนแล้ว	และด�าเนินการจัดสรรเงินรายได้

ตามเงื่อนไขของโครงการ		

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งงบประมาณการสนับสนุนโครงการฯ	ไว้จ�านวน	150,000	บาท	หรือ	1,000	คูปอง	ภายในระยะเวลา	1	ปี	แต่

เนื่องจากการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้อันเนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายประการ		ทางคิวทีซีจะประเมิน

สถานการณ์และหารอืกับทางโรงเรยีน	ถึงแนวทางการด�าเนนิงานต่อไปในอนาคต	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่นักเรยีน	และผูม้ส่ีวน

ได้เสียในชุมชน
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โครงการ “ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ส�าคัญในชุมชน”

	 ผลจากการเสวนา	ฯ	ที่ต้องการให้คิวทีซี	น�าทักษะความสามารถด้านไฟฟ้าไปช่วยพัฒนาสถานท่ีส�าคัญในชุมชน	ทีมงาน	

CSR	ได้ประสานไปยังวัดมาบเตยพร้อมส่งทีมช่างซ่อมบ�ารุงเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	พบว่าระบบไฟฟ้าของกุฏิของพระสงฆ์ทุกกุฏิ

มีสภาพที่เก่า	ช�ารุด	เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	จึงเสนอให้ท�าการปรับปรุงใหม่	โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช�ารุด	และติดหลอดไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน	ซึ่งทางคิวทีซี	จะจัดท�าถวายให้แก่วัด	โดยใช้อาสาสมัคร	“จิตอาสา	ปันความสุขสู่สังคมภายนอก”	ของคิวทีซี	ผล

การด�าเนินงานส�าเร็จตามเป้าหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่จ�านวน	5,576	บาท	และอุปกรณ์บางส่วนที่คิวทีซี	มีอยู่

แล้วอีกจ�านวนหนึ่ง

	 ส�าหรับสถานท่ีส�าคัญอื่นๆ	ในชุมชนรอการประสานเพ่ือ

ด�าเนินการ	เช่น	โรงเรียนบ้านมาบยางพร		ปัจจุบันได้ส�ารวจพบ

ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน		ซึ่งทางโรงเรียน

ก�าลงัด�าเนนิการจดัหางบประมาณในการปรบัปรงุระบบสายไฟฟ้า

ภายใน		และควิทซี	ีได้เสนอการสนับสนนุหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	

160kVA			สถานปัจจุบันรอการติดตั้ง
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 การลงทุนเพื่อสังคม 
ส าหรบัการลงทุนเพื่อสงัคม ควิทซี ีไดป้ระเมนิแลว้ว่า ยงัไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะด าเนินการลงทุนเพื่อสงัคมไดโ้ดยทางตรง 

หรอืเป็นธุรกจิหนึ่งของบรษิทัฯ  จงึมแีนวทางการลงทุนเพื่อสงัคมผ่านการใชบ้รกิารธุรกจิเพื่อสงัคม โดยในปี 2559 ควิทซี ีได้
ปรบัรปูแบบกจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการขายการตลาด โดยการเชื่อมโยงกบัวสิาหกจิสุขภาพชุมชน (SHE) ซึง่เป็นกจิการเพื่อสงัคม
น าบรกิารนวดดดัจดัสรรีะ ไปบรกิารใหลู้กคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ แทนการแจกของทีร่ะลกึตามงานแสดงสนิคา้ ต่างๆ ของ
บรษิทัฯ เช่น 

 

งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 @ ศนูยป์ระชมุพีช โรงแรมรอยลั คลิฟ บีช รีสอรท์ พทัยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งาน MAIงาน  MAI Forum 2016 @ เซนทราราแกรนด ์ชัน้ 23 กรงุเทพฯ  
 
 
 

 

 

 
 

งาน SET Social Impact Day 2016 @ อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

งานประกาศรางวลั Thailand 5S Award 2016 @ ศนูยป์ระชมุไบเทค บางนา 

 
 
 

 
 

 
 
 

งบประมาณทีใ่ชใ้นการสนบัสนุนกจิการเพื่อสงัคมผ่านกจิกรรมของบรษิทัฯ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 65,550 บาท 

 การลงทุนเพื่อสังคม

	 ส�าหรับการลงทุนเพื่อสังคม	คิวทีซี	ได้ประเมินแล้วว่า	ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง	หรือ

เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ		จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการใช้บริการธุรกิจเพื่อสังคม	โดยในปี	2559	คิวทีซี	ได้ปรับรูปแบบ

กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการขายการตลาด	โดยการเชือ่มโยงกบัวสิาหกจิสุขภาพชมุชน	(SHE)	ซึ่งเป็นกจิการเพือ่สังคมน�าบริการนวดดดั

จัดสรีระ	ไปบริการให้ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	แทนการแจกของที่ระลึกตามงานแสดงสินค้า	ต่างๆ	ของบริษัทฯ	เช่น

งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 @ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา

งาน MAIงาน  MAI Forum 2016 @ เซนทราราแกรนด์ ชั้น 23 กรุงเทพฯ 

งาน SET Social Impact Day 2016 @ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประกาศรางวัล Thailand 5S Award 2016 @ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวน 65,550 บาท
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 กิจกรรมเพื่อสังคม

	 ส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม	หรือการบริจาค	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและร่วมมือกับชุมชน	หรือหน่วยงานที่ประสานความร่วม

มือมา	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะพิจารณาเป็นกรณีๆ		ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	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�ารุง)”

	 ปี	2559	นายเจษฎา	ประทปี	เจ้าหน้าทีซ่่อมบ�ารงุ		ได้น�าเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณไปพัฒนาท้องถ่ินบ้านเกิด	ทีโ่รงเรยีน

วัดชายเคืองวนาราม	(ส้มเช้ารัฐบ�ารุง)	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซึ่งตนเคยเรียนและปัจจุบันลูกชายได้เรียนหนังสืออยู่ท่ีโรงเรียนนี้เช่นกัน		

ด้วยการไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน		ปรับปรุงห้องน�้า	พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน	ทั้งนี้	จ�านวน	คิวทีซี	จิตอาสา	

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	11	คน		สร้างความภาคภูมใิจแก่พนักงาน	ทีน่�าสิง่ดีๆ 	กลบัสูบ้่านเกิดตนเอง	และความชืน่ชมจากคร	ูนกัเรยีน	

และประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

	 ข้อร้องเรยีนจากชมุชน	สงัคม		เก่ียวกับการด�าเนนิงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ผลการด�าเนิน	:			ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชน  สังคม
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การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการกากของเสยีทัง้ทีเ่กดิขึน้จากการอุปโภคบรโิภคของพนกังาน   และเกดิจากงาน
รบัเหมาก่อสรา้งหรอืตดิตัง้อุปกรณ์  รวมถงึเกดิจากกระบวนการผลติและบรกิารของบรษิทัฯ โดยมวีธีกีารคดัแยกขยะทีช่ดัเจน มี
โรงคดัแยกขยะทีไ่ดม้าตรฐานตามหลกัความปลอดภยั พรอ้มทัง้มขี ัน้ตอนในการเตรยีมภาวะฉุกเฉินส าหรบัการจดัการของเสยี
โดยเฉพาะ นอกจากน้ียงัใหค้วามใสใ่จในการคดัเลอืกบรษิทัผูร้บัก าจดัของเสยีทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านัน้ พรอ้มทัง้ตดิตาม ตรวจสอบการท างานของบรษิทัผูร้บัก าจดัอยู่อย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอื
ใชถ้อืเป็นประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี และเป็นความเสีย่งต่อชื่อเสยีงขององคก์ร จงึตอ้งมกีารบรหิารจดัการ
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนดและใชค้วามรอบครอบในการด าเนินการ 

รายช่ือผูด้ าเนินรวบรวม ขนส่ง บ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกลูหรอืวสัดไุม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2559 

1. บรษิทั ไทยซงิไฮโดรคารบ์อน จ ากดั 
รวบรวมก าจดั : น ้ามนัหมอ้แปลงใชแ้ลว้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบของ PCB 
วธิกี าจดั  049  น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีื่นๆ 
 

2. บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 
รวบรวมก าจดั : เศษวสัดุ ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
วธิกี าจดั  075  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรบัของเสยีอนัตราย 
 

3. บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999 ) จ ากดั (มหาชน) 
รวบรวมก าจดั : เศษวสัดุ ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
วธิกี าจดั  071  ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล เฉพาะของเสยีไม่อนัตรายเท่านัน้ 
วธิกี าจดั  073  ฝังกลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีรหรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้ 
 

 

 

 

 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการจดัการกากของเสียท้ังท่ีเกิดขึน้จากการอปุโภคบรโิภคของพนักงาน			และเกิดจากงานรบัเหมา

ก่อสร้างหรอืตดิตัง้อปุกรณ์		รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลติและบรกิารของบรษิทัฯ	โดยมวีีธีการคดัแยกขยะท่ีชดัเจน	มโีรงคดัแยกขยะ

ทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัความปลอดภัย	พร้อมท้ังมข้ัีนตอนในการเตรยีมภาวะฉกุเฉนิส�าหรบัการจดัการของเสยีโดยเฉพาะ	นอกจากนี้

ยงัให้ความใส่ใจในการคดัเลอืกบรษิัทผูร้บัก�าจดัของเสยีทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้	พร้อมทัง้ตดิตาม	ตรวจ

สอบการท�างานของบริษัทผู้รับก�าจัดอยู่อย่างสม�่าเสมอ	เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความ

สนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นความเสีย่งต่อชือ่เสยีงขององค์กร	จงึต้องมกีารบรหิารจดัการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดและ

ใช้ความรอบครอบในการด�าเนินการ

รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2559

1.  บริษัท ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จ�ากัด

	 รวบรวมก�าจัด	:	น�้ามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB

	 วิธีก�าจัด		049		น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

2.  บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน)

	 รวบรวมก�าจัด	:	เศษวัสดุ	ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

	 วิธีก�าจัด		075		เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย

3.  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จ�ากัด (มหาชน)

	 รวบรวมก�าจัด	:	เศษวัสดุ	ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

	 วิธีก�าจัด		071		ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

	 วิธีก�าจัด		073		ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
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กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีและวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงั 3 ปี 

 

 

เศษวสัดุทัว่ไป คอืวสัดุทีเ่หลอืจากการผลติไม่อนัตรายและสามารถขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นรายได ้เช่นเศษทองแดง  
เศษเหลก็ ฯลฯ ในปี 2559 มกีารขายวสัดุทัว่ไปจ านวน 4,163,554.29 บาท 

เศษวสัดุอนัตราย  คอืวสัดุทีป่นเป้ือนสารเคม ีบางส่วนต้องส่งก าจดัภายนอก เช่นเศษผา้ปนเป้ือนน ้ามนั ภาชนะบรรจุส ีหรอื
สารเคมต่ีางๆ  และบางสว่นสามารถขายได ้เช่นน ้ามนัหมอ้แปลง ภาชนะบรรจุน ้ามนัหมอ้แปลง ในปี 2559 
ค่าใช้จ่ายในการส่งไปก าจดัจ านวน  261,358 บาท และรายได้จากการขายน ้ามนัหมอ้แปลงเก่าจ านวน 
215,712 บาท    

 

 

 

 

 

 

 การจดัการของเสยีในรอบปี 2559 ไม่มเีหตุการณ์หกรัว่ไหลของน ้ามนัหมอ้แปลง และสารเคม ีทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทัง้ภายในบรษิทัฯ (การใช,้การจดัเกบ็)  และภายนอกบรษิทัฯ (การสง่ก าจดั)  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
เศษวสัดุทัว่ไป(ตนั) 98.38 184.59 64.43
เศษวสัดุอนัตราย(ตนั) 49.81 47.40 53.40
รวมปรมิาณเศษวสัดุไมใ่ชแ้ลว้(ตนั) 148.19 231.99 117.83
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรง	

หรือทางอ้อม	โดยใช้กลยุทธ์	“การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว”	ให้เกิดข้ึนในองค์กร	ผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม	ISO14001	,	ระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการด้านพลงังาน	ISO50001	,ระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	

ISO14064-3	รวมถึงกจิกรรมส่งเสรมิการปรบัปรงุกระบวนการท�างานต่างๆ	ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม		จนเกิดเป็นวฒันธรรมสเีขียว

ของคิวทีซี		

	 ในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้ย่ืนขอการรบัรองการเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที	่4	จากกระทรวงอตุสาหกรรม	เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าทกุ

คนในควิทีซใีห้ความร่วมมอืร่วมใจในการด�าเนนิงานอย่างเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมในทุกๆ	ด้าน	จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม

องค์กร	
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 จากการที่บริษัทฯ	ได้ทุ่มเทงบประมาณ	และบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	Amorphous	

Metal	Distribution	Transformer	(AMDT)	ตัง้แต่ปี		2555	จนกระท่ังสามารถผลติออกมาจ�าหน่ายได้ในปี	2557	และตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา	ทีมงานวิจัยฯ	ร่วมกับ	Hitachi	Metals	Ltd.	ได้ทุมเททรัพยากรที่มีในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิต	ให้สามารถ

ลดต้นทุนการผลิต	เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อบนพื้นฐานจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุด	

	 ปลายปี	2559	บริษัทฯ	เริ่มท�าการตลาดเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	และ

ลกูค้าทัว่ไป	เก่ียวกับประโยชน์ทีจ่ะได้รบัเมือ่เปลีย่นมาใช้หม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	ทัง้ทางตรงในเรือ่งของการประหยัดพลงังาน	ลดค่า

ไฟฟ้า	และทางอ้อมท่ีส่งผลต่อการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า				ทัง้นี	้บรษิทัได้จดัท�าแคต

ตาลอ็กพิเศษเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	เพ่ือสือ่สารให้ลกูค้าได้ท�าความเข้าใจและเหน็ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดเดิม	และหม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	และในปี	2560	บริษัทฯ	มีแผนที่จะจัดงานสัมมานาเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป	

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขาย	ให้คนไทยได้รู้จักหม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	มากขึ้น

	 ส�าหรบัโครงการทดลองตดิตัง้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า	AMDT	ในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงน้ัน	โครงการได้ครบก�าหนด

และได้ปลดหม้อแปลง	AMDT	จากระบบจ�าหน่ายเพ่ือท�าการวิเคราะห์ผลเก่ียวกับประสิทธิภาพของหม้อแปลง	AMDT	และส�าหรับ

ผลการประหยัดพลังงานเป็นที่น่าพอใจ	ซึ่งต้องรอการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้แถลงรายงานตามข้อตกลง	MOU	ต่อไป
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 การควบคุมมลพิษ 

คณุภาพน ้าท้ิง 

 โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยู่ในบรเิวณทีไ่ม่มแีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ต้องดูดน ้าผวิดนิ
เพื่อใชใ้นการอุปโภคเท่านัน้    ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่มกีารใชน้ ้าในขัน้ตอนการผลติ  มเีพยีงการใชน้ ้าเพื่อการ
หล่อเยน็แบบหมุนเวยีนของเตาอบ Vacuum ,ใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิากการเชื่อมชิน้งาน ซึง่เป็นระบบกกัเกบ็น ้าไวใ้ชซ้ ้าตลอดทัง้
ปีก่อนการสง่ก าจดัอย่างถูกวธิ ี ส าหรบัการช าระลา้งอุปกรณ์ปนเป้ือนต่างๆ บรษิทัฯ จดัใหม้ถีงักกัเกบ็น ้าทีม่กีารปนเป้ือนและส่ง
ก าจดัภายนอกตามระยะ  ดงันัน้ น ้าทิง้ที่เกดิขึน้คอืน ้าทีเ่กดิจากการช าระล้างในห้องน ้า หอ้งครวั การล้างรถยนต์ เท่านัน้ ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ของโรงงานเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้   
 

ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของโรงงาน ณ จดุสุดท้ายเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/57 1/58 2/58 1/59 2/59 
24/3/57 17/7/58 23/11/58 8/6/59 24/11/59 

BOD5 2.7 11 5 7 16 20 mg/l 
Oil and Grease 0 2.2 2.2 <1.5 2.1 5 mg/l 
PH 5.8 6.97 7.36 7.76 8.82 5.5-9.0 - 
Sulfides 0.2 1.4 1 <0.5 <0.5 1 mg/l as H2S 
Suspended Solids 15 65 26 20 21 50 mg/l 
Temperature 30 31 30 38 32 40 °C 
Total Dissolved Solids 66 620 608 87 Not Detected 3000 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen <5 29.8 34.8 <1.0 1.3 100 mg/l as H2S 
 

ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของโรงอาหาร ณ จดุสุดท้ายเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 
24/3/57 10/9/57 9/3/58 23/11/58 9/3/58 8/6/59 

BOD5 233 153 134 253 120 228 ≤ 20 mg/l 
Oil and Grease 10.4 10 4.2 21.9 22.9 27.1 ≤ 5 mg/l 
PH 5.3 6.2 7.06 6.63 7.52 7.53 5.5-9.0 - 
Sulfides 1.05 1.73 1.21 2.2 3.3 0.9 ≤ 1 mg/l as H2S 
Suspended Solids 94 61 55 232 44 17 ≤ 50 mg/l 
Temperature 30 30 27.8 40 27 30 ≤ 40 °C 
Total Dissolved Solids 451 712 123 398 440 444 ≤ 3000 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen 17 18 13 16.5 12 7.3 ≤ 100 mg/l as H2S 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเนื่องจากการกกัเกบ็น ้าบ่อสุดทา้ยเป็นระบบปิด 
บรษิทัฯ จงึไดใ้ชว้ธิกีารการสง่ไปก าจดัโดยผูไ้ดร้บัอนุญาต บรษิทั กฤษฎา เซอรว์สิ จ ากดั โดยในปี 2559 ไดเ้พิม่ความถี่ในการ
สง่ไปก าจดัจากปีละ 2 ครัง้ เป็นปีละ 4 ครัง้ มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 4,280 บาท 

 การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน�้าทิ้ง

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าผิวดินเพื่อ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อเย็น

แบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	,ใช้น�้าเพ่ือลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าไว้ใช้ซ�้าตลอดท้ังปีก่อนการ

ส่งก�าจดัอย่างถกูวิธี		ส�าหรบัการช�าระล้างอปุกรณ์ปนเป้ือนต่างๆ	บรษิทัฯ	จดัให้มถัีงกักเก็บน�า้ท่ีมกีารปนเป้ือนและส่งก�าจดัภายนอก

ตามระยะ		ดังน้ัน	น�้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนคือน�้าท่ีเกิดจากการช�าระล้างในห้องน�้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่าน้ัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ

ตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

	 ผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน	และเน่ืองจากการกักเก็บน�า้บ่อสดุท้ายเป็นระบบปิด	บรษิทัฯ	

จงึได้ใช้วิธีการการส่งไปก�าจดัโดยผูไ้ด้รบัอนญุาต	บรษิทั	กฤษฎา	เซอร์วิส	จ�ากัด	โดยในปี	2559	ได้เพ่ิมความถ่ีในการส่งไปก�าจดัจาก

ปีละ	2	ครั้ง	เป็นปีละ	4	ครั้ง	มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	4,280	บาท
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คณุภาพอากาศ 

ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทซีี มีข ัน้ตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลติที่
เกีย่วขอ้ง บรษิัทฯ ไดม้กีารตดิตัง้ระบบป้องกนัเบือ้งต้นทีท่นัสมยัเพื่อเป็นการป้องกนัมลพษิออกสู่บรรยากาศใหน้้อยที่สุด และ
จดัการมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างสม ่าเสมอปีละ 2 ครัง้ กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปล่อยมลพษิสูอ่ากาศไดแ้ก่ 

1. การอบหมอ้แปลงโดยใชเ้ตา Vacuum และเตาอบ Hot Air ซึง่มกีารระบายอากาศรอ้นออกสูภ่ายนอก อาจมลีะออง
ของน ้ามนัหมอ้แปลงปะปนอยู่ในอากาศได ้

2. การเตรยีมชิน้งานของไมอ้ดัฉนวน มกีารระบายอากาศสูภ่ายนอกอาจมฝีุ่ นละอองปะปนอยู่ในอากาศ 
3. การพ่นสรีะบบ Dry Spay มกีารระบายอากาศสูภ่ายนอกอาจมฝีุ่ นสปีะปนอยู่ในอากาศ 
4. การตดัเหลก็ดว้ยเครื่องพลาสม่า (Plasma Cutting Machine) มกีารระบายอากาศออกสู่ภายนอก อาจมฝีุ่ นละออง

ซึง่อาจท าฏกิริยิาเคมกีบัอากาศเปลีย่นเป็นมลพษิปะปนอยู่ในอากาศได้ 
 

ผลการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

พืน้ที ่ พารามเิตอร ์

ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1 2 1 2 1 2 

24/3 19/9 26/5 23/11 1/6 23/11 
ปล่องดดูขีเ้ลื่อยหอ้งตดัไม ้ Particulate (ฝุ่นละออง) 1.9 0.5 2.15 10.4 <0.1 2.82 400 mg/m3 
ปล่องหอ้งพ่นส(ีSpay Booth) 
ตวัถงั 
  

Particulate (ฝุ่นละออง) - 5.6 0.7 1.66 4.49 2.59 400 mg/m3 
Xylene - 3.31 0.25 0.25 <0.25 0.73 200 ppm 
Total VOCs - 27.85 29.4 1.05 32.2 28.2 - ppm 

ปล่อง Spray Booth พ่นส ี
(ตดิตัง้) 
  

Particulate (ฝุ่นละออง) - 2.1 1.2 8.42 4.73 0.38 400 mg/m3 
Xylene - - - <0.25 1.06 0.38 200 ppm 
Volatile Organic Compounds - 17.5 5.35 40.2 28.7 4.54 - ppm 

ปล่องเครื่องตดัพลาสมา่ 
โรงงาน 4 
  

Particulate (ฝุ่นละออง) - - - 87.6 2.05 42.5 400 mg/m3 
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide - - - 30 <1 Not Detected 

 ppm 
Carbon Monoxide  - - - <1 4 <1 870 ppm 

ปล่องเตาตบ (Vacuum) Oil mist (ละอองน ้ามนั) 3.68 0.3 0.031 0.617 0.391 355 - - 
  Carbon Monoxide  - - - 8 2 19 690 ppm 
  Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide - - - <1 <1 Not Detected 200 ppm 
ปล่องเตาตบ (หมอ้แปลงซ่อม) Oil mist (ละอองน ้ามนั) 0.48 0.42 0.03 0.447 0.513 306 - mg/m3 
  Xylene - - - <0.25 <0.25 Not Detected 200 ppm 

 

 บรษิทัฯ ทีเ่ขา้ท าการตรวจวดัและรบัรองผลตรวจวดัทัง้คุณภาพน ้า และอากาศ คอืบรษิทั เคมแลบ็ เวอรว์สิเซส(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064 

 

คุณภาพอากาศ

	 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี	มีข้ันตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก	ซึ่งในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้อง	

บรษิทัฯ	ได้มกีารตดิตัง้ระบบป้องกันเบือ้งต้นท่ีทันสมยัเพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษออกสูบ่รรยากาศให้น้อยทีส่ดุ	และจดัการมกีารตรวจ

วัดคุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอปีละ	2	ครั้ง	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้แก่

1.		 การอบหม้อแปลงโดยใช้เตา	Vacuum	และเตาอบ	Hot	Air	ซึ่งมีการระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก	อาจมีละอองของ

น�้ามันหม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศได้

2.		 การเตรียมชิ้นงานของไม้อัดฉนวน	มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศ

3.		 การพ่นสีระบบ	Dry	Spay	มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นสีปะปนอยู่ในอากาศ

4.		 การตัดเหล็กด้วยเครื่องพลาสม่า	(Plasma	Cutting	Machine)	มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก	อาจมีฝุ่นละอองซึ่ง

อาจท�าฏิกิริยาเคมีกับอากาศเปลี่ยนเป็นมลพิษปะปนอยู่ในอากาศได้

	 บรษิทัฯ	ทีเ่ข้าท�าการตรวจวัดและรบัรองผลตรวจวัดท้ังคณุภาพน�า้	และอากาศ	คอืบรษิทั	เคมแลบ็	เวอร์วิสเซส(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เริ่มมีความส�าคัญต่อคิวทีซี	เน่ืองจากผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐ	และลูกค้ากลุ่ม	

Green	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เริ่มให้ความส�าคัญมากขึ้น		เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัทฯ	ในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสูบ่รรยากาศ	และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการน�าเสนอสนิค้าเข้าสูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมายทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	ที่เน้นความส�าคัญด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 ปลายปี	2558	บรษิทัฯ	ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการจดัท�าคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม	ระยะที	่5	

ซึง่ได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณด้านการให้ค�าปรกึษาจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และในปี	2559	บรษิทัก็ได้เริม่ด�าเนนิ

โครงการโดยมทีีป่รกึษาจากสภาอตุสาหกรรมฯ		2	ท่าน	จ�านวน	4	วัน		เข้ามาให้ค�าแนะน�า	และสอนการค�านวณก๊าซเรอืนกระจก		การ

พิจารณาว่ากิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจก		โดยใช้ข้อมลูปี	2558	มาค�านวณเป็นปีฐาน	การด�าเนนิโครงการประสบความส�าเรจ็	

และขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	:	อบก.	โดยใช้	บริษัท	

เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้ทวนสอบ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงงานน�าร่องท่ีผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุต

พริ้นขององค์กร	การรับรองเลขท่ี	TGO	CFO	59-054	จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเมื่อวันที่	19	

กันยายน	2559		ในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	2559	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร  

รายงานการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกย้อนหลงั 2 ปี 

ประเภท 
ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ปี 2558 (ปีฐาน) 
tonCO2eq. 

ปี 2559 
tonCO2eq. 

Scope 1 (Direct GHG Emission) 426 401 
Scope 2 (Indirect GHG Emission : Electricity) 899 672 
Scope 3 Other Emission (Paper & Cloth usage) 63 68 

Total Emission 1,388 1,141 
 

กราฟแสดงรายงานการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกย้อนหลงั 2 ปี 

 

 ในปี 2559 บรษิทัฯ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากปี 2558 = 247 tonCO2 eq. ไดร้บัการทวนสอบผลโดยบรษิทั 
เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
  
                    ปี 2558 (ปีฐาน)                              ปี 2559 

 

 

 

 

 
 

 

 
สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบบัเตม็ไดท้ี ่(มจี านวน 4 แผ่น/ฉบบั) 
http://qtc-energy.com/index.php/certificates/ 

Scope 1 (tonCO2eq.) Scope 2 (tonCO2eq.) Scope 3 (tonCO2eq.) Total Emission
(tonCO2eq.)

ปี 2558 (ปีฐาน) 426 899 63 1,388
ปี 2559 401 672 68 1,141
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

 

 

81 

 

 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร  

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 2 ปี (ขอบเขตโรงงานจังหวัดระยอง) 

ประเภท 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปี 2558 (ปีฐาน) 
tonCO2eq. 

ปี 2559 
tonCO2eq. 

Scope 1 (Direct GHG Emission) 426 401 
Scope 2 (Indirect GHG Emission : Electricity) 899 672 
Scope 3 Other Emission (Paper & Cloth usage) 63 68 

Total Emission 1,388 1,141 
Types of GHGs included : CO2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6,NF3 
 

กราฟแสดงรายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 2 ป ี

 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี 2558 = 247 tonCO2 eq. ได้รับการทวนสอบผลโดยบริษัท 
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
  
                    ปี 2558 (ปีฐาน)                              ปี 2559 

 

 

 

 

 
 

 

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

Scope 1 (tonCO2eq.) Scope 2 (tonCO2eq.) Scope 3 (tonCO2eq.) Total Emission 
(tonCO2eq.) 

ปี 2558 (ปีฐาน) 426 899 63 1,388 
ปี 2559 401 672 68 1,141 
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 HR Online 

	 จากการคัดเลือกประเด็นเพ่ือท�ากิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	พบโอกาสในการปรับปรุงระบบงานทรัพยากรบุคคล

ซึ่งมีปริมาณการใช้กระดาษเพ่ือการอนุมัติต่างๆ	เช่น	การท�างานนอกเวลา	การลา	สลิปเงินเดือน	ฯลฯ	ในแต่ละเดือนค่อนข้างมาก	

และมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอนกว่าจะจบกระบวนการอนุมัติท�าให้เสียเวลาในการด�าเนินงาน

	 ปลายปี	2558	แผนกทรัพยากรบุคคลจึงน�าโปรแกรมระบบงานงานทรัพยากรบุคคลออนไลน์มาประยุกต์ใช้	และเริ่มใช้งาน

จริงต้นปี	2559	ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการงานบุคคล	เกิดความคล่องตัว	ลดขั้นตอนทางเอกสาร	โดยพนักงาน

สามารถตรวจสอบข้อมูล	ประวัติส่วนบุคคล	สถิติการลา	และสวัสดิการต่าง	ๆ	รวมถึงการขออนุมัติลา		การขออนุมัติท�างานนอก

เวลาได้ด้วยตนเอง	และผูบ้งัคบับญัชาตามล�าด�าชัน้สามารถอนุมติัค�าขอต่างๆ	ได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ			การใช้งานสามารถท�าผ่าน

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปัจจุบัน	หรือสมาร์ทโฟน	โดยการผ่านระบบ	Intranet	หรือ	Internet	และบริษัทฯ	ได้น�าคอมพิวเตอร์ที่ไม่

ได้ใช้งานมาปรับปรุงใหม่เป็นตู้	HR	Online	ไว้ให้บริการพนักงานทั่วไปเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังรณรงค์ให้ทุก

กิจกรรมทีใ่ช้กระดาษ	A4	ของแต่ละส่วนงานมกีารใช้อย่างคุม้ค่าด้วยหลกั	4R			เน้นหลกัการ	Reduce	ลดปรมิาณการใช้	ด้วยการน�า

เทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้กับการท�างาน	การรายงานผล	แทนการใช้กระดาษโดยไม่จ�าเป็น		Repair	เน้นการบ�ารุง

รกัษาเครือ่งพิมพ์เพ่ือป้องการไม่ให้ผดิพลาดเวลาพิมพ์งานจนท�าให้ต้องสญูเสยีกระดาษ	และ	Reuse		การใช้กระดาษอย่างคุม้ค่าทัง้

สองหน้าก่อนส่งไป	Recycle	ภายนอก
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

HR Online  

 จากการคดัเลอืกประเดน็เพื่อท ากจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พบโอกาสในการปรบัปรุงระบบงานทรพัยากร
บุคคลซึ่งมีปรมิาณการใช้กระดาษเพื่อการอนุมตัิต่างๆ เช่น การท างานนอกเวลา การลา สลิปเงนิเดอืน ฯลฯ ในแต่ละเดอืน
ค่อนขา้งมาก และมขี ัน้ตอนในการปฏบิตัหิลายขัน้ตอนกว่าจะจบกระบวนการอนุมตัทิ าใหเ้สยีเวลาในการด าเนินงาน 

 ปลายปี 2558 แผนกทรพัยากรบุคคลจงึน าโปรแกรมระบบงานงานทรพัยากรบุคคลออนไลน์มาประยุกต์ใช ้และเริม่ใช้
งานจรงิต้นปี 2559 ทัง้นี้เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารงานบุคคล เกดิความคล่องตวั ลดขัน้ตอนทางเอกสาร โดย
พนักงานสามารถตรวจสอบขอ้มูล ประวตัสิ่วนบุคคล สถิตกิารลา และสวสัดกิารต่าง ๆ รวมถงึการขออนุมตัิลา  การขออนุมตัิ
ท างานนอกเวลาไดด้ว้ยตนเอง และผูบ้งัคบับญัชาตามล าด าชัน้สามารถอนุมตัคิ าขอต่างๆ ไดโ้ดยไม่ต้องใชก้ระดาษ   การใชง้าน
สามารถท าผ่านเครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านปัจจุบนั หรอืสมารท์โฟน โดยการผ่านระบบ Intranet หรอื Internet และบรษิทัฯ ได้
น าคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ไดใ้ชง้านมาปรบัปรุงใหม่เป็นตู้ HR Online ไวใ้หบ้รกิารพนักงานทัว่ไปเพื่อความสะดวกยิง่ขึน้  นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยงัรณรงคใ์หทุ้กกจิกรรมทีใ่ชก้ระดาษ A4 ของแต่ละส่วนงานมกีารใชอ้ย่างคุม้ค่าดว้ยหลกั 4R   เน้นหลกัการ Reduce 
ลดปรมิาณการใช ้ดว้ยการน าเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการท างาน การรายงานผล แทนการใชก้ระดาษโดย
ไม่จ าเป็น  Repair เน้นการบ ารุงรกัษาเครื่องพมิพเ์พื่อป้องการไม่ใหผ้ดิพลาดเวลาพมิพง์านจนท าใหต้้องสญูเสยีกระดาษ และ 
Reuse  การใชก้ระดาษอย่างคุม้ค่าทัง้สองหน้าก่อนสง่ไป Recycle ภายนอก 

 

 

 

 

 

ผลลพัธท่ี์ได้ 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

ปรมิาณทีใ่ช ้
Emission 

ปรมิาณทีใ่ช ้
Emission 

ton CO2 eq. ton CO2 eq. 
กระดาษ A4 -70 แกรม (kg.) 2,165.63 4.11 1,476.56 2.80 

 

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

 ผลจากการปรบัปรุงในกจิกรรมเลก็ๆ น้อยๆ  ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกจากปี 2558 ได ้1.31 tonCO2 eq. 

ส่งรายงานแล้วค่ะ 

	 ผลจากการปรบัปรงุในกิจกรรมเลก็ๆ	น้อยๆ		ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี	2558	ได้	1.31	tonCO2	eq.
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การใช้ทรัพยากร 

 พลังงาน 

        บรษิทัฯ มกีารใชพ้ลงังานทีไ่มห่มุนเวยีน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลติ การใหบ้รกิารและงานดา้น
ส านกังาน ซึง่ประกอบไปดว้ย  พลงังาน 2 สว่นคอื 
1. พลงังานไฟฟ้า  จากการไฟฟ้านครหลวงส าหรบังานส านักงานทีส่ านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ส าหรบัการผลติทีโ่รงงานจงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี  
 

รายการ 
ปี 

2557 2558 2559 
การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 140,000.00 141,000.00 153,000.00 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (kWh) 1,255,120.00 1,545,688.00 1,153,576.00 
รวมการใช้พลงังาน (kWh) 1,395,120.00 1,686,688.00 1,306,576.00 
ปริมาณการผลิต (kVA)        1,322,535.00         1,791,847.00         1,148,604.00  
ปริมาณการผลิต(kVA)/การใช้พลงังาน(kWh) 1.05 0.94 1.14 

 

 
 
 

กราฟแสดงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 
 
จากกราฟแสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ ในปี 2559 มี

สทิธิภาพลดลงจากปี 2558 กว่า 20% อนัเน่ืองมาจากปริมาณการผลติที่ลดลง แต่การใช้
พลงังานในสว่นของการงานส านกังานยงัคงเดมิ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัที่โรงงานจงัหวดัระยองในปี 2559 ไดม้กีารติดตัง้
มเิตอรเ์พื่อแยกโซนการวดัค่าพลงังานเพื่อใหเ้หน็ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานระดบัหน่วยงาน 
และหาโอกาสในการปรบัปรุงต่อไป  
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การใช้ทรัพยากร

 พลังงาน
								 	บรษิทัฯ	มกีารใช้พลงังานทีไ่ม่หมนุเวียน	(Non-Renewable	Energy)	ในกระบวนการผลติ	การให้บรกิารและงานด้านส�านักงาน	

ซึ่งประกอบไปด้วย		พลังงาน	2	ส่วนคือ

1.  พลังงานไฟฟ้า 	จากการไฟฟ้านครหลวงส�าหรับงานส�านักงานที่ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�าหรับการผลิตที่โรงงานจังหวัดระยอง

	 จากกราฟแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ	ในป	ี

2559	มีสิทธิภาพลดลงจากปี	2558	กว่า	20%	อันเน่ืองมาจากปริมาณการผลิตท่ีลดลง	

แต่การใช้พลังงานในส่วนของการงานส�านักงานยังคงเดิม	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงให้

ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน	โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญที่โรงงานจังหวัดระยอง

ในปี	2559	ได้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อแยกโซนการวัดค่าพลังงานเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานระดับหน่วยงาน	และหาโอกาสในการปรับปรุงต่อไป
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2. พลงังานความรอ้น (เช้ือเพลิง)  ไดแ้ก่น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเบนซนิ เพื่องานขนสง่ภายนอกบรษิทัฯ งานบรกิาร
งานขนสง่เคลื่อนยา้ยภายในบรษิทัฯ รถรบั-สง่พนกังาน และรถประจ าต าแหน่ง 
 

ตารางแสดงปรมิาณการซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิยอ้นหลงั 2 ปี 
 

รายการ ปี 2557 * ปี 2558 ปี 2559 

น ้ามนัดีเซล (ลิตร) - 118,873.10 110,765.37 

น ้ามนัเบนซิน (ลิตร) - 29,908.38 29,275.52 

รวม (ลิตร) - 148,781.48 140,040.89 

 *ปี 2557 การเกบ็ตวัเลขการซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิยงัไม่ครอบคลุมทุกกจิกรรม และยงัไมแ่ยกประเภทของน ้ามนั 

 

 น้้า 

 โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยู่ในบรเิวณทีไ่มม่แีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ตอ้งดดูน ้าผวิดนิ
เพื่อใชใ้นการอุปโภคเท่านัน้    ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไมม่กีารใชน้ ้าในขัน้ตอนการผลติ  มเีพยีงการใชน้ ้าเพื่อการ
หล่อเยน็แบบหมุนเวยีนของเตาอบ Vacuum ,ใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิากการเชื่อมชิน้งาน และการช าระลา้งในหอ้งน ้า หอ้งครวั 
การลา้งรถยนต ์เท่านัน้ สว่นส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ  ใชน้ ้าประปาจากการประปานครหลวง 

 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 2,992.00 1,527.00 803.00 

น ้าผิวดิน (ลบ.เมตร) 7,534.80 5,551.40 4,504.30 

 

  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารรณรงคใ์นการใชน้ ้าอย่างประหยดัและใหเ้กดิ 

ประโยชน์คุม้ค่าทีส่ดุ ดว้ยการเปลีย่นอุปกรณ์ก๊อกน ้าแบบประหยดัน ้า, 

แบบอตัโนมตัใินบางจุดทีเ่หมาะสม และการตรวจสอบอุปกรณ์ตดิตัง้  

ขอ้ต่อ ท่อน ้า อย่างสม ่าเสมอ  รวมถงึการมสีว่นร่วมและจติส านกึของ 

พนกังานในการใชน้ ้าใหเ้กดิคุณค่ามากทีส่ดุดว้ย 
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  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารรณรงคใ์นการใชน้ ้าอย่างประหยดัและใหเ้กดิ 
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2.  พลังงานความร้อน (เชื้อเพลิง)	ได้แก่น้ามันดีเซล	และน้ามันเบนซิน	เพ่ืองานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการงาน

ขนส่งเคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ	รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถประจ�าต�าแหน่ง

 น�้า
	 โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยู่ในบรเิวณท่ีไม่มแีหล่งน้าสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน้าผิวดินเพ่ือใช้

ในการอุปโภคเท่านั้น	ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้าในข้ันตอนการผลิต	มีเพียงการใช้น้าเพ่ือการหล่อเย็นแบบ

หมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	Vacuum	Vacuum	Vacuum	Vacuum	Vacuum	,ใช้น้าเพ่ือลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	และ

การชาระล้างในห้องน้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่านั้น	ส่วนสานักงานใหญ่กรุงเทพฯ	ใช้น้าประปาจากการประปานครหลวง

	 ท้ังนี	้บรษิทัฯ	ได้มกีารรณรงค์ในการใช้น�า้อย่างประหยัดและให้

เกิดประโยชน์คุม้ค่าท่ีสดุ	ด้วยการเปลีย่นอปุกรณ์ก๊อกน�า้แบบประหยดั

น�า้,	แบบอตัโนมตัใินบางจดุทีเ่หมาะสม	และการตรวจสอบอปุกรณ์ตดิ

ตัง้	ข้อต่อ	ท่อน�า้	อย่างสม�า่เสมอ		รวมถึงการมส่ีวนร่วมและจติส�านกึ

ของพนักงานในการใช้น�้าให้เกิดคุณค่ามากที่สุดด้วย
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ปลูกป่าในโรงงาน
	 เน่ืองจากโรงงานตัง้อยู่บนพ้ืนทีท่ีไ่ม่มแีหล่งน�า้	ไม่มป่ีาไม้	สภาพแห้งแล้ง	ต้องเจาะบ่อน�า้ผิวดินข้ึนมาใช้ในการอปุโภค	ซึง่ส่งผล

ต่อปรมิาณน�า้ระดบัผวิดนิท่ีอาจลดลง	เพ่ือการรกัษาสมดลุทางธรรมชาต	ิบรษิทัฯ	จงึได้จดัท�าโครงการปลกูป่าในโรงงานข้ึนเพ่ือฟ้ืนฟู 

สิง่แวดล้อมรอบๆ	โรงงาน	เพ่ิมความชุม่ชืน้ให้ดินและแหล่งน�า้ใต้ดนิ	ตัง้แต่ปี	2556	ปัจจบุนัต้นไม้ทีพ่นักงานร่วมกันปลกูจ�านวน	751	ต้น 

ยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไว้	บ่อกักเก็บน�้าธรรมชาติท่ีขุดไว้กลางพ้ืนท่ีปลูกป่ายังคงมีน�้าอยู่ในปริมาณที่มาก 

ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา	ปลูกพืชน�้า	เพื่อน�ามาเป็นอาหาร		ปัจจุบันพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้ชุมชนรอบข้างมาใช้

ประโยชน์ได้	เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

	 ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	 

ด้วยการรวมตวัของ	“ควิทซี	ีจติอาสา	ด้านสิง่แวดล้อม”	เข้าพัฒนาพ้ืนป่าในโรงงาน	พรวนดนิ	ใส่ปุย๋	ตดัแต่งก่ิง	และก�าจดัวัชพืช	รวมถึง 

การปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไป		
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การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ	มีแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.		 ตู้รับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน		ติดตั้ง	ไว้	ณ	บริเวณป้อม	รปภ.	ด้านหน้า	ของโรงงานจังหวัดระยอง		หรือ

2.		 ทางจดหมายโดยส่งที่	บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี		เลขที่	149	ม.	2	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	21140	วงเล็บมุม

ซองว่า	(ร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม)	พร้อมระบุข้อมูลที่ได้รับผลกระทบและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

3.		 ทาง	e-mail	:	sureeporn.m@qtc-energy.com

4.		 ทางโทรศัพท์		038-891-411-3		ต่อ	101			หรือ	08-8203-0128			

5.		 การขอเข้าพบโดยตรง	ณ	โรงงานจังหวัดระยอง	(ติดต่อแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม)

 

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
 1. ค่าปรับจากการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 0 บาท)

ผลการด�าเนินงาน
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การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ เปิดช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถรอ้งเรยีนปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทางธุรกจิของ
บรษิทัฯ มแีผนกความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ โดยผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1. ตูร้บัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน  ตดิตัง้ ไว ้ณ บรเิวณป้อม รปภ. ดา้นหน้า ของโรงงานจงัหวดัระยอง  หรอื 
2. ทางจดหมายโดยสง่ที ่บมจ.ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่ เลขที ่149 ม. 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 วงเลบ็มุม

ซองว่า (รอ้งเรยีนปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม) พรอ้มระบุขอ้มลูทีไ่ดร้บัผลกระทบและเบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อตดิต่อกลบั 
3. ทาง e-mail : sureeporn.m@qtc-energy.com 
4. ทางโทรศพัท ์ 038-891-411-3  ต่อ 101   หรอื 08-8203-0128    
5. การขอเขา้พบโดยตรง ณ โรงงานจงัหวดัระยอง  

  

ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ 

1. ค่าปรับจากการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 0 บาท) 

 

ผลการด้าเนินงาน 

 

 

2. ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 100%) 

 

ผลการด้าเนินงาน 
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การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ เปิดช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถรอ้งเรยีนปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทางธุรกจิของ
บรษิทัฯ มแีผนกความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ โดยผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1. ตูร้บัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน  ตดิตัง้ ไว ้ณ บรเิวณป้อม รปภ. ดา้นหน้า ของโรงงานจงัหวดัระยอง  หรอื 
2. ทางจดหมายโดยสง่ที ่บมจ.ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่ เลขที ่149 ม. 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 วงเลบ็มุม

ซองว่า (รอ้งเรยีนปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม) พรอ้มระบุขอ้มลูทีไ่ดร้บัผลกระทบและเบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อตดิต่อกลบั 
3. ทาง e-mail : sureeporn.m@qtc-energy.com 
4. ทางโทรศพัท ์ 038-891-411-3  ต่อ 101   หรอื 08-8203-0128    
5. การขอเขา้พบโดยตรง ณ โรงงานจงัหวดัระยอง  

  

ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ 

1. ค่าปรับจากการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 0 บาท) 

 

ผลการด้าเนินงาน 

 

 

2. ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 100%) 

 

ผลการด้าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 100%)

ผลการด�าเนินงาน

เอกสารยืนยันจาก	องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลมาบยางพร	
เพ่ือรับรองว่า	“คิวทีซี”	ไม่ได้
รับข้อร้องเรียน	จากชุมชน	ปี	
2558,2559	ส่วนปี	2557	ไม่มี
การเก็บข้อมูล
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Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements
Page

Note SDG Mapping
SR AR

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1
Provide	a	statement	from	the	most	senior	decision-maker	of	the	organization	(such	as	
CEO,	chair,	or	equivalent	senior	position)	about	the	relevance	of	sustainability	to	the	
organization	and	the	organization’s	strategy	for	addressing	sustainability.	

3-4

G4-2 Provide	a	description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities.
18-19,	29-31,

38-41
37-40

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report	the	name	of	the	organization. 6 6

G4-4 Report	the	primary	brands,	products,	and	services. 6-8 22-24

G4-5 Report	the	location	of	the	organization’s	headquarters. 6 20

G4-6
Report	the	number	of	countries	where	the	organization	operates,	and	names	of	countries	
where	either	the	organization	has	significant	operations	or	that	are	specifically	relevant	to	
the	sustainability	topics	covered	in	the	report.

8 6

G4-7 Report	the	nature	of	ownership	and	legal	form. 9 7

G4-8
Report	the	markets	served	(including	geographic	breakdown,	sectors	served,	and	types	
of	customers	and	beneficiaries).

8 27-28

G4-9 Report	the	scale	of	the	organization. 12 5

G4-10

a.	 Report	the	total	number	of	employees	by	employment	contract	and	gender.
b.	 Report	the	total	number	of	permanent	employees	by	employment	type	and	gender.
c.	 Report	the	total	workforce	by	employees	and	supervised	workers	and	by	gender.
d.	 Report	the	total	workforce	by	region	and	gender.
e.	 Report	whether	a	substantial	portion	of	the	organization’s	work	is	performed	by	

workers	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).

60-61 57-58 Goal	8	:	Employment

G4-11 Report	the	percentage	of	total	employees	covered	by	collective	bargaining	agreements. - -

G4-12 Describe	the	organization’s	supply	chain. 18-19

G4-13
Report	any	significant	changes	during	the	reporting	period	regarding	the	organization’s	
size,	structure,	ownership,	or	its	supply	chain.

9 7,41

G4-14
Report	whether	and	how	the	precautionary	approach	or	principle	is	addressed	by	the	
organization.	

38-41 47-48

G4-15
List	externally	developed	economic,	environmental	and	social	charters,	principles,	or	
other	initiatives	to	which	the	organization	subscribes	or	which	it	endorses.

- -

G4-16
List	memberships	of	associations	(such	as	industry	associations)	and	national	or	
international	advocacy	organizations.

24,40 -

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17

a.	 List	all	entities	included	in	the	organization’s	consolidated	financial	statements	or	
equivalent	documents.

b.	 Report	whether	any	entity	included	in	the	organization’s	consolidated	financial	
statements	or	equivalent	documents	is	not	covered	by	the	report.	

5-8 20-40

G4-18
a.	 Explain	the	process	for	defining	the	report	content	and	the	Aspect	Boundaries.
b.	 Explain	how	the	organization	has	implemented	the	Reporting	Principles	for	Defining	

Report	Content.
24-26 -

G4-19 List	all	the	material	Aspects	identified	in	the	process	for	defining	report	content. 25,27

G4-20 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	within	the	organization. 25,27

G4-21 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	outside	the	organization. 27

G4-22
Report	the	effect	of	any	restatements	of	information	provided	in	previous	reports,	and	the	
reasons	for	such	restatements.	

- -

G4-23
Report	significant	changes	from	previous	reporting	periods	in	the	Scope	and	Aspect	
Boundaries.

24,26

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide	a	list	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 18-23

G4-25 Report	the	basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage. 24

G4-26
Report	the	organization’s	approach	to	stakeholder	engagement,	including	frequency	of	
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.	

21-23

G4-27

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	
through	its	reporting.	Report	the	stakeholder	groups	that	raised	each	of	the	key	topics	
and	concerns.

21-23

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting	period	(such	as	fiscal	or	calendar	year)	for	information	provided. 24

G4-29 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any). 24

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

GRI Content Index
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G4-30 Reporting	cycle	(such	as	annual,	biennial). 24

G4-31 Provide	the	contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents. 26

G4-32

a.		 Report	the	‘in	accordance’	option	the	organization	has	chosen.
b.		 Report	the	GRI	Content	Index	for	the	chosen	option.
c.		 Report	the	reference	to	the	External	Assurance	Report,	if	the	report	has	been	

externally	assured.	GRI	recommends	the	use	of	external	assurance	but	it	is	not	a	
requirement	to	be	‘in	accordance’	with	the	Guidelines.

24

G4-33

a.		 Report	the	organization’s	policy	and	current	practice	with	regard	to	seeking	external	
assurance	for	the	report.

b.		 If	not	included	in	the	assurance	report	accompanying	the	sustainability	report,	report	
the	scope	and	basis	of	any	external	assurance	provided.

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.

26

GOVERNANCE

G4-34
Report	the	governance	structure	of	the	organization,	including	committees	of	the	highest	
governance	body.	Identify	any	committees	responsible	for	decision-making	on	economic,	
environmental	and	social	impacts.

12 42-50

G4-35
Report	the	process	for	delegating	authority	for	economic,	environmental	and	social	topics	
from	the	highest	governance	body	to	senior	executives	and	other	employees.

12 42-50

G4-36
Report	whether	the	organization	has	appointed	an	executive-level	position	or	positions	
with	responsibility	for	economic,	environmental	and	social	topics,	and	whether	post	
holders	report	directly	to	the	highest	governance	body.

12 42-50

G4-37
Report	processes	for	consultation	between	stakeholders	and	the	highest	governance	
body	on	economic,	environmental	and	social	topics.	If	consultation	is	delegated,	
describe	to	whom	and	any	feedback	processes	to	the	highest	governance	body.

12,13,18,75 -
Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-38 Report	the	composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees.
12,13,33,
36,38

42-50
Goal	5	:	Women	in	leadership
Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-39
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).

- 64
Goal	16	:	Effective,	
accounutable	and	transparent	
governance

G4-40
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.

- 46-47,52
Goal	5	:	Women	in	leadership
Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-41
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.

- 13-18
Goal	16	:	Effective,	
accounutable	and	transparent	
governance

G4-42
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.

- 6-12

G4-43
Report	the	measures	taken	to	develop	and	enhance	the	highest	governance	body’s	
collective	knowledge	of	economic,	environmental	and	social	topics.

34 13-17
Goal	4	:	Education	for	
sustainable	development

G4-44

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.

- 50-51

G4-45

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.

38-41 40
Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-46
Report	the	highest	governance	body’s	role	in	reviewing	the	effectiveness	of	the	
organization’s	risk	management	processes	for	economic,	environmental	and	social	
topics.

38 48

G4-47
Report	the	frequency	of	the	highest	governance	body’s	review	of	economic,	
environmental	and	social	impacts,	risks,	and	opportunities.

38

G4-48
Report	the	highest	committee	or	position	that	formally	reviews	and	approves	the	
organization’s	sustainability	report	and	ensures	that	all	material	Aspects	are	covered.

18,26

G4-49 Report	the	process	for	communicating	critical	concerns	to	the	highest	governance	body. 13

G4-50
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.

13,18,26

G4-51

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.

- 56-59
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G4-52

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.

- 46-47

G4-53
Report	how	stakeholders’	views	are	sought	and	taken	into	account	regarding	
remuneration,	including	the	results	of	votes	on	remuneration	policies	and	proposals,	if	
applicable.

- 46-47,74
Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-54

Report	the	ratio	of	the	annual	total	compensation	for	the	organization’s	highest-
paid	individual	in	each	country	of	significant	operations	to	the	median	annual	total	
compensation	for	all	employees	(excluding	the	highest-paid	individual)	in	the	same	
country.

32 56-59

G4-55

Report	the	ratio	of	percentage	increase	in	annual	total	compensation	for	the	
organization’s	highest-paid	individual	in	each	country	of	significant	operations	to	the	
median	percentage	increase	in	annual	total	compensation	for	all	employees	(excluding	
the	highest-paid	individual)	in	the	same	country.

32 56-59

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56
Describe	the	organization’s	values,	principles,	standards	and	norms	of	behavior	such	as	
codes	of	conduct	and	codes	of	ethics.	

33-37 60-67
Goal	16	:	Effective,	
accounutable	and	transparent	
governance

G4-57
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.

36-37 60-67
Goal	16	:	Effective,	
accounutable	and	transparent	
governance

G4-58
Report	the	internal	and	external	mechanisms	for	reporting	concerns	about	unethical	or	
unlawful	behavior,	and	matters	related	to	organizational	integrity,	such	as	escalation	
through	line	management,	whistleblowing	mechanisms	or	hotlines.

36 62
Goal	16	:	Effective,	
accounutable	and	transparent	
governance

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed
29-31
44-47

76-144

Goal	5	:	Infrastructure	
investments
Goal	8	:	Economic	
performance
Goal	9	:	Research	and	
development

G4-EC2
Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	for	the	organization’s	activities	
due	to	climate	change

3-4,84,87 -
Goal	13	:	Risks	and	
opportunities	due	to	climate	
change

G4-EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	plan	obligations - 119

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

62 -

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

G4-EC6
Proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	community	at	significant	locations	
of	operation

60-61 Goal	8	:	Employment

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 80 -

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC9 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	at	significant	locations	of	operation 32 33

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN1 Materials	used	by	weight	or	volume 32 31-34 Goal	8	:	Materials	efficiency

G4-EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials - -

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN3 Energy	consumption	within	the	organization 90-91 -
Goal	7	:	Energy	efficiency
Goal	8	:	Energy	efficiency
Goal	13	:	Energy	efficiency
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G4-EN4 Energy	consumption	outside	of	the	organization 90-91 -

G4-EN5 Energy	intensity - -

G4-EN6 Reduction	of	energy	consumption - -

G4-EN7 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	services 84
Goal	12	:	Energy	efficiency
Goal	13	:	Energy	efficiency

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source 91 -
Goal	6	:		Sustainable	water	
withdrawals

G4-EN9 Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water 91,92

G4-EN10 Percentage	and	total	volume	of	water	recycled	and	reused - -

ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN11
Operational	sites	owned,	leased,	managed	in,	or	adjacent	to,	protected	areas	and	areas	
of	high	biodiversity	value	outside	protected	areas

92

G4-EN12
Description	of	significant	impacts	of	activities,	products,	and	services	on	biodiversity	in	
protected	areas	and	areas	of	high	biodiversity	value	outside	protected	areas

92
Goal	6	:	water-related	
ecosystems	and	biodiversity

G4-EN13 Habitats	protected	or	restored 92
Goal	6	:	water-related	
ecosystems	and	biodiversity

G4-EN14
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-EN15 Direct	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	1) 88 -
Goal	3	:	Air	quality
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN16 Energy	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	2) 88 -
Goal	3	:	Air	quality
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN17 Other	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	3) 88 -
Goal	3	:	Air	quality
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN18 Greenhouse	gas	(GHG)	emissions	intensity 88 - Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN19 Reduction	of	greenhouse	gas	(GHG)	emissions 89 - Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN20 Emissions	of	ozone-depleting	substances	(ODS) 88 -

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 82 - Goal	3	:	Waste

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills 82 -
No	

significant	
leaks.

Goal	3	:	Spills
Goal	6	:	Spills
Goal	6	:	Water-related	
ecosystems	and	biodiversity

G4-EN25
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

82 - Goal	3	:	Waste

G4-EN26
Identity,	size,	protected	status,	and	biodiversity	value	of	water	bodies	and	related	
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 73 -

G4-EN28
Percentage	of	products	sold	and	their	packaging	materials	that	are	reclaimed	by	
category

- -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN29
Monetary	value	of	significant	fines	and	total	number	of	non-monetary	sanctions	for	non-
compliance	with	environmental	laws	and	regulations

93 93
Goal	16	:	Compliance	with	
laws	and	regulations

ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN30
Significant	environmental	impacts	of	transporting	products	and	other	goods	and	materials	
for	the	organization’s	operations,	and	transporting	members	of	the	workforce

- -

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	and	investments	by	type 82,85,89 -
Goal	9	:	-Environmental	
investments		-Research	and	
development
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ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN32 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria 48 -

G4-EN33
Significant	actual	and	potential	negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	and	
actions	taken

- -

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN34
Number	of	grievances	about	environmental	impacts	filed,	addressed,	and	resolved	
through	formal	grievance	mechanisms

93 -

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-LA1
Total	number	and	rates	of	new	employee	hires	and	employee	turnover	by	age	group,	
gender	and	region

61 -
Goal	5	:	Gender	equality
Goal	8	:	Employment
Goal	8	:	Parental	leave

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
Goal	8	:	Earnings,	wages	and	
benefits

G4-LA3 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	leave,	by	gender 61
Goal	5	:	Parental	leave
Goal	8	:	Parental	leave

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-LA4
Minimum	notice	periods	regarding	operational	changes,	including	whether	these	are	
specified	in	collective	agreements

60
Goal	8	:	Laor/management	
relations

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-LA5
Percentage	of	total	workforce	represented	in	formal	joint	management-worker	health	
and	safety	committees	that	help	monitor	and	advise	on	occupational	health	and	saftey	
programs

50 -
Goal	8	:	Occupational	health	
and	safety

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 -

Goal	3	:	Occupational	health	
and	safety
Goal	8	:	Occupational	health	
and	safety

G4-LA7 Workers	with	high	incidence	or	high	risk	of	diseases	related	to	their	occupation 59 -

Goal	3	:	Occupational	health	
and	safety
Goal	8	:	Occupational	health	
and	safety

G4-LA8 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions 49-51 -
Goal	8	:	Occupational	health	
and	safety

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

Goal	4	:	Employee	training	
and	education
Goal	5	:	Gender	equality
Goal	8	:	Employee	training	
and	education

G4-LA10
Programs	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the	continued	
employability	of	employees	and	assist	them	in	managing	career	endings

71
Goal	8	:	-	Employee	training	
and	education	
													-	Employment

G4-LA11
Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	career	development	
reviews,	by	gender	and	by	employee	category

70-71
Goal	5	:	Gender	equality
Goal	8	:	Employee	training	
and	education

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-LA12
Composition	of	governance	bodies	and	breakdown	of	employees	per	employee	category	
according	to	gender,	age	group,	minority	group	membership,	and	other	indicators	of	
diversity

60 -

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

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

60 -

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

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 - -
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G4-LA15
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

G4-LA16
Number	of	grievances	about	labor	practices	filed,	addressed,	and	resolved	through	
formal	grievance	mechanisms

- -

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR1
Total	number	and	percentage	of	significant	investment	agreements	and	contracts	that	
include	human	rights	clauses	or	that	underwent	human	rights	screening

- -

G4-HR2
Total	hours	of	employee	training	on	human	rights	policies	or	procedures	concerning	
aspects	of	human	rights	that	are	relevant	to	operations,	including	the	percentage	of	
employees	trained

64 -

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR3 Total	number	of	incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken - - No	case Goal	5	:	Non-discrimination

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR4
Operations	and	suppliers	identified	in	which	the	right	to	exercise	freedom	of	association	
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

G4-HR5
Operations	and	suppliers	identified	as	having	significant	risk	for	incidents	of	child	labor,	
and	measures	taken	to	contribute	to	the	effective	abolition	of	child	labor

- -

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR6
Operations	and	suppliers	identified	as	having	significant	risk	for	incidents	of	forced	or	
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

G4-HR7
Percentage	of	security	personnel	trained	in	the	organization’s	human	rights	policies	or	
procedures	that	are	relevant	to	operations

- -

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR8
Total	number	of	incidents	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples	and	actions	
taken

- -

ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR9
Total	number	and	percentage	of	operations	that	have	been	subject	to	human	rights	
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 - -

G4-HR11
Significant	actual	and	potential	negative	human	rights	impacts	in	the	supply	chain	and	
actions	taken

- -

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR12
Number	of	grievances	about	human	rights	impacts	filed,	addressed,	and	resolved	
through	formal	grievance	mechanisms

63 -

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO1
Percentage	of	operations	with	implemented	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs

75-80 -

G4-SO2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	local	communities 18,75 -

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO3
Total	number	and	percentage	of	operations	asessed	for	risks	related	to	corruption	and	
the	significant	risks	identified

18 - Goal	16	:	Anti-corruption

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	policies	and	procedures 36-37 - Goal	16	:	Anti-corruption

G4-SO5 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken 36 - Goal	16	:	Anti-corruption
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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

G4-SO7
Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive	behavior,	anti-trust,	and	monopoly	
practices	and	their	outcomes

- -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO8
Monetary	value	of	significant	fines	and	total	number	of	non-monetary	sanctions	for	non-
compliance	with	laws	and	regulations

- - No	case
Goal	16	:	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 - -

G4-SO10
Significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	society	in	the	supply	chain	and	
actions	taken

- -

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO11
Number	of	grievances	about	impacts	on	society	filed,	addressed,	and	resolved	through	
formal	grievance	mechanisms

- - No	case
Goal	16	:	Grievance	
mechanisms

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-PR1
Percentage	of	significant	product	and	service	categories	for	which	health	and	safety	
impacts	are	assessed	for	improvement

84 -

G4-PR2
Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	
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

G4-PR3
Type	of	product	and	service	information	required	by	the	organization’s	procedures	for	
product	and	service	information	and	labeling,	and	percentage	of	significant	product	and	
service	categories	subject	to	such	information	requirements

73,79 22-28
Goal	12	:	Product	and	service	
information	and	labeling

G4-PR4
Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	
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 - -

G4-PR7
Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	
concerning	marketing	communications,	including	advertising,	promotion,	and	
sponsorship,	by	type	of	outcomes

- -

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-PR8
Total	number	of	substantiated	complaints	regarding	breaches	of	customer	privacy	and	
losses	of	customer	data

74 -

ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach - -

G4-PR9
Monetary	value	of	significant	fines	for	non-compliance	with	laws	and	regulations	
concerning	the	provision	and	use	of	products	and	services

- -
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