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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โล่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 
วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture)

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โล่รางวัล และเกียรติบัตร
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์

สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ระดับประเทศ ในระดับ ดี

จากกระทรวงสาธารณสุข

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY17-2-029
จาก องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)

ประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum 
โครงการส่งเสริมการจัดท�าระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยฯ  จาก สสปท. โล่รางวัล และเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น 

หอการค้าไทย จาก
หอการค้าไทย และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand 5S Award 2017 
(Silver Award) ปีที่ 2

จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท.

รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560
จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี	2560	มีการฟื้นตัวดีข้ึนจากปี	2559		โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนของภาครัฐ
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนในเมกะโปรเจกต์		การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต		ท�าให้ความต้องการใช้
หม้อแปลงไฟฟ้ามีจ�านวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย		ในขณะเดียวกันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็
มีจ�านวนมาก	จึงยังคงมีภาพของการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ด้านราคาค่อนข้างรุนแรง	เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากใน
การเข้าเสนอราคาทั้งงานภาครัฐ	ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ		ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าท่ีดีท่ีสุด	เพ่ือ
ลดผลขาดทุนจากปีก่อน	โดยในปีนี้เป็นปีแรก	ที่เราสามารถใช้ก�าลังการผลิตได้สูงสุดถึง	4,162	เครื่อง	หรือ	1,659,531	kVA		ซึ่งเป็น
ผลมาจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน			พร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความยืดหยุ่น	และมีประสิทธิภาพสูงสุด	
การพัฒนาผลติภัณฑ์	รวมถึงการปรบัปรงุกระบวนการท�างานต่างๆ	ตัง้แต่การขายจนถึงการส่งมอบ	ตามหลกัการบรหิารคณุภาพทัว่
ทั้งองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)		และค�านึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อ
เน่ือง		โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงงาน	ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
ในปี	2560	ได้อย่างมีนัยส�าคัญ			ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างต่อ
เนื่อง	และให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบครอบ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

	 จากปัญหาการลาออกและเปลี่ยนงานของพนักงานในต�าแหน่งงานส�าคัญๆ	ในปีก่อน	เราได้แก้ไขและปรับปรุง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน	การประเมินผลงานให้มีความเป็นธรรม	และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร	สร้างความ
พึงพอใจกับทุกฝ่ายส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากปีก่อน		แต่ผลจากการประเมินสมดุลชีวิตของพนักงาน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง	ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว้	และเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯ	ต้องทบทวนแนวทางการสร้าง
สุขภาวะองค์กรใหม่อีกครั้ง	เพ่ือให้กลยุทธ์การสร้างสมดุลยภาพชีวิตกับงานบรรลุตามเป้าหมาย	และในปี	2560	บริษัทฯ 
ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	เพ่ือให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ	ทุกบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุน 

เพื่อให้พร้อมขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	จาก	CAC	ในปี	2561		 

 ส�าหรับการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม	บริษัทฯ	ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม	เสวนา
ประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี		ซึ่งในปี	2560	เราได้มีการจัดกิจกรรม	5ส	สู่โรงเรียน	และส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มผู้พิการในชุมชน		ตามข้อ
เสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน	และบริษัทฯ	จะยังคงสานต่อโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเป็นหุ้นส่วนทาง
สังคมที่ดีร่วมกันตลอดไป

นายเรืองชัย   กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ

	 ตลอดระยะเวลาตั้งแตป่	ีพ.ศ.	2555	เราได้มีการวจิัยและพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	อะมอร์ฟัส	(Amorphous	
Distribution	Transformer	:	AMDT)	มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการประหยัดพลังงาน		และลดต้นทุนการผลิต
เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงราคาได้		โดยในปี	2560	ควิทีซไีด้รบัการสนับสนุนทุนส่วนหน่ึงจากส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน)	:	NIA	เพ่ือตัง้สายการผลติเฉพาะแกนเหลก็อะมอร์ฟัสเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	ปัจจบุนัได้เริม่ด�าเนินการ	คาดว่าแล้วเสรจ็
ภายในต้นปี	2561		และจะเริ่มใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้วยการเจาะตลาดลูกค้าไฮเอนด์	(High-end	market)	ที่เน้นคุณภาพ	และ
ผลการประหยัดพลังงานสูงสุด	ทั้งนี้	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	และพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์	กระบวนการ	และ
การให้บริการ	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 ในมุมมองภาวะเศรษฐกิจปี	2561	ของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าน้ัน	คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น
จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐ	และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ	และในทุกๆ	โครงการหรือทุกอุตสาหกรรมที่มีการขยาย
ตัว	ย่อมมีความจ�าเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งสิ้น	ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีของเราท่ีจะเข้าเสนอราคา	แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง	ของหน่วยงานราชการ	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตต่างประเทศเข้าแข่งขันราคาได้	และอาจ
ท�าให้การแข่งขนัโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าห�า้หัน่กันมากขึน้		ซึง่เราได้มแีผนรองรบัความเสีย่งนีด้้วยกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ	
โดยเฉพาะในกลุ่ม	CLMV	ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง		และส่งเสริมการขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัสเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กับ
ลูกค้า	เราพร้อมจะน�าคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณค่าต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมอบสู่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

สารจากผู้น�า (G4-1)
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 สุดท้ำยน้ีในนำมของคณะกรรมกำรฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ 

ประชำชนท่ัวไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ท่ีให้กำรสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมำ บริษัท

ขอให้ค�ำม่ันว่ำ จะด�ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท่ีได้ให้ไว้ และจะมุ่งม่ัน ทุ่มเท 

ในกำรพัฒนำกระบวนกำร เครื่องมือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ให้พร้อมเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

(นายเรืองชัย   กฤษณเกรียงไกร)

กรรมการผู้จัดการ
(นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



4 รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ข้อมูลธุรกิจ	(G4-3)	 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)					

ชื่อย่อหลักทรัพย์		 :	 QTC

วันจดทะเบียน	 :	 28	กรกฎาคม	2554			(จดทะเบียนหลักทรัพย์)

ทุนจดทะเบียน	 :	 429,240,725	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 :	 341,088,220	บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม	 :	 ทรัพยากร

ส�านักงานใหญ่	(G4-5)	 :	 เลขที่		2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	

	 	 กรุงเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2379-3089-92	โทรสาร			0-2379-3097	

	 	 http://www.qtc-energy.com

โรงงานผลิต			 :	 เลขที่	149		หมู่		2		ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ		ต�าบลมาบยางพร		อ�าเภอปลวกแดง			 	

	 	 จังหวัดระยอง		21140	โทรศัพท์	0-3889-1411-14	 โทรสาร		0-3889-1420	 	

ผู้บริหารสูงสุด	 :	 นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน		(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ธุรกิจหลัก	(G4-4)	 :	 ประกอบธุรกิจผลติ		จ�าหน่าย	และให้บรกิารบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้า	ทีม่ขีนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	 

	 	 30-30000	kVA		และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทั้งแบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	หม้อแปลงไฟฟ้าที่ 

	 	 บริษัท	ผลิตและจ�าหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้	(G4-PR3)

1.  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer)                                    

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)		ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ให้มี

แรงดนัไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดบัทีต่รงกับความต้องการของผูใ้ช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรม	บ้านเรอืนทีอ่ยู่อาศยั	และอาคารสงู	

เป็นต้น		สามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้

  1.1  หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยแบบน�้ำมันชนิดปิดผนึก 

(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) ขนำดก�ำลงั

ไฟ >30 kVA < 4,000 kVA	หม้อแปลงชนิดน้ีเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้

น�า้มนัหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลดัวงจรในตวัหม้อแปลง

และระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก	โดย

ตัวถังหม้อแปลงจะถูกปิดผนึก	(Sealed)	อย่างมิดชิดเพ่ือป้องกันไม่ให้

มีอากาศเข้ามาสัมผัสกับน�้ามันภายในตัวหม้อแปลง	จึงท�าให้หม้อแปลง

ชนดิน้ีมคีณุสมบตัสิามารถป้องกันความชืน้ได้เป็นอย่างดี	ซึง่จะส่งผลท�าให้

น�า้มนัหม้อแปลงไม่เสือ่มสภาพได้ง่าย	และยังช่วยรกัษาสภาพความเป็น

ฉนวนของน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน	รวมท้ังช่วยยืดระยะ

เวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงได้อีกด้วย	ส่วนใหญ่

หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

รู้จัก “คิวทีซี” (G4-17)
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1.2 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ�ำหน่ำยแบบน�้ำมันชนิดตัวถังเปิด (Open 

Type with Conservator) ขนำดก�ำลังไฟ >30 kVA < 5,000 kVA		เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิม		ซึ่งนิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลง

เป็นฉนวนและตวัระบายความร้อนเช่นเดยีวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนกึ	

แต่จะมถัีงน�า้มนัส�ารอง	(Conservator)	ติดต้ังอยู่เพ่ือรองรบัการขยายตวัของ

น�า้มนัหม้อแปลงขณะใช้งาน	และมท่ีอให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และทีป่ลาย

ท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึ่งเป็นสารช่วยดูดความชื้น

ออกจากอากาศก่อนเข้าสู่หม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจ

สอบน�้ามันหม้อแปลงอย่างสม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

2.  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer) 
ขนาดใหญ่ (ขนาดก�าลงัไฟ > 5,000kVA – 30,000kVA แรงดนัไฟฟ้า
ไม่เกิน 36KV )

	 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีขนาดก�าลังไฟสูง	ใช้น�้ามันหม้อแปลง 

เป็นฉนวนและตวัระบายความร้อนเช่นเดยีวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิปิดผนึก	

(Hermetically	Sealed	Oil	Type	Distribution	Transformer)	และชนิดเปิด	

(Open	Type	with	Conservator)		เสริมด้วยการออกแบบพิเศษ	ตามความ

ต้องการใช้งาน	และคุณสมบติัเฉพาะท่ีลูกค้าต้องการ		หม้อแปลงชนิดน้ีเหมาะ

กับผูใ้ช้ไฟรายใหญ่	หรอืผูผ้ลติและจ่ายไฟฟ้า	เช่น	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ	(กฟผ.)		

ผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	เป็นต้น			หม้อแปลงชนดินีจ้ะมขีนาดใหญ่	

การจัดส่งหม้อแปลงจะต้องท�าด้วยความระมัดระวัง	ในบางกรณีอาจต้อง

มีการถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ	เท่าท่ีจ�าเป็น	ขณะ

ขนส่ง	และท�าการประกอบติดตั้งใหม่ด้วยทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง	ณ	

สถานที่ติดตั้งก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า	

3.  หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีเหมาะต่อการติดต้ังในอาคาร	เน่ืองจากหม้อแปลงไฟ

ฟ้าแบบแห้ง	ไม่มีการใช้ฉนวนน�้ามัน	ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน	

Epoxy	Resin	ท่ีมีความทนทานต่อความชื้น	ฝุ่น	และส่ิงแวดล้อม	โครงการ

ที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาทิ	เช่น	อาคารสูง	อาคารท่ีพักอาศัย	หรือ

คอนโดมิเนียม		โรงพยาบาล	หรือศูนย์การค้า	ที่มีพ้ืนท่ีจ�ากัดต้องเลือกใช้

หม้อแปลงที่สามารถติดตั้งในอาคารได้		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุน

ความพร้อมท้ังด้านสินค้า	และบุคคลากรในการบริการให้แก่ลูกค้า	เพ่ือ

จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับ

นานาชาติ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
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4.  หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส (Amorphous Distribution Transformer : AMDT)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	ท่ีใช้วัตถุดิบ	Amorphous	มาท�าเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน	

ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ	คือ	มีค่าความสูญเสียก�าลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด	(No	Load	Loss)		ต�่า	เพียง	1	ใน	3	ของ

แกนเหล็กซิลิกอน	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้		และหากมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส

ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิแกนเหลก็ซลิกิอนได้เป็นจ�านวนมาก	ก็จะหมายถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัประเทศได้จ�านวน

มาก	และยังส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

นั้นเอง

	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส																 	 																				หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส
	 	 				ตามสเปคการไฟฟ้านครหลวง			 	 																ตามสเปคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

	 บริษัทฯ	จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	Dry-Type	Class	

F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น

Earthing	Transformer Dry-Type	Class	F&H		Unit	Substation Pad	Mounted
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งานให้บริการ 

 

8  

รายงานความยัง่ยนื 2560 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

งานให้บริการ 
งานบรกิารของบรษิทัฯ เป็นงานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง โดยทมีวศิวกรและช่างเทคนิคทีม่ี

ความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อรองรบัความต้องการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกค้าทัง้ที่เป็น
ลูกคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้าทัว่ไป ในกรณีที่เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าของ QTC บรษิทัฯ จะมรีายละเอยีดในการ
ตดิต่อกรณีฉุกเฉินตดิไวท้ีด่า้นขา้งของหมอ้แปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ลูกค้า งานบรกิารเกีย่วกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า
ทีบ่รษิทัฯ มไีวใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้ ไดแ้ก่ 

 งานบรกิารตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 งานบรกิารตรวจเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลา 
 งานบรกิารซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 งานบรกิารเตมิและกรองน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 งานบรกิารใหเ้ช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า  
 งานบรกิารทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆ 
 งานบรกิารใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า  
 งานบรกิารรบัจา้งตดัเหลก็และพนัคอยล ์
 งานรบัจา้งผลติถงัหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

    

ทมีชา่งบรกิารทีเ่ชีย่วชาญ พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

  
ห้องปฏิบตัิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025 

 

ตลาดเปา้หมาย (G4-8) : คิวทีซี จ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า                    จ าหน่ายในประเทศเช่น กลุ่มกิจการ
ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ได้แก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯลฯ   กลุม่งาน
เอกชน ได้แก่ผู้ใช้งานในโรงงานอตุสาหกรรม  โรงงานผลติไฟฟา้   โรงแรม คอนโดมิเนียม หมูบ้่าน เป็นต้น       
จ าหนา่ยตา่งประเทศเช่น ออสเตรเลยี  ญ่ีปุ่ น ปานามา   และในกลุม่ประเทศอาเซียน    
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โครงสร้างการถือหุ้น (G4-6), (G4-7), G4-13)

ข้อมูลบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุน	(	✯	=	บริษัทย่อย	,	✯	=	บริษัทร่วมทุน	)

โครงสร้างการถือครองหุ้น	สรุป	ณ	วันที่	25	ธันวาคม	2560

✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯ ✯ ✯ 

✯ ✯✯

9รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ	จัดตั้งบริษัทเมื่อ

วันที่	28	กันยายน	2559	ทุนจดทะเบียน	140	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	100%

	 บริษัท	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	(L-Solar	1)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	จัดตั้ง

บริษัทเมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2552	ทุนจดทะเบียน	220	ล้านบาท		บจ.	คิวทีซี	โกบอลเพาเวอร์	

เข้าถือหุ้น	100%	เมื่อวันที่	20	กันยาน	2560	

	 บริษัท	พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(GEP)	ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ

จ�าหน่ายให้กับภาครัฐและเอกชน	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	จัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี	30	

เมษายน	2528		ทุนจดทะเบียน	25,755,800	บาท			

	 โดยบริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	เข้าถือหุ้นสัดส่วน	15%	เมื่อวันที่	15	

มิถุนายน	2560	เพ่ือลงทุนท�าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มินบู	ขนาด	220	เมกะวัตต์	

ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	(พม่า)	ท้ังน้ียังมี	บริษัท	อีซีเอฟ	พาวเวอร์	จ�ากัด	

ถือหุ้นสัดส่วน	20%		,	บริษัท	วินเทจ	วิศวกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นสัดส่วน	15%,		Noble	

Planet	Pte.	Ltd.	(สัญชาติสิงคโปร์)	ถือหุ้นสัดส่วน	5%	และ	Planet	Energy	Holdings	Pte.	

Ltd.	(สัญชาติสิงคโปร์)	ถือหุ้นสัดส่วน	48%	

บริษัท	คิวทีซี-ปานโก้	จ�ากัด	(QTC-PANCO)	ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	ท่ี	ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	19	มีนาคม	2558	ทุนจดทะเบียน	20	ล้านบาท	

โดยคิวทีซีถือหุ้น	85%	และบริษัท	ปานโก	กรุ๊ป	จ�ากัด	ถือหุ้น	15%		

บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด	(PPWE)	ประกอบธุรกิจ	พลังงาน	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	12	มกราคม	2559	ทุนจด

ทะเบียน	1	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	50%	และ	บริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ถือหุ้น	50%

	 ในรายงานฉบับน้ี	จะน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเฉพาะ	ของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	

เท่านั้น	มิได้รวมถึงบริษัทในบริษัทย่อย		หรือ	บริษัทร่วมทุน	ทุกแห่ง

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯ ✯

✯

✯ ✯ 
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โครงสร้างการก�ากับดูแล  (G4-34) ,(G4-35) ,(G4-38)

•	 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา

เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน

•	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	เป็นผูม้หีน้าท่ีแต่งตัง้	โยกย้าย	และประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของผู้บริหารระดับสูง

•	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	เป็นผู้มหีน้าท่ีประเมนิความเส่ียงขององค์กร	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	

และธรรมาภิบาล	พร้อมจัดท�าแนวทางแก้ไข	ป้องกันความเสี่ยงนั้น	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	เป็นผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน	พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย		รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
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โครงสร้างองค์กร : เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอtร์ยี ่ (G4-9), (G4-LA12)

จ�านวนพนักงาน	ณ	สิ้นปี	2560	มีทั้งหมด	209	คน	โดยแบ่งเป็น	

	 	 -กลุ่มงาน	Management	 จ�านวน			25		คน		คิดเป็นร้อยละ			12				 ของพนักงานทั้งหมด

	 	 -กลุ่มงาน	Knowledge	 จ�านวน	102	คน			คิดเป็นร้อยละ			49				 ของพนักงานทั้งหมด

	 	 -กลุ่มงาน	Operate		 จ�านวน			82		คน		คิดเป็นร้อยละ			39			 ของพนักงานทั้งหมด
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วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

1.  เป็นผู้น�าในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

3.  พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคน “ดี” คน “เก่ง”

4.  ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความส�าคัญต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.  สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการด�าเนินงาน

1.  การบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส

2.  คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

3.  มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

L

S

D

E

T

A

I

DYNAMIC
เป�นองค�กรที่ไม�หยุดนิ�ง สร�างสรรค�
วัฒนธรรมองค�กรที่ตอบสนองต�อ

การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความก�าวหน�าอย�างยั่งยืน

ENVIRONMENT
มุ�งเน�นการอกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�

ตลอดจนกระบวนการผลิต
ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม มุ�งสู�วัฒนธรรมสีเข�ยว

TEAMWORK
ให�ความสำคัญต�อทรัพยากรบุคคล 

มุ�งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู�ความเป�นเลิศ
ของทีมงานภายใต�คุณภาพชีว�ตที่ดี

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT
บร�หารองค�กรอย�างมืออาชีพ 

มีจรรยาบรรณ มุ�งมั่นความสำเร็จ
สู�เป�าหมายระดับ

INNOVATION
บร�หารองค�กรอย�างมืออาชีพ 

มีจรรยาบรรณ มุ�งมั่นความสำเร็จ
สู�เป�าหมายระดับ

LEADERSHIP
เป�นผู�นำในการผลิตและให�บร�การ

ด�านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ�า

SERVICE
เป�นว�ศวกรผู�เชี่ยวชาญด�านระบบไฟฟ�า 

ให�คำปร�กษาและดูแลลูกค�าทั้งก�อนและหลัง
การขายอย�างใกล�ชิด ด�วยข�อมูลที่ถูกต�องเป�นจร�ง

พร�อมให�บร�การด�วยความชำนาญและรวดเร็ว

DETAILS
QUALITY OF 
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คิวทีซีกับความยั่งยืน  (G4-36)

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไปจากสายงานต่างๆ		โดย

ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�าเนินงานตามกรอบ

การบริหารความย่ังยืน	และตามสมการความย่ังยืน	Q+R=S		โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับ

ปฏิบัติการที่ส�าคัญ

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน 

-	 ก�าหนดนโยบาย	และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-	 รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,	เวทีเสวนาประชาคม,	ชุมชนพบ

คิวทีซี,	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น		ข้อก�าหนด	หรือข้อตกลงจากลูกค้า	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ

-	 พิจาณาประเดน็ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเดน็	และการดแูลผูม้ส่ีวน

ได้เสียอย่างเหมาะสม

-	 มอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปสูค่ณะท�างาน	และส่วนงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้เกิดการปฏบิตัอิย่างเป็น

รูปธรรม

-	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ผลการด�าเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืน

-	 ทบทวนนโยบาย	เป้าหมาย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
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กรอบการบริหารความยั่งยืน 
(QTC Sustainability Framework)

  Sustainability         Responsibility          Quality     

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
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “Quality of Details” หรือ “คุณภำพแห่งควำมประณีต”		เป็นรากฐานส�าคัญท่ีน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ	

และบริษัทในเครือ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม		โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล		ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้

1.		 ด�าเนนิธุรกิจอย่างซือ่สตัย์เป็นธรรม	ยึดมัน่ในการปฏิบตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้างเสรมิความชัดเจน

โปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามหลกัสากล	รวมถึงการสนับสนุน	การต่อต้านการทุจรติ,	การป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

2.		 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของ

บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง		รวมถึงการ

ให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ที่บริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.		 มุง่เน้นการปรบัปรงุ	พัฒนา	กระบวนการท�างานและการให้บรกิาร	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบรหิารคุณภาพทัว่ท้ัง

องค์กร	(TQM)		เพ่ือสร้างทศันคตด้ิานคณุภาพแก่บคุลากรในองค์กร	ส่งผลต่อการสร้างคณุค่าเพ่ิมให้แก่ลกูค้า	และสร้าง

การเจริญเติบโตในระยะยาว

4.		 ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมถึงการลดและควบคมุผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็น

ผลมาจากการด�าเนินการของบริษัท	และบริษัทในเครือ	และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.		 ห่วงใยและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน	คู่ค้า	ผู้มาตดิต่อ	

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	

6.		 บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้เกิด

ความสุขในการท�างาน	อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.		 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.		 สร้างประโยชน์ที่ย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคม	พร้อมท้ังการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

9.		 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพื่อเพิ่มโอกาสความส�าเร็จ	และลด

โอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด	

	 การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ี	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	ในด้านเศรษฐกิจ		ด้านสังคม		และด้านส่ิงแวดล้อม	ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนด 

เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน			และบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวจะได้รบัการเอาใจใส่	ดแูลรบัผดิชอบ 

และน�าไปปฏิบัติได้ทั่วถึง	โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ		และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น	“World	Class”	และวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความประณีต	“Quality	of	Details”	

ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียง	การ

ประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง	ภาย

ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี	“Quality	+	Responsibility	=	Sustainability”	กลยุทธ์ที่ส�าคัญได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ 
 เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันด้วยสนิค้าและบรกิารท่ีมี “คณุภาพ” + “ความรบัผิดชอบ”

	 บริษัทฯ	ก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยการน�าระบบ

บริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาประยุกต์ใช้ต่อเน่ืองเป็นเฟสท่ี	4	ครอบคลุมทุกกระบวนการ

ท�างานตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	เพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้า	

และลดผลกระทบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย

 ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น 

	 บรษิทัฯ	มแีผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงให้กับองค์กร

ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังาน	หรอืธุรกจิอืน่ๆ	ทีม่คีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า

ในระยะยาวแก่องค์กร	และผู้มีส่วนได้เสีย	เพ่ือเพ่ิมรายได้และเสริม

ความแข็งแกร่งทางการเงิน	ทั้งนี้ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยง	และจัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ	ไว้	ตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด
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ด้านสิ่งแวดล้อม
 วัฒนธรรมสีเขียว

	 บรษิทัฯ	มุง่เน้นการพัฒนาเพ่ือยกระดบัความคดิ	และการกระท�าของพนกังานในการสร้างผลลพัธ์ทีส่ามารถลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจแบบ	Life	Cycle	ตามแนวทางของมาตรฐาน	ISO14001,	การประหยัด

พลังงานตามแนวทางมาตรฐาน	ISO50001	,	การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และการส่งเสริม

ให้มกีารปรบัปรงุหน้างานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวมขององค์กร	สร้างเป็นความตระหนกัรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

ระดับบุคคลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)

ปิด-น�้ำ, ไฟเมื่อเลิกใช้    ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อช�ำรุด     เปลี่ยน-วิธีกำรท�ำงำนให้สมดุล 

เปิด-ใจคุณร่วมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

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

	 บริษัทฯ	ก�าหนดความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์

องค์กร	เพ่ือใช้เป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะทีทุ่กคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมเีป็นพ้ืนฐาน	พร้อมก�าหนดความสามารถตามต�าแหน่งงานไว้

อย่างชัดเจน	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�างาน	นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ	

พฤติกรรม	ตลอดจนการบังคับใช้	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างให้พวกเขาเป็นคน

ดีของสังคม	และเป็นคนเก่งในงาน		ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Dynamics Team Work Achievement Service World Class

Core Competency
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 สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน  
 (Work Life Balance)

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าถ้าพนักงานของเรามีความสุขในการ

ท�างาน	และมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว	จะช่วยท�าให้เกิดการ

กินดอียู่ด	ีมสีขุภาวะท่ีดใีนชวีติ	ซึง่จะส่งผลและมส่ีวนช่วยผลักดันให้

เกิดความส�าเรจ็	ความมัน่คง	และความก้าวหน้าของพนักงาน	องค์กร	

และสังคมร่วมกัน	บริษัทฯ	จึงสร้างกลไกของการท�างานเพ่ือสร้าง 

สมดลุยภาพระหว่างชวิีตส่วนตวัและการท�างาน	(Work	Life	Balance)	

ให้บคุลากรในองค์กร	โดยมเีป้าหมายการสร้างความสขุท่ีย่ังยืน	และ

พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก

 สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	ยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

กระบวนการ	โดยถือปฏิบัติดังนี้

•	 รบัฟังความคดิเห็นจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทกีารประชมุฯ		คณะกรรมการความปลอดภั 

คณะกรรมการสวสัดิการ			เวทีเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทซีีซึ่งจัดขึ้นปีละ	1	ครั้ง	กล่องรับความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	

ฯลฯ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

•	 ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�าธุรกิจเพื่อสังคม

•	 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ในชุมชน	(ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)

•	 มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ	เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ	ตามความถนัดและความสามารถขององค์กร	

•	 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ	การด�าเนินธุรกิจ	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฯลฯ		อย่าง

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้		โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ			เว็บไซต์	ฯลฯ

 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง	มุ่งเน้นและยกระดับ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยมีเป้าหมาย	Zero	Accident		และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย	(Safety	

Culture)
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย  และประเด็นผลกระทบ (เฉพาะธุรกิจผลิต จ�าหน่าย บริการ หม้อแปลงไฟฟ้า)

	 คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนองค์กร	ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่าปีละ 

1	ครั้ง	เพ่ือชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย	และประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	โดยผ่านกระบวนการชี้บ่งอันตรายจากการท�างาน	การประเมินผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�างาน	และผลิตภัณฑ์แบบ	Life	Cycle		และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง	เป็นการ

ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ		

	 นอกจากการประเมนิแบบภายในองค์กรแล้ว	บรษิทัฯ	ยังก�าหนดให้จดัเวท	ีเสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ	ีขึน้ปีละ	1	ครัง้ใน

การรบัฟังข้อเสนอแนะจากชมุชน	รวมถงึการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในช่องทางอืน่ๆ	เช่นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์	เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน	และก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียกับ

องค์กร		โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด	(G4-2),	(G4-12),	(G4-25),	(G4-HR9)

ผู้มีส่วนได้เสีย

•	 ลูกค้า	(ภาครัฐ,ภาค
เอกชน)	

•	 ตัวแทนจ�าหน่าย	
•	 คู่แข่งทางการค้า

•	 ผู้ผลิตวัตถุดิบ	
•	 ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
•	 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	
•	 การก�ากับดแูลกิจการ
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

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย
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ภาพแสดงการชี้บ่งในกระบวนการผลิต การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย 

ภาพแสดงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า “QTC”
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
	 เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	บริษัทฯ	จะ

พิจารณาก�าหนดวิธีการในการสื่อสาร	และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มดังนี้

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-24)

วิธีกำรหำควำมคำดหวัง

(G4-26)

ควำมคำดหวัง

(G4-27)

กำรตอบสนองขององค์กร

พนักงำน พนักงำนประจ�ำ
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว

พนักงำนรับ
เหมำค่ำแรง 
(ต่ำงชำติ)

•	 กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าเดือน

•	 กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN,	
QCC

•	 การรบัฟังความคดิเห็น	,ข้อร้อง
เรียนพนักงาน

•	 คณะกรรมการสวัสดิการ
•	 คณะกรรมการความปลอดภยั
•	 ส�ารวจระดบัความสขุพนกังาน
•	 ส�ารวจความรักความผูกพัน

องค์กร
•	 การประเมินความเสี่ยง
•	 การประเมนิผลกระทบด้านสิง่

แวดล้อม

•	 การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม

•	 การจดัให้มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสม
•	 มคีวามปลอดภยัในการท�างาน
•	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน

น่าอยู่
•	 มคีวามทัดเทียมและโอกาสใน

ความก้าวหน้า
•	 มแีผนในการอบรมพัฒนาความ

รู้ความสามารถ
•	 มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

•	 บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	
OHSAS18001

•	 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001

•	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
•	 ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ	และ

นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด

•	 โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ

•	 โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร		
สร้างสุขที่ยั่งยืน

•	 ปรบัปรงุระบบจ่ายค่าตอบแทน	
และการประเมินผลงาน

•	 ปรบัปรงุระบบการพัฒนาตามเส้น
ทางอาชีพ	Career	path

คณะกรรมกำร
บริษัท

กรรมกำร
บริษัท

•	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
•	 การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
•	 การประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาฯ	

•	 การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และถูกต้องตาม
หลักจรรยาบรรณ

•	 มีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส	 
ตรวจสอบได้

•	 ความส�าเร็จทางธุรกิจ

•	 ก�ากับกิจการที่ดี	ตามนโยบาย	
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

•	 รายงานผลการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้น
\นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน 

นักวิเครำะห์

•	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
•	 การแถลงผลการด�าเนินงาน

รายไตรมาส
•	 การประชมุนกัวิเคราะห์การเงนิ
•	 กิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบ

ผู้ลงทุน
•	 การเชิญนักลงทุนเข้า

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

•	 ผลตอบแทนที่ดี
•	 การก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดี
•	 กิจการมีความมั่นคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง
•	 ข้อมลูของบรษิทัท่ีได้รบัถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเหตุการณ์
•	 มีระบบการบริหารความเสี่ยง
•	 มรีะบบตรวจสอบและควบคมุ

ที่ดี

•	 ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

•	 จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
•	 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
•	 จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
•	 บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-24)

วิธีกำรหำควำมคำดหวัง

(G4-26)

ควำมคำดหวัง

(G4-27)

กำรตอบสนองขององค์กร

ลูกค้ำ

ลูกค้ำภำครัฐ
 
ลูกค้ำเอกชน
 
ลูกค้ำ ตปท.
. 
ตัวแทน
จ�ำหน่ำยใน
ประเทศ

ตัวแทน
จ�ำหน่ำยต่ำง
ประเทศ

•	 การเข้าพบลกูค้า/ตวัแทนขาย
•	 การจัดงานแสดงสินค้า
•	 การส�ารวจความพึงพอใจลกูค้า
•	 การให้ความรูท้างด้านเทคนิค

กับลูกค้า/ตัวแทนขาย
•	 การเปิดโอกาสให้ลกูค้า/ตวัแทน

ขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

•	 การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย

•	 ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของ
สนิค้าและบรกิาร	อย่างถูกต้อง

•	 ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม

•	 เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
•	 ได้รับสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ
•	 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
•	 มสีนิค้าท่ีช่วยประหยัดพลงัาน

เป็นทางเลือก
•	 การรบัประกันสนิค้าและบรกิาร
•	 การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

•	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

•	 มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ

•	 บรหิารจดัการด้านคณุภาพด้วย
ระบบ	ISO9001

•	 บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน	TQM	เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ	สนิค้า	และบรกิาร

•	 บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ	CRM

•	 มจีรรยาบรรณในการรกัษาข้อมลู
ความลับลูกค้า

•	 รบัรองผลติภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ	ISO17025

•	 พัฒนาผลติภัณฑ์ท่ีช่วยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน	R&D

•	 เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

คู่ค้ำ

ผู้ส่งมอบ 
ผู้รับเหมำ

•	 การประเมินผู ้ส่งมอบ,	ผู ้รับ
เหมาประจ�าปี

•	 การเข้าตรวจสอบกระบวนการ
ผ ลิ ต แ ล ะ 	 คุ ณภ าพ ข อ ง
วัตถุดิบ	 พร ้อมการพบปะ
พูดคุยเพื่อการพัฒนา 

•	 ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง		รวดเร็ว		
ตามเงื่อนไขระยะเวลา

•	 ปฏิบตัติามข้อตกลงและเง่ือนไข
การจ่ายเงิน	อย่างเป็นธรรม

•	 การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส

•	 การให้ความรู	้และการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

•	 ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้	จดัหา	
ที่ชัดเจน		ไม่เลือกปฏิบัติ

•	 การพัฒนาคูค้่า	ด้วยการแนะน�า	
ให้ความรู้	ความเข้าใจ	ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
มาตรฐานก�าหนด

•	 มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ

คู่แข่งทำง

กำรค้ำ

คู่แข่ง •	 พบปะพูดคุย
•	 ข่าวสาร
•	 ประชุมกลุ่มสมาชิกต่างๆ
•	 กิจกรรมทางการตลาด

•	 แข่งขันทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม	และโปร่งใส

•	 การแลกเปลีย่นข้อมูล	ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์	แหล่งข้อมูล
วัตถุดิบ	ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

•	 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม	โปร่งใส	

ผู้รับก�ำจัด

ของเสีย

ผู้รับท�ำลำย

ผู้รับแปรรูป

•	 การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เก่ียวกับ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

•	 การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด

•	 การด�าเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

•	 ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนิน
การ	ของผู้รับก�าจัด

•	 ประเมินผลการด�าเนินงานของ
ผู้รับก�าจัด
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-24)

วิธีกำรหำควำมคำดหวัง

(G4-26)

ควำมคำดหวัง

(G4-27)

กำรตอบสนองขององค์กร

ชุมชนและ

สังคม

ชุมชนรอบ
โรงงำน

 
สังคมทั่วไป

•	 การจดักิจกรรมร่วมกับชมุชน/
สังคม

•	 การเข้าไปมส่ีวนร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม

•	 กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชมุชน
พบคิวทีซี	ประจ�าปี

•	 ข่าวสาร

•	 เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
•	 การช่วยสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ	

ในชุมชน
•	 ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการ

ในชุมชน
•	 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ

เพื่อสังคม
•	 ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่

ชมุชนและสงัคม		ทัง้ด้านความ
ปลอดภัย	และด้านสิง่แวดล้อม

•	 มีความโปร่งใสในการด�าเนิน
งาน

•	 ปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนษุยชน 
และต ่ อต ้ า นกา ร 	 ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น

•	 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ
•	 สร้างพนักงานจติอาสา	เพ่ือร่วม

กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
•	 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001
•	 บรหิารจดัการด้านพลงังานด้วย

ระบบมาตรฐาน	ISO50001
•	 บริหารความปลอดภัยด้วย

มาตรฐาน	OHSAS18001
•	 มนีโยบายสทิธิมนุษยชน	และส่ง

เสริมการปฏิบัติ
•	 มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	

คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ
•	 จดัซือ้สนิค้าจากผูพิ้การในชมุชน	

ที่เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

•	 ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม

•	 รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�า
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ		และสือ่อืน่ๆ

เจ้ำหนี้

สถำบันกำรเงิน •	 การเข้าพบปะ	พูดคุย
•	 การแถลงผลการด�าเนินงาน

รายไตรมาส
•	 การประชุมผู้ถือหุ้น

•	 สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

•	 ความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด

•	 พาเยี่ยมชมกิจการ

สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ 
วิทยุ 
นิตยสำร 
สื่อออนไลน์

•	 พบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชนใน
โอกาสต่างๆ	

•	 ข้อมลูข่าวสารความคบืหน้าของ
กิจการ	ถูกต้อง	รวดเร็ว

•	 เข้าพบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 เชิญสือ่มวลชนเข้าเย่ียมชมกิจการ

หน่วยงำน

ภำครัฐ

• กลต. 
• ตลท.
• สรรพำกร
• อุตสำหกรรม

จังหวัด
• แรงงำนจังหวัด
• ทรัพยำกรฯ

จังหวัด
• ขนส่งจังหวัด
• อบต.มำบยำงพร
•  สภำหอกำรค้ำฯ
• สภำ 

อุตสำหกรรมฯ

•	 การประชมุชีแ้จงของส่วนงาน
ภาครัฐ

•	 การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
•	 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 

 

•	 สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	 ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	

•	 การพัฒนาความสามารถของ
องค์กรในการมส่ีวนร่วมปรบัปรงุ
กระบวนการผลติให้เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม	เพ่ือลดผลกระทบ

•	 ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลู
แก่ภาครฐัเพ่ือใช้ในการพัฒนา

•	 ให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ	
ของภาครฐัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

•	 ปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	
ท่ีกฎหมายก�าหนด	ในทุกๆ	ด้าน

•	 การจ่ายภาษต่ีางๆ	ทกุเภทอย่าง
ครบถ้วน	ตรงเวลา

•	 พัฒนากระบวนการต่างๆ	เพ่ือ
หาโอกาสในการปรบัปรงุ	ลดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•	 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
•	 รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย

ก�าหนด
•	 รายงานประจ�าปี
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน   (G4-28) , (G4-29), (G4-30) , (G4-32)

	 รายงานฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการเพ่ือความย่ังยืนองค์กรซ่ึงเก่ียวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม				รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี			ซึ่ง

บริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�าและเผยแพร่รายงานครั้งแรกเมื่อปี	2557		และได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี	ส�าหรับรายงาน

ฉบบันีเ้ป็นการรายงานครัง้ท่ี	4	เพ่ือแสดงผลการด�าเนนิงานในรอบปีระหว่างวนัท่ี	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2560	โดยได้พิจารณาถึง

ประเดน็ส�าคญัต่อการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน					และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี	อ้างองิแนวทาง

ในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiatives	Guideline	Version	4.0	(GRI	G4)		ที่ระดับ	Core	

หลักการคัดเลือกประเด็น

1.  กำรระบุประเด็น (G4-19) : พิจารณาท่ีมาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความย่ังยืนองค์กร	และข้อมูลจากผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ในเรื่องท่ีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรือเป็นความคาดหวังท่ี

อาจเกิดผลกระทบด้านความย่ังยืนขององค์กรท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือ

ระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

•	 ภำยในองค์กร :	ประชุมผู้รับผิดชอบ,คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน	,	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะ

กรรมการสวสัดกิาร,	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,	ประเด็นท่ีได้จากการวัดผลความผกูพันของพนักงานต่อองค์กร,	

ประเดน็ทีไ่ด้จากผลการส�ารวจความสขุของพนกังานในองค์กรโดยใช้แบบส�ารวจ	Happinometer	,	และตูร้บัความคดิ

เหน็		โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูการประชมุ	และผลส�ารวจ	รวมถึงข้อเสนอแนะของพนกังานในแต่ละวาระ	มาวิเคราะห์

ข้อมูลความคาดหวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

•		 ภำยนอกองค์กร : ประชมุผูถื้อหุ้น	,ประชมุคณะกรรมการบรษิทั,	การพบปะเย่ียมเยือนลกูค้า,	ข้อร้องเรยีน,	ผลส�ารวจ

ความพึงพอใจลกูค้า,	เวทเีสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ,ี	แผนพัฒนาของทางภาครฐัและหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง		

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	การ

พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ		การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ	

เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

2.  กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั (G4-20):	เมือ่ระบปุระเด็นท่ีมนัียส�าคญัต่อองค์กรและผู้มส่ีวนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเดน็เหล่า

นั้นมาให้น�้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ	ได้

ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ตามแนวทางปฏิบติัในระบบมาตรฐาน	ISO14001,	ISO18001,	ISO50001,	ISO26000	และ

สอดคล้องกับบริบทขององค์กร	ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง	GRI	:	G4			การพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญได้น�า

ไปสู่การก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญในตาราง	Materiality	Matrix		ดังนี้
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Materiality Matrix (G4-19)
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Materiality Matrix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ส า ค ัญ ต่ อ คิ ว ที ซี 

ดา้นบรรษทัภบิาล          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 าคญัต่อคณะกรรมการส่งเสรมิความยัง่ยนืในปี 2560 ไม่มคีวามแตกต่างจากปี 2559 เนื่องดว้ย
ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่แสดงไวใ้นตารางการด าเนินงานกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี  และไม่ปรากฏเป็น
นัยส าคญั ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเดน็ความยัง่ยนื มเีพยีงการแยกประเดน็ด้านบรรษทัภิบาลและการบรหิารความเสีย่งออก
จากดา้นเศรษฐกจิ เพื่อใหม้กีารรายงานทีช่ดัเจนขึน้  

ส า
 ค ั

ญ 
ต่อ

 ผ
ู ้มี

 ส่ 
ว น

 ไ 
ด้ เ

 สี 
ย 

	 การน�าเสนอประเด็นส�าคัญต่อคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนในปี	2560	ไม่มีความแตกต่างจากปี	2559	เนื่องด้วยความ

คาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่มกีารเปลีย่นแปลง	ซึง่แสดงไว้ในตารางการด�าเนินงานกับผูม้ส่ีวนได้เสยี		และไม่ปรากฏเป็นนยัส�าคัญ	

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเดน็ความย่ังยืน	มเีพียงการแยกประเด็นด้านบรรษทัภบิาลและการบรหิารความเส่ียงออกจากด้านเศรษฐกิจ	

เพื่อให้มีการรายงานที่ชัดเจนขึ้น
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3.  ขอบเขตของรำยงำน  (G4-18) :  รายงานฉบับนี้			น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเฉพาะของบริษัท	

คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2560	ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญในทุกกิจกรรม

ของบริษัทฯ	มิได้รวมถึงบริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย),	บริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(บริษัทย่อย),		บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด	(บริษัทร่วมทุน),	บริษัท	พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	(บริษัทร่วมทุน)	และ	บริษัท	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	(บริษัทย่อย

ของ	QTCGP	)		ยกเว้นการรายงานประเด็นด้านเศรษฐกิจซึ่งจะน�าเสนอผลของการด�าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่ง

จะครอบคลุมถึงผลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุน	ของคิวทีซีด้วย	

4.  กำรรับรองรำยงำน  (G4-33) :		รายงานฉบบัน้ีมไิด้มกีารตรวจรบัรองรายงานและตวัชีวั้ดจากหน่วยงานภายนอกท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญ	ยกเว้นการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	(Carbon	Footprint	Organization	:	CFO)	

ซึง่ได้รบัการรบัรองโดยบรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เลขทีก่ารรบัรอง	TH-ENV-2018-00061-001	อย่างไรกต็าม

รายงานฉบบัน้ีได้ผ่านการรบัรองโดยคณะกรรมการบรษิทั	เมือ่วันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2561	และบรษิทัฯ	ยังไม่มแีผนทีจ่ะส่ง

การตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก

5.  กำรสอบถำมข้อมูล  (G4-31) :  รายงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรท่ีมีการชี้บ่งไว้	รวมถึง

สถาบันการศึกษา	นักศึกษา	ผู ้สนใจ	และบุคคลท่ัวไป	หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อฝ่าย

พัฒนาความย่ังยืนองค์กร	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด(มหาชน)		e-mail	:	sureeporn.m@qtc-energy.com 

โทรศัพท์:	038-891-411	โทรสาร:	038-891-411		มือถือ	:	08-8203-0128

แบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้อ่ำน

โปรดแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณค่ำของ

รำยงำนฉบับนี้ ทำง Online

โดยกำร Scan QR Code

28 รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (G4-20) , (G4-21) 

ประเดน็ความยัง่ยืนท่ีส าคญั เน้ือหาท่ีรายงาน QTC SD-Framework SDGs หน้า 
ประเด็นส าคัญด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยง 
บรรษทัภบิาล  การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

 การต่อตา้นการทจุรติ       
 

Transparency , Ethics 
Anti-Corruption 

Respect for rule of law 

 31-34 
35-38 

การบรหิารความเสีย่ง  การบรหิารความเสีย่ง    Risk Management  39-44 

ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic) 
การเตบิโตของธรุกจิ  ผลลพัธท์างเศรษฐกจิ  

 การลงทนุในธรุกจิอื่น   
 การกระจายมลูค่าสู่ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

Transparency 
Business Growth 

 46-47 
48 
49 

มาตรฐานและนวตักรรม  มาตรฐานการท างาน     
 มาตรฐานผลติภณัฑ ์     
 นวตักรรม                  

Business Growth 
Fair Trade 

 50-52 
52 

53-56 
การพฒันาคูค่า้  การพฒันาคูค่า้    Fair operating practice  57 

ประเด็นส าคัญด้านสังคม (Quality Society) 
ความปลอดภยัและสุขภาพของ
พนกังาน 

 ความปลอดภยั   
 สุขภาพของพนกังาน  

Transparency 
 

Health, Safety & Well-being 
 

Human Rights 

 59-66 
67-70 

การจา้งงานและสทิธมินุษยชน  การจา้งงาน   
 สทิธมินุษยชน  

71-74 
75 

การดแูลพนกังาน  การดแูลพนกังาน  76-80 

การพฒันาพนกังาน  การพฒันาพนกังาน  Employee Development 81-83 

ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้         
และบรกิาร 

 ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้และบรกิาร Accountability 
Stakeholder Engagement 

84-85 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  การรว่มพฒันาชมุชน   
 การลงทนุเพื่อสงัคม     
 กจิกรรมเพื่อสงัคม       

Community Involvement 
Stakeholder Engagement 

86-94 

ประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 
การจดัการของเสยี                  
และวสัดเุหลอืใช ้

 การจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้           
     

Transparency 
Pollution 

 96-98 

กระบวนการผลติ&ผลติภณัฑท์ี่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 การควบคมุมลพษิ  

Transparency 
Respect for rule of law 

Pollution 

99 
100 

101-102 
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

 คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร  
 กจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

Climate Change 103-105 
106 

การใชท้รพัยากร  พลงังาน  
 น ้า         

Resource Use 
Respect for rule of law 

107-108 
109 

ประเด็นอื่นๆ  
ความหลากหลายทางชวีภาพ  โครงการ “ปลกูป่าในโรงงาน”   Climate Change  110 
 

ขอบเขตผลกระทบทีเ่กดิขึน้ :    = ภายในองคก์ร        = ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร     = ภายนอกองคก์ร 

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (G4-20) , (G4-21)

29รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ผลการด�าเนินงาน



บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

บรรษัทภิบาล

 การก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด	โดยได้จัดท�า	“จรรยาบรรธุรกิจ”	และ	“นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการ”	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการด�าเนินธุรกิจ	พร้อมกันนี้คณะ

กรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”	ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่สรรหา	คัดเลือก	เสนอ

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง		การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	และผู้

บรหิารระดบัสงู		ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	รวมถึงการก�ากบัดแูลให้องค์กรมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีพิจารณาปรบัปรงุนโยบายการ

ก�ากับดแูลกิจการ	เป็นประจ�าทกุปี	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป	โดยมวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการฯ	ประกอบไปด้วยกรรมการ	3	ท่าน	เลขานุการคณะกรรมการ	1	ท่าน	โดยมกีรรมการ

อิสระจ�านวน	2	ท่าน	และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ในรอบปี	2560	ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	3	ครั้ง	

	 ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการสรรหา	แต่งตั้งกรรมการ	กรรมการอิสระ	และผู้บริหารระดับสูง	และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย	“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน”	

	 http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html						(G4-36)	,	(G4-40)	,	(G4-41)	,	(G4-52)	,	(G4-53)	
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บรรษัทภิบาล 

 การก ากับดูแลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด โดยไดจ้ดัท า “จรรยาบรรธุรกจิ” และ “นโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการด าเนินธุรกจิ พรอ้ม
กนัน้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล” ขึน้เพื่อท าหน้าทีส่รรหา 
คดัเลอืก เสนอบุคคลที่มคีวามเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง  การพจิารณาค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง  ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการก ากบัดูแลให้องค์กรมีการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไป โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ปัจจุบนัคณะกรรมการฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
เลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ในรอบปี 
2560 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้  

ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการสรรหา แต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิารระดบัสงู และหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทน บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบาย “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน” 

  http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html      (G4-36) , (G4-40) , (G4-41) , (G4-52) 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารสือ่สาร“จรรยาบรรณธรุกจิ” และ “นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ” กบัผู้มสีว่นไดเ้สยี  
(G4-56),(G4-57),(G4-58) 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ช่องทางการสือ่สาร 

คู่ม
อืฉ

บบั
พก

พา
 

กา
รอ
บร

ม 

กา
รป

ระ
ชมุ

ชีแ้
จง

 

รา
ยง
าน

ปร
ะจ
 าปี

 

เวท
เีสว

นา
ฯ 

กา
รป

ระ
ชมุ

   
ผูถ้

อืห
ุน้ 1.http://qtc.listedcompany.com/code_of_conduct.html 

2.http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html 
3.http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html       

ภายในองคก์ร     - -  
ภายนอกองคก์ร - - -     
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บรรษัทภิบาล 

 การก ากับดูแลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด โดยไดจ้ดัท า “จรรยาบรรธุรกจิ” และ “นโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการด าเนินธุรกจิ พรอ้ม
กนันี้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล” ขึน้เพื่อท าหน้าทีส่รรหา 
คดัเลอืก เสนอบุคคลที่มคีวามเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง  การพจิารณาค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง  ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการก ากบัดูแลให้องค์กรมีการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไป โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ปัจจุบนัคณะกรรมการฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
เลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ในรอบปี 
2560 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้  

ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการสรรหา แต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิารระดบัสงู และหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทน บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบาย “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน” 

  http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html      (G4-36) , (G4-40) , (G4-41) , (G4-52) 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารสือ่สาร“จรรยาบรรณธรุกจิ” และ “นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ” กบัผู้มสีว่นไดเ้สยี  
(G4-56),(G4-57),(G4-58) 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ช่องทางการสือ่สาร 

คู่ม
อืฉ

บบั
พก

พา
 

กา
รอ
บร

ม 

กา
รป

ระ
ชมุ

ชีแ้
จง

 

รา
ยง
าน

ปร
ะจ
 าปี

 

เวท
เีสว

นา
ฯ 

กา
รป

ระ
ชมุ

   
ผูถ้

อืห
ุน้ 1.http://qtc.listedcompany.com/code_of_conduct.html 

2.http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html 
3.http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html       

ภายในองคก์ร     - -  
ภายนอกองคก์ร - - -     

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วิธีการสื่อสาร“จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” กับผู้มีส่วนได้เสีย 
(G4-56),(G4-57),(G4-58)
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (G4-43)  , (G4-44)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ		และประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2560	มีผลการประเมินดังนี้

1.		 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;	ศูนย์

พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558	:		และได้น�ามาปรับข้อ

ค�าถามให้เหมาะสมจ�านวน	30	ข้อ	กรรมการทัง้	7	ท่านประเมนิตนเองเมือ่	ธันวาคม	2560	และน�าคะแนนทีไ่ด้แต่ละหวัข้อ

มาเฉลีย่		ยกเว้นกรรมการบรษิทัท่านที	่8		คอืคุณสุรช	ล�า่ซ�า	เน่ืองจากได้รบัการแต่งต้ังจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี	2/2560	

เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2560	จึงยังไม่ประเมิน

กรำฟแสดงผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560

คะแนนเต็ม 5 คะแนน เฉลี่ยที่ได้ 4.43 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  (G4-43)  , (G4-44) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และประเมินความ 
สามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2560 มผีลการประเมนิดงันี้ 

 
1. ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยอา้งองิแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั ; 

ศูนย์พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และได้
น ามาปรบัขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมจ านวน 30 ขอ้ กรรมการทัง้ 7 ท่านประเมนิตนเองเมื่อ ธนัวาคม 2560 และน า
คะแนนทีไ่ดแ้ต่ละหวัขอ้มาเฉลีย่  ยกเวน้กรรมการบรษิทัท่านที ่8  คอืคุณสุรช ล ่าซ า เนื่องจากไดร้บัการแต่งตัง้
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 จงึยงัไม่ประเมนิ 
 

 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
คะแนนเตม็ 5 คะแนน เฉล่ียท่ีได้ 4.43 คะแนน อยู่ในระดบัดีเย่ียม 
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2.		 ผลการประเมนิความสามารถในการปฏิบตังิานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏิบติั

งานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศนูย์พัฒนาการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ธันวาคม	2554	:	และได้น�ามาปรับเพิ่มเติมรวม	11	หมวด	กรรมการ	6	ท่านประเมินด้วยความอิสระเมื่อ	ธันวาคม	2560	

คะแนนทีไ่ด้แต่ละหวัข้อมาจากคะแนนเฉลีย่ของกรรมการบรษิทั	6	ท่าน		ยกเว้นกรรมการบรษิทัท่านท่ี	8		คอืคณุสรุช	ล�า่ซ�า 

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	2/2560	เมื่อวันท่ี	29	สิงหาคม	2560	จึงยังไม่ท�าการประเมิน	และ

จากผลการประเมินหัวข้อด้านยอดขายและก�าไร	อยู่ในระดับ	2		ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป

กรำฟแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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0

1

2

3

4
1.ความเป็นผูน้ า 

2.การก าหนดกลยุทธ ์

3.การปฏบิตัติามกลยุทธ ์

4. การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 

5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บั
บุคลากร 

8. การสบืทอดต าแหน่ง 

9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

10. คุณลกัษณะสว่นตวั 

11. ดา้นยอดขายและก าไร 

คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ 4 

2. ผลการประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยอา้งองิแบบประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั; ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ธนัวาคม 2554 : และไดน้ ามาปรบัเพิม่เตมิรวม 11 หมวด กรรมการ 6 ท่านประเมนิดว้ยความ
อสิระเมื่อ ธนัวาคม 2560 คะแนนที่ได้แต่ละหวัขอ้มาจากคะแนนเฉลี่ยของกรรมการบรษิัท 6 ท่าน  ยกเว้น
กรรมการบรษิทัท่านที ่8  คอืคุณสุรช ล ่าซ า เนื่องจากไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อ
วนัที ่29 สงิหาคม 2560   จงึยงัไม่ท าการประเมนิ  และจากผลการประเมนิหวัขอ้ดา้นยอดขายและก าไร อยู่ใน
ระดบั 2  ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาต่อไป 
 
 
 
 

 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่โีดย IOD (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิคณุภาพการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าป ี(คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปี 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ปี คะแนนทีไ่ด ้

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ	และสามารถตรวจสอบได้ 

โดยในปี	2560	บริษัทฯ	ได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ครั้งท่ี	4	เมื่อวันท่ี	7	กันยายน	2560	พร้อมทั้งจัดท�า

แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจนพร้อมท้ังข้ึนทะเบียนควบคุมในระบบเอกสาร	การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประเด็นความเสี่ยง

หนึ่งของการบริหารความเสี่ยง	และจะต้องถูกตรวจสอบความโปร่งใสโดย	บริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็น 

ผูต้รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ไตรมาสละ	1	ครัง้	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบไปด้วยคณะ

กรรมการอิสระ	3	ท่าน	และเลขานุการอิสระ	1	ท่าน	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ในรอบปี	2560	ได้จัดให้มีการประชุม

เพื่อติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ทั้งสิ้น	3	ครั้ง	(G4-57)
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการปฏบิตั ิและสามารถตรวจสอบ
ได ้ โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2560 พรอ้มทัง้
จดัท าแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้มทัง้ขึน้ทะเบยีนควบคุมในระบบเอกสาร การทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประเดน็
ความเสีย่งหนึ่งของการบรหิารความเสีย่ง และจะตอ้งถูกตรวจสอบความโปร่งใสโดย บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั  ซึง่ท า
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน และเลขานุการอสิระ 1 ท่าน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 
2560 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ทัง้สิน้  3 ครัง้   (G4-57) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารสือ่สาร “นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัชัน่” และ แนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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1.http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti-
corruption-policy-th.pdf   
2. http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/  

ภายในองคก์ร     -  - -  

ภายนอกองคก์ร - - -       

คณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการสื่อสาร “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับผู้มีส่วนได้เสีย

	 		นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	:	http://investor-th.qtc-energy.com/anti_corruption_policy.html
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (G4-SO4) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการปฏบิตั ิและสามารถตรวจสอบ
ได ้ โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2560 พรอ้มทัง้
จดัท าแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้มทัง้ขึน้ทะเบยีนควบคุมในระบบเอกสาร การทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประเดน็
ความเสีย่งหนึ่งของการบรหิารความเสีย่ง และจะต้องถูกตรวจสอบความโปร่งใสโดย บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั  ซึง่ท า
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน และเลขานุการอสิระ 1 ท่าน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 
2560 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ทัง้สิน้  3 ครัง้   (G4-57) 

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ : http://investor-th.qtc-energy.com/anti_corruption_policy.html 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารสือ่สาร “นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัชัน่” และ แนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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คู่ม
อืฉ

บบั
พก

พา
 

กา
รอ
บร

ม 

กา
รป

ระ
ชมุ

ชีแ้
จง

 

รา
ยง
าน

ปร
ะจ
 าปี

 

เวท
เีสว

นา
ฯ 

e-m
ail

 

จด
หม

าย
 

กา
รป

ระ
ชมุ

ผูถ้
อืห

ุน้ 

1.http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti-
corruption-policy-th.pdf   
2. http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/  

ภายในองคก์ร     -  - -  

ภายนอกองคก์ร - - -       
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นโยบายสู่การปฏิบัต ิ(G4-SO4)

 การอบรม, ประชุมชี้แจง ท�าความเข้าใจกับพนักงาน

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุนโยบายฯ	และจดัท�าแนวทางปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมทัง้ได้จดัอบรมหลกัสตูร	“แนวทางปฏิบตัิ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”		ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อท�าความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย	นอกจากนี้

ในปี	2561	บริษัทฯ	จะก�าหนดให้หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรความจ�าเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน	ท้ังพนักงานเข้าใหม่	และ	

พนักงานเก่าซึ่งจ�าเป็นต้องมีการทบทวนความเข้าใจอย่างสม�่าเสมอ	หรือทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฯ	หรือแนวทางปฏิบัติ

 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นการภายในองค์กรและจัดท�า	Mascot	Mr.	Details	แสดงถึง

การร่วมรณรงค์ฯ		ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	ปี	2560	เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกระดับ	และเป็นการแสดงออกถึง

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร		นอกจากนี้ยังส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การสัมมนา		การ

ประชุมชี้แจง	การร่วมกิจกรรมภาคประชาชน	ฯลฯ	เพื่อน�าข้อมูล	หรือวิธีการภายนอกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

การอบรมชี้แจงนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติแก่พนักงาน วันที่  7 พ.ย. 2560
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การแจ้งนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสู่คู่ค้า

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายไม่รับของขวัญ	(No	Gift	Policy)	ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด	(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	วางไว้เป็น

หน้าแรกของเว็บไซด์ในช่วงเทศกาลปีใหม่		และส่งให้กับบริษัทฯ	คู่ค้าทาง	e-mail	โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

องคก์รเป็นผูด้�าเนนิการแทนสว่นงานจัดซื้อ	จัดหา	เพือ่ความโปร่งใสในการด�าเนินการ	และมั่นใจได้ว่าคูค้่าของบริษัทฯ	ทกุรายได้รับ

ทราบนโยบายนี้	

	 อย่างไรก็ดี	ในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังคงมีผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทฯ	น�ากระเช้าปีใหม่	ปฏิทิน	และสินค้า	

OTOP	มาสวัสด	ีและให้พรปีใหม่ตามธรรมเนยีมปฏิบตั	ิ	โดยมกีารบนัทึกและรายงานการรบัของขวัญตามแนวทางปฏบิตัเิรือ่ง	“การ

ให้-การรับของขวัญ	และการเลี้ยงรับรอง”	(QTC_HM_006)	พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

		http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti-corruption-policy-th.pdf	

การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส  (G4-58)

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเรื่อง	“การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส”	(QTC_HM_008)																																											

		http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti-corruption-policy-th.pdf		เพือ่ให้มคีวามชดัเจน	ปฏบิตัิ

ได้ถูกต้อง	พร้อมทัง้ก�าหนดบทลงโทษต่างๆ	ไว้อย่างเหมาะสม	และให้ผูแ้จ้งเบาะแสมคีวามมัน่ใจได้ว่ามมีาตรการคุม้ครองท่ีปลอดภัย		

	 ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสก�าหนดไว้	2	ช่องทางได้

	 	 1.	 ทางจดหมายถึง	“คณะกรรมการตรวจสอบ”	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

	 	 2.	 ทาง	e-mail	:	audit@qtc-energy.com			

	 	 	 โดยผู้รับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งมีความเป็นอิสระที่ก�าหนดไว้เท่านั้น
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การขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC

	 ส�าหรับการด�าเนินการในปี	2560	ด้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	บริษัทฯ	ได้วางแผนขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	(CAC)	ในไตรมาส	

4		แต่เนื่องจากติดประเด็นปัญหาความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูล	และ

ยังไม่สามารถจัดแผนให้ผู้ตรวสอบภายในเข้าตรวจสอบตามนโยบายฯ	

แนวทางปฏิบัติฯ	และตามการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	71	ข้อ	จึงจ�าเป็นต้องเลื่อนแผนขอการรับรองฯ	ไปในปี	2561		

ตามก�าหนดเวลา	18	เดือนหลังจากการประกาศเจตนารมย์		

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2560 

	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	และโล่เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น	หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560		ในฐานะเป็น

องค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณ	หอการค้าไทย				พิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ	

และต่อต้านคอร์รปัชัน่	หอการค้าไทย		มอบรางวัลโดย	ศ.นพ.เกษม	วัฒนชยั		องคมนตร	ีเมือ่วันที	่18	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องนนทบรุ	ี1 

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	(สนามบินน�้า)	จังหวัดนนทบุรี
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การบริหารความเสี่ยง (G4-2) , (G4-45,46,47,48,49)

	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ	รกัษาไว้ซึง่พันธกิจ	และเป็นไปตามวิสยัทัศน์องค์กรในการก้าวขึน้สู ่

บรษิทัชัน้น�าของโลก	(World	Calss)	ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา	

บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร		 				http://qtc-energy.com/index.php/risk-management-policy/	

และก�าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งตามหลกัมาตรฐานสากล	COSO	พร้อมท้ังก�าหนดให้มช่ีองทางในการรายงาน		การตดิตาม	

และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ	ครอบคลมุมติทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โครงสร้างการบรหิารความเสีย่งเป็นดงันี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ รกัษาไวซ้ึง่พนัธกจิ และเป็นไปตามวสิยัทศัน์องคก์รในการ

กา้วขึน้สูบ่รษิทัชัน้น าของโลก (World Calss) ภายใตค้วามทา้ทายทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร        http://qtc-energy.com/index.php/risk-
management-policy/   และก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลกัมาตรฐานสากล COSO พร้อมทัง้ก าหนดให้มี
ช่องทางในการรายงาน  การตดิตาม และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมติทิางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งเป็นดงันี้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 
 

 

ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีวาระในการประชุมเพื่อชี้บ่ง ทบทวน ประเมินผล  ฯลฯ ตาม
มาตรฐาน COSO อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืหากมสีถานการณ์ใดๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและอาจสง่ผลกระทบเป็นความเสีย่ง
ของบรษิทั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี านาจเรยีกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประชุมเพื่อประเมนิความ
เสีย่งนัน้ๆ ได้ในทนัท ี  และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  พรอ้มใหค้ าแนะน า และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ   

ผังขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

  

  

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การก ากบัดแูล การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

พนง. ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชีบ่้ง ประเมนิ ทบทวน จดัท าแผน ฯลฯ     
ตามขัน้ตอนในมาตรฐาน COSO         
(ความถี ่ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

ตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ,ใหค้ าแนะน า,จดัท า
รายงาน  (ความถี ่ไตรมาสละ 1 ครัง้) 

พจิารณารายงาน และก ากบัดแูลใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ พรอ้มให้
ค าแนะน า (ความถี ่ไตรมาสละ 1 ครัง้) 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการประชุมเพ่ือชี้บ่ง	ทบทวน	ประเมินผล	ฯลฯ	ตามมาตรฐาน	

COSO	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	หรือหากมีสถานการณ์ใดๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงของบริษัท	

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจเรียกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงนั้นๆ	ได้

ในทันที			และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าท่ีในการติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง		พร้อมให้ค�าแนะน�า	และจัดท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		

ผังขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

39รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ความเสี่ยงที่ส�าคัญ
 1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

  1.1  ควำมไม่สม�่ำเสมอของรำยได้และกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่    

	 	 	 บริษัทฯ	มีรายได้ส่วนใหญ่จากการเข้าประมูลงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	(การไฟฟ้า)	กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมารายใหญ	่ 

กลุม่อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้า	และในงานเมกะโปรเจกต์	ซึง่การเปิดประมลูงาน				หรอืการเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์

ต่างๆ	มกัจะเก่ียวข้องเชือ่มโยงกับสถานการณ์การเมอืง		อกีทัง้ผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยมจี�านวนมากขึน้และ

ยังมีผู้เข้าแข่งจากต่างประเทศจากการเปิดเสรีการค้า	ท�าให้มีการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างรุ่นแรง	และมีความไม่

แน่นอนของรายได้จากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ๆ		ซึง่บรษิทัฯ	ยังคงใช้กลยุทธ์ด้านการสร้างคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	ให้เป็น

ทีย่อมรบั	และมคีณุค่าเพ่ิมต่อลกูค้า	โดยใช้การบรหิารคณุภาพทัว่ท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาขบั

เคลือ่น	และปรบัปรงุให้กระบวนการต่างๆ	มคีวามยืดหยุ่น	ลดต้นทนุ	และเพ่ิมคณุภาพ		ใช้กลยุทธ์ในการสร้างสมัพันธ์	และ

ความผกูพันต่อสนิค้าและบรกิาร	พร้อมท้ังขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึน้	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้กระจายความเสีย่ง 

ไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	โดยด�าเนินการภายใต้บริษัท	QTCGP	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

			 	 	 ส�าหรับภาพรวมรายได้ของปี	2560	ส่วนใหญ่ได้มาจากการประมูลงานภาครัฐวิสาหกิจ	(การไฟฟ้านครหลวง,	 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค)	ซึง่มจี�านวนการเปิดประมลูค่อนข้างน้อย	ท�าให้มกีารแข่งขนัทางด้านราคาสงู	ซึง่ในปี	2560	บรษิทัฯ	

มคีวามจ�าเป็นต้องเข้าประมลูเพ่ือให้ได้งานมาโดยการลดราคาสูป้ระมลูท�าให้มส่ีวนต่างของก�าไรค่อนข้างน้อย	ถึงแม้จะมี

รายได้จากการประมลูงานเพ่ิมข้ึน	216.82%	จากปี	2559	ก็ตาม		นอกจากน้ีในปี	2560	ประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะชะลอตวั 

ของเศรษฐกิจและการลงทุน	โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงงานไฟฟ้าท่ีมีการเล่ือนการขยายการลงทุนออกไปท�าให้รายได้ใน

ส่วนภาคเอกชนไทยหดตวัลงเลก็น้อย	-0.29%	จากปี	2559				ส่วนในกลุม่ลกูค้าต่างประเทศมคีวามชดัเจนเพ่ิมขึน้บรษิทัฯ	

สามารถเข้าแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า	ท�าให้รายได้ในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น	120.23%	จากปี	2559
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ความเสีย่งทีส่ าคญั 
1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ความไม่สม า่เสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่     
บรษิทัฯ มรีายไดส้ว่นใหญ่จากการเขา้ประมลูงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ (การไฟฟ้า) กลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมารายใหญ่ กลุ่ม

อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า และในงานเมกะโปรเจค ซึ่งการเปิดประมูลงาน    หรอืการเดนิหน้าโครงการเมกะ -โปรเจคต่างๆ 
มกัจะเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัสถานการณ์การเมอืง  อกีทัง้ผู้ผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าในประเทศไทยมจี านวนมากขึน้และยงัมผีู้
เขา้แขง่จากต่างประเทศจากการเปิดเสรกีารคา้ ท าใหม้กีารแขง่ขนัทางดา้นราคากนัอย่างรุ่นแรง และมคีวามไม่แน่นอนของ
รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ๆ  ซึง่บรษิทัฯ ยงัคงใชก้ลยุทธด์า้นการสรา้งคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
และมคีุณค่าเพิม่ต่อลกูคา้ โดยใชก้ารบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality Management : TQM) มาขบัเคลื่อน และ
ปรบัปรุงใหก้ระบวนการต่างๆ มคีวามยดืหยุ่น ลดตน้ทุน และเพิม่คุณภาพ  ใชก้ลยุทธ์ในการสรา้งสมัพนัธ ์และความผูกพนั
ต่อสนิคา้และบรกิาร พร้อมทัง้ขยายตลาดในต่างประเทศใหม้ากขึน้   นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดก้ระจายความเสีย่งไปลงทุนใน
ธุรกจิดา้นพลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยด าเนินการภายใตบ้รษิทั QTCGP ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 

  ส าหรบัภาพรวมรายไดข้องปี 2560 สว่นใหญ่ไดม้าจากการประมูลงานภาครฐัวสิาหกจิ (การไฟฟ้านครหลวง, การ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค) ซึง่มจี านวนการเปิดประมูลค่อนขา้งน้อย ท าใหม้กีารแข่งขนัทางดา้นราคาสงู ซึง่ในปี 2560 บรษิทัฯ มี
ความจ าเป็นต้องเขา้ประมูลเพื่อให้ได้งานมาโดยการลดราคาสูป้ระมูลท าให้มสี่วนต่างของก าไรค่อนขา้งน้อย ถึงแม้จะมี
รายไดจ้ากการประมลูงานเพิม่ขึน้ 216.82% จากปี 2559 กต็าม  นอกจากน้ีในปี 2560 ประเทศไทยยงัอยู่ในสภาวะชะลอตวั
ของเศรษฐกจิและการลงทุน โดยเฉพาะลกูคา้กลุ่มโรงงานไฟฟ้าทีม่กีารเลื่อนการขยายการลงทุนออกไปท าใหร้ายไดใ้นส่วน
ภาคเอกชนไทยหดตวัลงเลก็น้อย -0.29% จากปี 2559    ส่วนในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศมคีวามชดัเจนเพิม่ขึน้บรษิัทฯ 
สามารถเขา้แขง่ขนัโดยใชก้ลยุทธด์า้นคุณภาพของสนิคา้ ท าใหร้ายไดใ้นกลุ่มนี้ขยายตวัเพิม่ขึน้ 120.23% จากปี 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มลูกค้า 

 760.50  

189.58 

360.78 

186.31 

23.83 

 1,229.20  

336.54 

754.87 

107.58 
30.21 

 531.23  

90.03 

313.27 

109.79 

18.14 

 865.47  

 285.23   312.37  
241.79 

26.08 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดจ้ากการขาย       
และบรกิาร   

ขายภาครฐัและ
รฐัวสิาหกจิ 

ขายภาคเอกชน 
ในประเทศ 

ลา้น
บาท 

ขายภาคเอกชน 
ต่างประเทศ 

ขายงานบรกิารและ
วตัถุดบิ 

รายได้จากการขาย 
และบริการ

ขายภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ

90.03

ขายภาคเอกชน  
ในประเทศ

ขายภาคเอกชน
ต่างประเทศ

ขายงานบริการและ
วัตถุดิบ

40 รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



  1.2  ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

	 	 	 จากนโยบายให้ท�าการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	เพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิตามภาวะเศรษฐกิจโลก	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มคีวามจ�าเป็น

ต้องน�าเข้าวัตถุดบิหลกัเช่น	เหลก็ซลิกิอน		ทองแดงแผ่น	อปุกรณ์พเิศษ	น�า้มนัหม้อแปลง	ฯลฯ	จากต่างประเทศซึง่คดิเป็น

มลูค่าประมาณ	60%	ของมลูค่าวตัถุดบิทัง้หมด	พร้อมท้ังมกีารส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศคิดเป็นมลูค่าประมาณ	20%	

จากยอดขาย	ซึ่งการด�าเนินงานในปี	2560	บริษัทฯ	มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน	1,145,324.00	บาท

  1.3  กำรลงทุนในธุรกิจอื่น

	 	 	 ในปี	2560	บริษัทฯ	เร่ิมท�าการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ	ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีความ

เชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า		โดยผ่านการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	โกบอล	เพาเวอร์	(จ�ากัด)	:	QTCGP	ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย		ธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของคิวทีซีไม่มีความถนัด		บริษัทฯ	จึงได้สรรหาผู้มีความรู้

ความสามารถด้านการลงทนุเข้ามาปฏิบตังิาน	และว่าจ้างทีป่รกึษาเฉพาะทางเพ่ือศกึษารายละเอยีดโครงการ	และศกึษา 

ผลกระทบต่างๆ	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	และน�าเสนอให้ผูถื้อหุ้นเหน็ชอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ	โดยใน 

ปี	2560	QTCGP	ได้ลงทนุในโครงการใหญ่ๆ	2	โครงการ	ได้แก่	พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(GEP)		สัดส่วน	15% 

(มูลค่าลงทุนในปี	2560	=	269.05)		เพ่ือลงทุนท�าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มินบู	ขนาด	220	เมกะวัตต์ 

ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	(พม่า)	ปัจจุบันโครงการฯ	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ		และการซื้อกิจการ

บริษัท	บริษัท	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	(L-Solar	1)	จาก	บมจ.	Loxley	มูลค่า		538.01	ล้านบาท	และรับรู้รายได้จากการขาย

ไฟฟ้าแล้วเมื่อเดือนกันยายน	2560

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ให้ความส�าคัญต่อบรหิารความเสีย่งในธุรกิจใหม่	โดยการซือ้ประกันความเสีย่งในการลงทนุ	

และมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้บรษิทัฯ	สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นได้อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ
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1.2 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 
จากนโยบายให้ท าการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบตามภาวะเศรษฐกจิโลก เนื่องจากบรษิั ทฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งน าเขา้วตัถุดบิหลกัเช่น เหลก็ซลิกิอน  ทองแดงแผ่น อุปกรณ์พเิศษ น ้ามนัหมอ้แปลง ฯลฯ จากต่างประเทศซึง่คดิ
เป็นมูลค่าประมาณ 60% ของมูลค่าวตัถุดบิทัง้หมด พร้อมทัง้มกีารส่งสนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศคดิเป็นมูลค่าประมาณ 
20% จากยอดขาย ซึง่การด าเนินงานในปี 2560 บรษิทัฯ มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ 1,145,324.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงผล Forward Contract 

 
1.3 การลงทุนในธรุกิจอ่ืน 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ เริม่ท าการลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวาม
เชื่อมโยงกบัธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้า  โดยผ่านการด าเนินงานของบรษิทั ควิทซี ีโกบอล เพาเวอร ์(จ ากดั) : QTCGP ซึง่
เป็นบรษิัทย่อย  ธุรกจิดา้นพลงังานเป็นธุรกจิซึง่บุคลากรส่วนใหญ่ของควิทซีไีม่มคีวามถนัด  บรษิัทฯ จงึได้สรรหาผู้มี
ความรูค้วามสามารถดา้นการลงทุนเขา้มาปฏบิตังิาน และว่าจา้งทีป่รกึษาเฉพาะทางเพื่อศกึษารายละเอยีดโครงการ และ
ศกึษาผลกระทบต่างๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เหน็ชอบก่อนการตดัสนิใจลงทุน   
โดยในปี 2560 QTCGP ไดล้งทุนในโครงการใหญ่ๆ 2 โครงการ ไดแ้ก่ พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว(ประเทศไทย) จ ากดั 
(GEP)  สดัสว่น 15% (มูลค่าลงทุนในปี 2560 = 269.05)  เพื่อลงทุนท าธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์มนิบู ขนาด 
220 เมกะวตัต์ ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์  )พม่า (  ปัจจุบนัโครงการฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ  และ
การซือ้กจิการบรษิทั บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั (L-Solar 1) จาก บมจ. Loxley มลูค่า  538.01 ลา้นบาท และรบัรูร้ายได้
จากการขายไฟฟ้าแลว้เมื่อเดอืนกนัยายน 2560 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อบรหิารความเสีย่งในธุรกจิใหม่ โดยการซือ้ประกนัความเสีย่งในการลงทุน 
และมกีารตดิตามผลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างคุม้ค่าทีส่ดุ 
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 2. ความเสี่ยงด้านสังคม

  2.1  สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

	 	 	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน	และผู้มาติดต่องานภายในโรงงานอย่างสงูสดุ	

ด้วยตระหนักถึงความเสีย่งซึง่อาจก่อให้เกิดความสญูเสยีท้ังชวิีตและทรพัย์สนิของพนกังาน	ผูม้าตดิต่อ	และองค์กร	ในปี	

2558	มีจ�านวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	และทรัพย์สินเสียหายรวมท้ังสิ้น	31	ครั้ง	ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงสุด

ในรอบ	3	ปี	บริษัทฯ	จึงยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ	ข้ึนมาเป็นความเสี่ยงเพ่ือควบคุมและก�าหนด

ให้ปี	2559	เป็นปีแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	“Start	Safe	Work	Safe	Finish	Safe”	โดยในปี	2559	มี

จ�านวนคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุ	17	คร้ัง	ลดลงจากปี	2558	ถึง	45.16%	แต่ส�าหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี	

2560	มจี�านวนครัง้ท่ีเกิดอบุตัเิหตเุพ่ิมขึน้จากปี	2559	ถึง	35.29%	ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเริม่เห็นความเสีย่งนี ้

ในช่วงเดือนแรกของปี	เหตุจากแนวโน้มปริมาณการผลิตในปี	2560	จะมีเพ่ิมขึ้น	ซึ่งย่อมท�าให้ความเสี่ยงในการเกิด	

อุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นในอดีต	จึงให้ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ	สมัครเข้าร่วมโครงการ	จัดท�าระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ส�าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก	ซึ่ง

จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(องค์การมหาชน)	:สสปท.	เพ่ือ

ยกระดับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน	ซึ่งจะน�าเสนอรายละเอียดการด�าเนินงานในหัวข้อ	

“ควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน”	ต่อไป

 2.2  กำรไหลออกของวิชำชีพวิศวกร และพนักงำนในต�ำแหน่งส�ำคัญ 

	 	 	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ขยายความเส่ียงด้านการไหลออกของกลุ่มวิชาชพีวศิกรไฟฟ้า	ไปยังกลุ่มพนักงานในต�าแหน่ง	

ส�าคัญๆ	เน่ืองจากมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของคิวทีซี	ต้องใช้ความรู้	และทักษะ	เพ่ือการพัฒนาสินค้า/บริการ	

การ	Support	ลูกค้า	ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ	โดยด�าเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือลดความเส่ียงต่อเนื่องจาก

ปี	2559	ได้แก่	

•	 โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

•	 ด�าเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสแรกของปี	2560	และประกาศใช้อย่างเป็นทางการใช้งบประมาณในการจัดจ้าง

ที่ปรึกษาโครงการจ�านวน	600,000	บาท

•	 โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ	(Career	path)

•	 ด�าเนินการในปี	2560	ยังไม่แล้วเสร็จ	ด�าเนินการต่อในปี	2561	

•	 โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร	เป็นโครงการที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างสุขในองค์กร

	 	 	 ผลการด�าเนินงานโครงการจะรายงานไว้ในหัวข้อ	“การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน”	และ	“การดูแลพนักงาน”

 2.3  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อตกลงทำงกำรค้ำ

	 	 	 ด้วยลกัษณะทางธุรกิจของบรษิทัฯ	มรีายได้ส่วนใหญ่มาจากการเข้าประมลูงานภาครฐั	รฐัวิสาหกิจ	และงานภาค

เอกชนโครงการใหญ่ๆ	และมกีารจดัซือ้จดัจ้างวัสดใุนปรมิาณมากเพ่ือใช้ในการผลติ	นอกจากนียั้งมกีารด�าเนินการต่างๆ	

เพ่ือขออนญุาต	และรายงาน	ต่อหน่วยงานรฐัอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่หากมกีารปฏิบตังิานไม่เป็นไปตามกฎหมาย	หรอืข้อตกลง

ทางการค้าระหว่างกันจะท�าให้เสือ่มเสยีชือ่เสียงของบรษิทั	และเส่ียงต่อการผิดกฎหมาย	ข้อก�าหนดต่างๆ	ซึง่เป็นประเดน็ที่

ถูกจบัตามองของผูม้ส่ีวนได้เสยี	บรษิทัฯ	จงึได้ท�าการปรบัปรงุนโยบายฯ	และแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านคอร์รปัชัน่มา

อย่างต่อเนือ่ง	และจดัท�าขัน้ตอนการปฏบิตัต่ิางๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับข้อตกลงทางการค้า	หรอืการด�าเนนิงานทีต้่องสอดคล้อง

กับกฎหมายเข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสาร	และข้อมูลตามมาตรฐาน	ISO9001	นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบการประเมิน

ความสอดคล้องต่อกฎหมาย	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกไตรมาส	โดยในปี	2560	มีรายการกฎหมายท่ี

บริษัทฯ	ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องอยู่จ�านวน	8	รายการ	เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างปี	และมีระยะเวลาในการ
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ด�าเนินการ	ซึ่งทั้งหมดจะเป็นรายการกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการภายใน	เช่นการจัดให้มีพยาบาลประจ�าโรงงาน	

เน่ืองจากพนักงานมีจ�านวนตามท่ีกฎหมายก�าหนดซึ่งครบในระหว่างปี	,	กฎหมายเก่ียวกับการจัดให้มีผู้ควบคุมสารเคมี

ประจ�าโรงงาน	เนื่องจากมีปริมาณการใช้ตามที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม	จะต้องสมัครสอบตามรอบ

ที่ทางราชการจัดขึ้น	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้จัดท�าเป็นแผนงานเพื่อด�าเนินการให้สอดคล้องทุกประการ

	 	 ปี	2560	บริษัทฯ	ต้องเสียค่าปรับเงินเพ่ิมให้กับกรมศุลกากรเป็นจ�านวนเงิน	2,255,444.00	บาท	ในกรณีการส�าแดง

ภาษีน�าเข้าวัตถุดิบชนิดลวดทองแดงผิดพลาดในปี	2554	ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวบริษัทฯ	ด�าเนินการผ่านผู้ให้บริการ	

Shipping	อย่างไรก็ตามความผดิพลาดทีเ่กิดขึน้อยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ	และปัจจบุนับรษิทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการ

ป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดซ�า้ด้วยมาตรการตรวจสอบพิกัดภาษนี�าเข้า-ส่งออกของสนิค้าและวัตถุดบิทกุครัง้โดยหน่วยงาน 

จัดซื้อต่างประเทศ	ฝ่ายขายต่างประเทศ	ร่วมกับผู้ให้บริการ	Shipping	

 3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 3.1  กำรจัดกำรของเสียอันตรำย และวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต

	 	 	 ในกระบวนการผลิต	และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	และของเสีย

อันตรายท่ีต้องควบคุมการก�าจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	การก�าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว	ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทได้ใช้บริการผ่านผู้รับก�าจัดของเสียตามที่ได้รับอนุญาต	เป็นทั้งผู้รับก�าจัดแบบน�าไปท�าลายท้ิง	และแบบ

น�าไปเข้ากระบวนการเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือความไม่รับผิดชอบของผู้รับก�าจัดของเสียซ่ึง

อาจน�าของเสยีทีบ่รษิทัฯ	ส่งไปก�าจดั	ไปท้ิง	ท�าลาย	โดยไม่ผ่านกรรมวธีิทีไ่ด้ขออนุญาตไว้	สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

และสงัคม	ดงัปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครัง้	และบรษิทัผู้ก่อก�าเนิดของเสียต้องเป็นผู้รบัผดิชอบ	ท�าให้เสือ่มเสียชือ่เสียง	เพ่ือ

เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท	บริษัทฯ	จึงใช้ความเข้มงวดเป็นพิเศษในการจัดการของเสีย	เริ่มตั้งแต่

ขั้นตอนการคัดแยกประเภทของเสีย	การคัดเลือกผู้รับก�าจัด	การติดตามตรวจสอบ	ยัง	สถานที่ที่น�าไปก�าจัด	และขั้นตอน

การก�าจดั	รวมถึงการท�าความเข้าใจระหว่างบรษิทั	และผู้รบัก�าจดั	เก่ียวกับการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	โดยใน

ปี	2560	การด�าเนนิการในประเดน็นีไ้ม่พบข้อบกพร่อง	แต่ยังคงเป็นประเดน็ความเสีย่งทีส่�าคญัหากไม่มกีารก�ากับดแูลที่

ดี	ผลการด�าเนินงานรายงานไว้ในหัวข้อ	“การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้”

 4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

	 	 	 จากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร	พบว่าประเด็นท่ีจะสามารถท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต้องหยุด

ชะงกั	คอืการเกดิน�า้ท่วมท่ีส�านักงานใหญ่กรงุเทพฯ	และการเกิดไฟไหม้ทัง้ทีส่�านกังานใหญ่กรงุเทพฯ	และโรงงานจงัหวัด

ระยอง	บริษัทฯ	จึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้

•	 จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	และได้ท�าการฝึกซ้อมแผนฯ	เป็นประจ�าทุกปี

•	 จัดท�าแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ	และท�าการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 ซื้อกรมธรรม์ท่ีมีความคุ้มครองทุกความเสี่ยง	เก่ียวกับ	ไฟไหม้	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	การถูกโจรกรรม	และ

อุบัติเหตุ	จากการขนส่งสินค้า

•	 -ในปี	2561	จะเริ่มจัดท�าแผนป้องกัน	และอพยพจากเหตุน�้าท่วมส�านักงานใหญ่

	 	 	 การด�าเนินงานในปี	2560	ไม่เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
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 ตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยง 

	 	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านบรรษทัภบิาลไว้อย่างชดัเจน	เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการบรหิาร

จัดการ	การติดตามผล	และการน�ามาแก้ไขปรับปรุง	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร	
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น		และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย	และละเมิดนโยบายฯ	

เป้ำหมำย 1 : พนักงานของบริษัทฯ	มีความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัด  : พนักงานได้รับการอบรมครบ	100%	

ผลกำรด�ำเนินงำน : 77%			(พนักงานทั้งหมด	215		คน			ได้รับการอบรมแล้ว		166	คน	)
ไม่ได้ตามเป้าหมาย		ด�าเนินการต่อในปี	2561		

เป้ำหมำย 2 : ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มคู่ค้า	หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง		รับทราบนโยบาย	และแนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัด  : 100%	

ผลกำรด�ำเนินงำน : 80%		(กลุ่มคู่ค้าในประเทศได้รับแจ้ง	100%		ผ่านทาง	e-mail	โดยใช้	option	Request	
a	Delivery	Receipt	และ	Request	a	Read	Receipt,	ส่วนคู่ค้าต่างประเทศ	และหน่วยงาน
รัฐยังไม่ด�าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร			แต่ใช้วิธีจัดท�า	Mascot	ต้ังโชว์ไว้หน้าจุดต้อนรับทั้ง
ส�านักงานกรุงเทพฯ	และโรงงานระยอง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย		ด�าเนินการต่อในปี	2561

เป้ำหมำย 3 : ปฏิบัติตามกฎหมาย	และนโยบายฯ	ของบริษัทฯ	

ตัวชี้วัด 1 : ไม่มีข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	หรือละเมิดนโยบายฯ		(เป็นศูนย์)

ผลกำรด�ำเนินงำน : ไม่มีข้อร้องเรียน	หรือการแจ้งเบาะแส

ตัวชี้วัด 2 : ไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มเกี่ยวกับภาษี	หรือค่าปรับเงินเพิ่มอื่นๆ		(เป็นศูนย์)

ผลกำรด�ำเนินงำน : ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ปี	2560	มเีบีย้ปรบักรมศลุกากร	จ�านวน	2,255,444.00	บาท	จากการ
ส�าแดงภาษีน�าเข้าเมื่อปี	2554	ผิดพลาด
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ด้านเศรษฐกิจ

การเติบโตของธุรกิจ (G4-9) , (G4-EC1) 

  ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
	 ณ	สิ้นสุดปี	2560	บริษัทฯ	มีผลการด�าเนินงานขาดทุนตามงบการเงิน(เฉพาะ)	ของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด(มหาชน)	

ไม่รวมผลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุน	ซึ่งมีสาเหตุหลักดังนี้
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การเติบโตของธุรกิจ (G4-EC1) 

 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ  

ณ สิน้สดุปี 2560 บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุนตามงบการเงนิ(เฉพาะ) ของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั
(มหาชน) ไม่รวมผลการด าเนินงานในบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มทุน ซึง่มสีาเหตุหลกัดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจปี 2559 และปี 2560 

1. รายได้ :  ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร ที ่865.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็น 
62.92% ซึง่ไม่บรรลุเป้าหมายธุรกจิที ่1,000 ลา้นบาท เป็นผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ และการเมอืง ทีม่กีารชะลอตวัการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มโรงงานไฟฟ้าทีม่กีารเลื่อนขยายการลงทุนออกไปท าใหร้ายไดใ้นส่วนภาคเอกชน
ไทยหดตวัลง -0.29% จากปี 2559 จงึไม่สามารถดนัยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 
2. ก าไรขัน้ต้น :  ในปี 2560 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นคดิเป็น 14% จากยอดขาย และมตี้นทุนขายและบรกิารคดิเป็น 

86% จากยอดขาย เปลีย่นแปลงดขีึน้จากปี 2559 ซึง่มกี าไรขัน้ตน้ 5% และมตีน้ทุนขายและบรกิารที ่95% จากรายไดปี้ 2559 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2560 มคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารคดิเป็น 40% จากรายได้
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึ่งมค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารคดิเป็น 24% จากยอดรายได้  เนือ่งจากในปี 2560 
บริษทัฯ ได้ตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษทัย่อย จ านวน 196.15 ล้านบาท จึงมีส่วนท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2560 เพิม่สูงขึ้นตาม 

 
 
 

รายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร 

ตน้ทนุขายและบรกิาร ก าไรขัน้ตน้ ค่าใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร 

ปี 2559 531.23 503.56 27.67 127.06
ปี 2560 865.47 747.94 117.49 349.69
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1.  รำยได้ :		ปี	2560	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการ	ที่	865.47	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	คิดเป็น	62.92%	ซึ่ง

ไม่บรรลุเป้าหมายธุรกิจที่	1,000	ล้านบาท	เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ	และการเมือง	ที่มีการชะลอตัวการลงทุน

ในโครงการต่างๆ	โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโรงงานไฟฟ้าที่มีการเลื่อนขยายการลงทุนออกไปท�าให้รายได้ในส่วนภาคเอกชน

ไทยหดตัวลง	-0.29%	จากปี	2559	จึงไม่สามารถดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย	

2.  ก�ำไรขัน้ต้น :		ในปี	2560	บรษิทัฯ	มกี�าไรข้ันต้นคดิเป็น	14%	จากยอดขาย	และมต้ีนทุนขายและบรกิารคดิเป็น	86%	จาก

ยอดขาย	เปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปี	2559	ซึ่งมีก�าไรขั้นต้น	5%	และมีต้นทุนขายและบริการที่	95%	จากรายได้ปี	2559

3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร :	ในปี	2560	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารคิดเป็น	40%	จากรายได้เปลีย่นแปลง

เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น	24%	จากยอดรายได้		เนื่องจากในปี	2560	บริษัทฯ	ได้

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย	จ�านวน	196.15	ล้านบาท	จึงมีส่วนท�าให้ค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารของปี	2560	เพิ่มสูงขึ้นตาม

127.06
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ตารางแสดงผลลพัธท์างเศรษฐกจิ 
รายการ 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  (ลา้นบาท) 760.50 1,229.20 531.23 865.47 
EBITDA  (ลา้นบาท) 114.95 200.05 (48.45) (159.43) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (ลา้นบาท) 54.70 119.17 (79.33) (219.34) 
ก าไร(ขาดทุน) สะสม (ลา้นบาท) 222.19 305.36 162.03 (68.79) 
 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้  (บาท) 0.28 0.60 (0.33) (0.81) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 7.63% 13.51% -6.94% -14.25% 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 11.48% 22.70% -11.94% -20.07% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ 

ในมุมมองภาวะเศรษฐกจิปี 2561 ของตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้านัน้ คาดว่าจะมคีวามต้องการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีเ่พิม่มาก
ขึน้ จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครฐั และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ แต่ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายจดัซือ้-จดัจา้ง ของหน่วยงานราชการ ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติต่างประเทศเขา้แข่งขนัราคาได ้และอาจท าให้
การแข่งขนัโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าห ้าหัน่กนัมากขึ้น  ซึ่งบริษัทฯได้มีแผนรองรบัความเสี่ยงนี้ด้วยกลยุทธ์ขยายตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึง่มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู  และส่งเสรมิการขายหมอ้แปลงอะมอรฟั์ส (Super Low 
Loss) เพื่อสรา้งทางเลอืกใหม่ให้กบัลูกคา้ นอกจากนี้ในปี 2561 บรษิัทฯ จะมกีารรบัรูร้ายได้จากการลงทุนในบรษิัทย่อยใน
สดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 
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รายไดจ้ากการขายและบรกิาร EBITDA ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

ลา้นบาท 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

	 ในมุมมองภาวะเศรษฐกิจปี	2561	ของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าน้ัน	คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น	

จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐ	และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ	แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง	ของหน่วยงานราชการ	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตต่างประเทศเข้าแข่งขันราคาได้	และอาจท�าให้การแข่งขันโดย

ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าห�้าหั่นกันมากขึ้น		ซึ่งบริษัทฯได้มีแผนรองรับความเสี่ยงนี้ด้วยกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ	โดยเฉพาะใน

กลุ่ม	CLMV	ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง		และส่งเสริมการขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	(Super	Low	Loss)	เพื่อสร้างทางเลือกใหม่

ให้กับลูกค้า	นอกจากนี้ในปี	2561	บริษัทฯ	จะมีการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
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 การลงทุนในธุรกิจอื่น
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้เริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	คิวทีซี	โกลบอล	เพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ท่ีชัดเจนขึ้น	ซึ่ง	

QTCGP	จะด�าเนินธุรกิจด้วยการเข้าลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานไฟฟ้าทดแทน	(Renewable	Energy)	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	

โดย	QTC	เป็นผู้ถือหุ้น	100%	ใน	QTCGP	การลงทุนที่ส�าคัญของ	QTCGP	ในปี	2560	ได้แก่

1.		 การเข้าซือ้กิจการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	บรษิทั	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	(L-Solar	1)	จาก	บมจ.	Loxley	มลูค่า		538.01	ล้านบาท 

QTCGP	เริม่รบัรูร้ายได้จากการขายไฟฟ้าของ	L-Solar		1	เมือ่	กันยายน	2560		(รายละเอยีดการด�าเนินงานตามงบการเงนิรวม	

				https://www.set.or.th/set/companyfinance.do?symbol=QTC&language=th&country=TH&type=balance)

2.		 การร่วมลงทุนในบริษัท	พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(GEP)		สัดส่วน	15%		เพื่อลงทุนท�าธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์	มินบู	ขนาด	220	เมกะวัตต์	ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	(พม่า)	ปัจจุบันโครงการฯ	

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ		(รายละเอียดการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม

 				https://www.set.or.th/set/companyfinance.do?symbol=QTC&language=th&country=TH&type=balance)

พื้นที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	@	มินบู	ประเทศเมียนมาร์
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 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-EC9)

กำรกระจำยมูลค่ำสู่ผู้ถือหุ้น  

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 0.00

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00

กำรลงทุนด้ำนบุคลำกร  

ค่าตอบแทนพนักงาน	* 96,216,233.00

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	และกรรมการบริษัท 20,734,200.00

กำรลงทุนด้ำนสังคม  

เงินบริจาค 35,000.00

เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม	:	SE	(ทางอ้อม) 113,558.00

กิจกรรมเพื่อสังคม 320,441.21

เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 219,000.00

การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการในชุมชน 19,850.00

กำรลงทุนด้ำนสิ่งแวดล้อม (G4-EN31)

ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม 204,999.50

ค่าด�าเนินการจัดการของเสีย	และอื่นๆ 389,882.50

กำรแบ่งปันสู่คู่ค้ำธุรกิจ (วัตถุดิบ)

การจัดซื้อในประเทศ 385,595,506.60

การจัดซื้อต่างประเทศ 179,195,688.34

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ย) 11,271,210.00

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	** 374,532.00

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย 2557 2558 2559 2560

คู่ค้า	(วัตถุดิบ) (ล้านบาท) 447.66 774.09 426.7 564.79

พนักงาน (ล้านบาท) 89.14 112.87 88.63 116.95

ผู้ถือหุ้น (บาท) 0.18 0.32 0.03 0

สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ย) (ล้านบาท) 7.54 8.77 7.76 11.27

ชุมชน	สังคม (ล้านบาท) 0.34 0.28 0.31 0.49

สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) - - - 0.59

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บาท) 219,000 219,000 219,000 219,000

ภาครัฐ (ล้านบาท) 14.9 42.78 0.39 0.38

*	 เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	(ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร)
**	 เน่ืองจากปี	2560	ผลการด�าเนินงานขาดทุน	จึงไม่ต้องน�าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล	และในส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมทางบริษัทฯ	มีเครดิตภาษี 

ยกมามากกว่าภาษีขาย	บริษัทฯ	จึงใช้เครดิตภาษี	ภาษีที่เกิดขึ้นในปี	2560	ได้แก่ภาษีโรงเรือน	ภาษีป้าย	



50 รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

มาตรฐานและนวัตกรรม
  มาตรฐานการท�างาน

	 	 	 บรษิทัฯ	ได้น�าระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาพัฒนากระบวนการภายใน

ตั้งแต่การบริหารจัดการ		การขาย		การผลิต	การส่งมอบ		การบริการ		อย่างครอบคลุมทุกๆ	กระบวนการเพ่ือยกระดับการ

ท�างานสู่มาตรฐานการผลิต	การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	ซึ่งเริ่มเป็นเฟสที่	1	จนถึงปี	2560	เป็นเฟสที่	4	

การด�าเนนิงานเป็นไปตามแผนพัฒนาทีก่�าหนดไว้	ภายใต้การตดิตาม	การประเมนิผลของคณะกรรมการส่งเสรมิ	TQM		ซึง่จะ

ประกอบไปด้วย	2	คณะท�างานได้แก่	คณะท�างานแบบคร่อมสายงาน	(Cross	Functional)		และคณะท�างานส่งเสริม	TQM	

(TQM	Promotion)	และจดัให้มกีารตรวจวินิจฉยักระบวนการโดยท่ีปรกึษาจากภายนอกเดอืนละ	1	ครัง้		ครัง้ละ	2	วัน	โดยใน

ปี	2560	ได้เลอืกวินจิฉยักระบวนการทีม่นัียส�าคญัต่อกระบวนการทางธุรกิจ	เช่นกระบวนการเสนอราคา	และติดตามใบเสนอ

ราคา	อย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้งาน		กระบวนการปรบัปรงุรอบการผลติในแต่ละสถานีผลติเพ่ือเพ่ิมก�าลงัการ

ผลติ	กระบวนการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ในระหว่างการผลติ	เป็นต้น	และในปี	2560	ได้มกีารปรบัแผนการพัฒนาจาก

เดมิจะสิน้สดุท่ีปี	2561	ซึง่เป็นเฟสที	่5		ให้ขยายเวลาออกไปถึงปี	2562	เนือ่งจากเหน็โอกาสในการปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ	

ให้มปีระสทิธิภาพดข้ึีนกว่าเดมิ		และเพ่ือให้การเตรยีมความพร้อมย่ืนขอรางวลั	TQA	Award	ในปี	2562-2563	มคุีณภาพมาก

ยิ่งขึ้น	ในปี	2560		ใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ	TQM	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น		750,276		บาท

ภาพบรรยากาศการตรวจวินิจฉัยกระบวนการที่ท�าการปรับปรุง
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	 	 บริษัทฯ	ได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ	และ

ต่างประเทศ,	จากการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ,	จากความสมคัรใจของผูบ้รหิาร	และพนักงาน	เพ่ือยกระดบั

ความสามารถของบุคลากร		สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	และเพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขัน	มาตรฐานที่

น�าประยุกต์ใช้มีทั้งแบบขอการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ	และระดับโลก		และแบบน�ามา

อ้างองิ	เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	โดยไม่มกีารขอการรบัรอง		รายการมาตรฐานต่างๆ	มดีงัน้ี		(ไม่นบัรวมรายการมาตรฐาน

ทางบัญชี	และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้า)
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บรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานสากลเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร โดยพจิารณาจากความต้องการของลูกคา้ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ, จากการบงัคบัใชต้ามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ, จากความสมคัรใจของผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อยกระดบั
ความสามารถของบุคลากร  สร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี และเพิม่โอกาสในการเขา้แข่งขนั มาตรฐานทีน่ า
ประยุกต์ใชม้ทีัง้แบบขอการรบัรองจากหน่วยงานทีไ่ดร้บัความไวว้างใจในระดบัประเทศ และระดบัโลก  และแบบน ามาอา้งองิ 
เพื่อประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม โดยไม่มกีารขอการรบัรอง  รายการมาตรฐานต่างๆ มดีงันี้  (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบญัชี 
และรายการมาตรฐานทีเ่กีย่วกบัการควบคุมคุณภาพสนิคา้ของสนิคา้) 

 

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท างานท่ีขอการรบัรองระบบ 
ล าดบั มาตรฐานการรบัรอง ความถีใ่นการตรวจประเมนิ หน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรอง เลขทีก่ารรบัรอง 

1 ISO14001:2015 ปีละ 1 ครัง้ 
SGS-NAC TH08/1236 
SGS-UKAS TH08/1235 

2 OHSA18001:2007 ปีละ 1 ครัง้ SGS TH08/1237 

3 ISO9001:2008 ปีละ 1 ครัง้ 
SGS-NAC TH00/2729 
SGS-UKAS TH00/2728 

4 ISO50001:2011 ปีละ 1 ครัง้ SGS TH15/8844 
5 ISO/IEC17025 ปีละ 1 ครัง้ สมอ. 15T016/0219 
7 Green Industry Level 4 4 ปี/ครัง้ กระทรวงอุตสาหกรรม 4-116/2559 

8 
Q-Mark (ภาคการคา้และบรกิาร) 

4 ปี/ครัง้ 
สภาหอการคา้ไทยสมาคม

ธนาคารไทย สภา
อุตสาหกรรม 

Q002/2559 

Q-Mark (ภาคการผลติ) Q004/2559 
 

ตารางแสดงรายการมาตรฐานท่ีใช้ส าหรบัการอ้างอิง 
ล าดบั มาตรฐานอา้งองิ หมายเหตุ 

1 ISO26000 ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางปฏบิตั ิ

2 ISO14064 ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางการจดัท ารายงานก๊าซเรอืนกระจก และขอการรบัรองผลปีต่อปี 

3 COSO-ERM ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบติัการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025
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	 	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังคงใช้ระบบ	5ส	เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ	และมาตรฐานการท�างานมาอย่าง

ต่อเนือ่ง	เพ่ือให้พนักงานทกุคนในองค์กรปฏิบตัไิด้ตามแนวทาง	5ส	จนเกิดเป็นนสิยั	ส่งเสรมิให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้ม

แข็ง	Quality	of	Details			และในปี		2560	บริษัทฯ	ยังคงสนับสนุนทีมปฏิบัติการ	5ส	เข้าประกวดรายการ	5S	Award	2017	

ซึ่งได้รับรางวัลระดับ	Silver	Award	

ภาพการแสดงผลงาน	และการรับรางวัล	5S	Award	2017	(Silver	Award)	ณ	ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา	:	3	พ.ย.	2560

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

ลูกค้า	หรือประเทศคู่ค้า	เช่น	ANSI	,	IEEE,	JIS	เป็นต้น			นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าทดสอบความทนต่อ

กระแสลดัวงจร	Short	Circuit	Performance	Test	จากสถาบนั	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และสถาบนั	CESI	ประเทศอติาลี	

แต่ละขนาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซ	ี	โดยในปี	2560	บริษัทได้ส่งหม้อแปลงไฟ

ฟ้าเข้าทดสอบที่สถาบัน	CESI	จ�านวนทั้งสิ้น	3	รายการผ่านการทดสอบทั้ง	3	รายการ	โดย	2	ใน	3	รายการเป็นหม้อแปลงอะ

มอร์ฟัสท่ีบรษิทัได้พัฒนาจนประสบความส�าเรจ็เป็นหนึง่เดยีวในประเทศไทย			และในเอเชยีทีส่ามารถออกแบบและผลติหม้อ

แปลงอะมอร์ฟัสให้สามารถทนต่อกระแสลัดจงจร	Short	Circuit	Performance		ได้

ภาพหลังการทดสอบ	Short	Circuit	Performance	Test	ผ่านของหม้อแปลงอะมอร์ฟัส

	ณ	ห้องทดสอบของ	สถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี
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 นวัตกรรม
	 	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร	ท้ังในระดับกระบวนการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย

ทมีวิจยัและพัฒนา	เน้นการพัฒนานวตักรรมด้านผลติภัณฑ์	และด้านกระบวนการผลติ			และในระดับปฏิบติัการโดยส่งเสรมิ

ให้พนักงานใช้เทคนิคการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN		โดยไม่จ�ากัดแนวคิด	และวิธีการ	แต่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์		พนักงานทุกคน

สามารถท�า	KAIZEN	ในด้านคุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้อง

แสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้รับจาก	KAIZEN	นั้น
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 นวัตกรรม 
บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัและสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมในองคก์ร ทัง้ในระดบักระบวนการซึง่พฒันาขึน้โดย

ทมีวจิยัและพฒันา เน้นการพฒันานวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการผลติ   และในระดบัปฏบิตักิารโดยส่งเสรมิให้
พนักงานใช้เทคนิคการปรบัปรุงงานแบบ KAIZEN  โดยไม่จ ากดัแนวคดิ และวธิกีาร แต่มุ่งเน้นที่ผลลพัธ์  พนักงานทุกคน
สามารถท า KAIZEN ในดา้นคุณภาพ  ดา้นความปลอดภยั  ดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่างอสิระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดง
ใหเ้หน็ประสทิธผิลทีไ่ดร้บัจาก KAIZEN นัน้ 
 
 

   รปูแบบการพฒันาระดบักระบวนการ      รปูแบบการพฒันาระดบับุคคล แบบ (KAIZEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ทีป่รกึษาจากภายนอก 

 

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านนวตักรรมในองคก์ร 
 
 

ในกระบวนการวจิยัและพฒันาของปี 2560 ยงัคงมโีครงการทีศ่กึษาต่อเน่ืองจากปีก่อน และโครงการใหม่หลาย
โครงการ  ซึง่เป็นโครงการเพื่อการพฒันากระบวนการภาย  และโครงการเพื่อพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิทัฯ  โดย
มุ่งเน้นเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   ใชง้บประมาณส าหรบัการวจิยัและพฒันาผลติ
ในปี 2560 ประมาณ 3,00,000 บาท  

 
 
 
 
 
 

  

R&D 
Sale & MKT 

Engineering Production 

Supply 
chain 

• เขยีนปัญหา วธิแีก ้ประเมนิประสทิธผิล 

• ด าเนินการปรบัปรุง 

• พจิารณาใหร้างวลั 

• จดัประกวดรางวลั “QTC KAIZEN AWARD” 

 
• ยกย่อง เชดิชผูลงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

	 	 ในกระบวนการวจัิยและพัฒนาของปี	2560	ยังคงมโีครงการท่ีศกึษาต่อเน่ืองจากปีก่อน	และโครงการใหม่หลายโครงการ		

ซึง่เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนากระบวนการภายใน	และโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรกิารของบรษิทัฯ		โดยมุง่เน้น 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ		สังคม	และสิ่งแวดล้อม			ใช้งบประมาณส�าหรับการวิจัยและพัฒนาในป	ี

2560	ประมาณ	3,00,000	บาท
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 • โครงการขยายก�าลังการผลิตตัวถัง

แบบจ�าลองอาคารและแบบการติดตั้งเครื่องจักรอาคารโรงงาน	5,6

	 	 เป็นโครงการเพ่ือลดปัญหาการส่งมอบไม่ตรงเวลา	และเพ่ิมคุณภาพของตัวถังหม้อแปลง	ซึ่งเป็นปัญหามาจากข้อร้อง

เรียนของลูกค้า			สืบเน่ืองในอดีต	บริษัทฯ	ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการพัฒนาคู่ค้าเพ่ือให้สามารถผลิตตัวถังส่งมอบ

ให้บริษัทฯ	ได้ตามระยะเวลา	และคุณภาพที่ก�าหนด	แต่เน่ืองจากคู่ค้า	ก็มีคู่แข่งของบริษัทฯ	เป็นลูกค้าเช่นกัน	ดังน้ัน	ความ

ลบับางอย่างของการออกแบบอาจมกีารรัว่ไหล	และไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของคู่ค้าได้อย่างสม�า่เสมอ		บรษิทัฯ	

จงึตดัสนิใจพัฒนากระบวนการผลติตวัถัง	โดยใช้แนวคดิการน�าเทคโนโลยีการผลติขัน้สงูมาใช้	ลดการพ่ึงพิงแรงงานคน	เพ่ิม

ก�าลังการผลิต	และมีคุณภาพสูง	ปัจจุบันได้เร่ิมก่อสร้างอาคาร	และเลือกเครื่องจักรตามแผนการด�าเนินงานแล้ว	คาดว่าจะ

สามารถเริ่มผลิตได้จริงกลางปี	2561v

	 	 เป็นโครงการทีที่มงานวิศวกรรมได้พัฒนา	Application	ร่วมกับผูผ้ลติอปุกรณ์พิเศษ	และผูใ้ห้บรกิารอนิเตอร์เน็ตรายใหญ่

ของประเทศไทย		โดยอปุกรณ์พิเศษน้ีจะถูกตดิตัง้เข้ากับหม้อแปลง	ท�าหน้าท่ีตรวจวัดแรงดัน	กระแส	อณุหภูม	ิฯลฯ		ส่งข้อมลู

ผ่านอินเตอร์เน็ต	ข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บไว้บน	Server	ของบริษัทฯ	ลูกค้าสามารถตรวจสอบการท�างานของหม้อแปลงไฟฟ้า

ได้ผ่าน	Application	บนมือ	สามารถลดเวลาในการตรวจสอบหม้อแปลง	ลดก�าลังคนในการท�างาน	และลดความเสี่ยงการ

เกิดอบุตัเิหตจุากการท�างานได้		ปัจจบุนัได้ทดลองติดตัง้ใช้งานจรงิกับหม้อแปลงภายในบรษิทัฯ	แล้ว	และมเีป้าหมายจะผลติ

และเสนอขายเป็น	Option	เสริมให้กับลูกค้าทั่วไปได้ประมาณกลางปี	2561

 • โครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ (QTC Smart Transformer System) System)

แบบจ�าลองการท�างานของ	QTC	Smart	Transformer
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	 	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ส่งเสรมิและยกระดับการปรบัปรงุงานแบบ	KAIZEN	โดยการปรบัปรงุกระบวนการคดิวิเคราะห์ปัญหา		

แนวทางการแก้ปัญหา	และค�านวณประสทิธิภาพ		ให้มคีวามสะดวก	และใช้ง่ายข้ึน	พร้อมทัง้สร้างแรงจงูใจให้พนักงานมส่ีวน

ร่วมมากขึน้	โดยการพิจารณาให้รางวัลหลายระดบั	และจดัเวทีประกวดผลงาน	“QTC	KAIZEN	AWARD	“	ขึน้	เป็นการภายใน	

ให้พนกังานในระดบัปฏบิตักิารมคีวามกล้าแสดงออกในเวททีีบ่รษิทัฯ	จดัขึน้	ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่พนักงาน	

และบรษิทัฯ	ร่วมกัน		อย่างมากโดยในปี	2560	มผีลงาน	KAIZEN	ทัง้สิน้	250	เรือ่ง	และม	ี9	เรือ่งท่ีได้รบัการพิจารณาเข้ารอบ

การประกวด	“QTC	KAIZEN	AWARD	2017”		ในจ�านวน	9	เรื่องที่พนักงานได้ปรับปรุงสามารถคิดประสิทธิภาพออกมาเป็น

ตัวเงินที่บริษัทฯ	สามารถประหยัดได้ถึง		75,194.90	ต่อปี
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ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิและยกระดบัการปรบัปรุงงานแบบ KAIZEN โดยการปรบัปรุงกระบวนการคดิวเิคราะห์
ปัญหา  แนวทางการแกปั้ญหา และค านวณประสทิธภิาพ  ใหม้คีวามสะดวก และใชง้่ายขึน้ พรอ้มทัง้สรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานมี
ส่วนร่วมมากขึน้ โดยการพจิารณาใหร้างวลัหลายระดบั และจดัเวทปีระกวดผลงาน “QTC KAIZEN AWARD “ ขึน้ เป็นการ
ภายใน ให้พนักงานในระดบัปฏบิตัิการมคีวามกล้าแสดงออกในเวททีี่บริษัทฯ จดัขึน้ ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่
พนกังาน และบรษิทัฯ ร่วมกนั  อย่างมากโดยในปี 2560 มผีลงาน KAIZEN ทัง้สิน้ 250 เรื่อง และม ี9 เรื่องทีไ่ดร้บัการพจิารณา
เขา้รอบการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2017”  ในจ านวน 9 เรื่องทีพ่นกังานไดป้รบัปรุงสามารถคดิประสทิธภิาพออกมา
เป็นตวัเงนิทีบ่รษิทัฯ สามารถประหยดัไดถ้งึ  75,194.90 ต่อปี 

 

 

 
สถิติการมีส่วนร่วมปรบัปรงุงานแบบ KAIZEN 

 
 

สถิติจ านวน KAIZEN ของพนักงาน 

 

 

 

 

 

    รางวลั KAIZEN ระดบัยอดเย่ียม                                รางวลั KAIZEN ระดบัดีเด่น 

 

 

   

 

         รางวลั KAIZEN ระดบั Recognition                    รางวลัดาว  KAIZEN  

98 
70 

38 

97 

250 

0

50

100

150

200

250

300

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนเรื่อง 

	รางวัล	KAIZEN	ระดับยอดเยี่ยม รางวัล	KAIZEN	ระดับดีเด่น

รางวัล	KAIZEN	ระดับ	Recognition 	รางวัลดาว		KAIZEN

สถิติจ�านวน	KAIZEN	ของพนักงาน
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ที่มีความโดดเด่น

“ QR Code Test Report @ Nameplate ”

	 จากนโยบายของบริษัทฯ	ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน	ให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า	สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน	และสามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาจากการท�างานภายในได้			ซึ่งเป็นโจทย์ส�าคัญ

ส�าหรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักอย่างหม้อแปลงไฟฟ้า	ที่จะท�าการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร

	 แนวคิดดังกล่าว	เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มงาน	“Transformer	Engineer”	ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของทีมทดสอบ		ทีมออกแบบ	

และทีม	IT		ในการ	“เปลี่ยน”	เพ่ือปรับปรุงวิธีการท�างาน	และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า	โดยการใช้เครื่องยิง	Laser	สร้าง	Name	

Plate	ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันที่มีความสามารถหลากหลายในการสร้างลวดลายต่างๆ	บนแผ่น	Name	Plate	และให้ทีมออกแบบสร้าง	

QR	Code	ให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า	1	QR	Code	ต่อ	1	เครื่อง	พร้อมสั่งงานบนโปรแกรมให้เครื่องยิง	Laser	ยิงข้อมูลบน	Name	Plate	

พร้อมกับ	ยิง	QR	Code		โดยทมี	IT	ได้สนบัสนนุการสร้างฐานข้อมลูและพัฒนา	application	ให้ใช้งานบนอนิเตอร์เนต็	ซึง่	QR	Code	

ดังกล่าว	จะผูกไว้กับผลการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องน้ันๆ					ลูกค้าสามารถดูผลการทดสอบหม้อแปลงได้ด้วยการ	Scan	QR	

Code		บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า	จะไม่สามารถ	Scan	QR	Code	ได้	เนื่องจากทีมงานได้สร้างรหัสลับเฉพาะ

ลูกค้าไว้โดยเฉพาะ				และนอกจากน้ีทีมงานช่างบริการ	หรือฝ่ายขาย	หรือฝ่ายงานต่างๆ	ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบก็

สามารถเข้าดูผลการทดสอบได้ผ่านอินเตอร์เน็ต	โดยจะก�าหนดสิทธิ์การใช้งานไว้อย่างชัดเจน			

“เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทั้งต่อองค์กร	ผู้ปฏิบัติงาน	และลูกค้า”

ทีมงานนักพัฒนา	:	จากซ้ายไปขวา

1.	คุณยงิ่	ยศ	ลีตระกูลพาณิชย์	(IT)

2.	คุณสุรัตน์	พาโนมัย	(TEST)

3.	คุณนัฐวุฒิ	นิลเทศ	(DESIGN)
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การพัฒนาคู่ค้า (G4-EN32)

	 เนื่องจากคู่ค้าของคิวทีซี	ส่วนใหญ่เป็น	SME	ซึ่งขาดเงินลงทุนท่ีจะขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ	ท่ีบริษัทฯ	ต้องการได้ 

บริษัทฯ	จึงใช้วิธีการออกนโยบายจัดซื้อ	จัดจ้าง	ที่ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพ	ด้านจริยธรรม	ด้านสังคม	และด้าน 

สิง่แวดล้อม	เพ่ือให้คูค้่าของบรษิทัฯ	ปฏิบตัไิด้ตามแนวทางของควิทซี	ีเป็นอย่างต�า่	โดยจะมกีารประเมนิคณุสมบตัขิองคูค้่าอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของคิวทีซี		หากการประเมินพบประเด็นชี้บ่งว่าขาดคุณสมบัติด้านใด	ทีมงานของคิวทีซี	จะเข้า

ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และให้โอกาสในการปรับ	เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง		

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

การพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ

	 ในปี	2560	ทมีงานจดัซือ้	และวางแผนวัตถุดบิได้เลอืก	บรษิทั	สยามวิน	บอร์น	

จ�ากัด	ซึง่ประกอบกิจการค้าส่งเหลก็แผ่น	เหลก็ท่อ	ฯลฯ	ซึง่เป็นวสัดปุระกอบหนึง่ของ

โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า	และมปีรมิาณการใช้จ�านวนมากต่อปี		ตัง้อยู่ห่างจากโรงงาน

คิวทีซ	ีเพียง	2	กิโลเมตร	ในอดตีพบปัญหาการส่งมอบเหลก็ไม่ทนัต่อความต้องการใช้			

ทีมงานจัดซื้อ	และวางแผน	จึงได้น�าความรู้จาก	TQM	ไปช่วยปรับปรุงกระบวนการ

จดัส่งและเตรยีมสต๊อคให้แก่	บจ.สยามวนิ	บอร์น	โดยจดัท�าระบบคมับงั	(KANBAN)	

แบบไม่ใช้ภาชนะ	(Container	less)	เพ่ือการเรียก	(คิวทีซี)	และการเติม	(สยามวินบ

อร์น)	เหลก็แผ่นได้สอดคล้องต่อความต้องการผลติ	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจาก	ผูบ้รหิาร	

บจ.สยามวิน	บอร์น	เป็นอย่างดี		พร้อมกันน้ี	บริษัทฯ	ได้แจ้งยอดประมาณการใช้ใน

แต่ละช่วงเวลาให้	บจ.สยามวิน	บอร์น	ทราบล่วงหน้า	เพ่ือการบรหิารสต๊อคได้แม่นย�า	

และตรงเวลา		ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถลดพ้ืนท่ีการจดัเก็บแผ่นเหลก็	มวีสัดพุร้อมใช้ใน

การผลติตลอดเวลา				ในส่วนของ	บจ.สยามวนิ	บอร์น	ได้รบัความรูใ้นการบรหิารคลงั

แบบระบบคมับงั	และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัคูค้่ารายอืน่ๆ	ท�าให้มีรายได้อย่าง

สม�า่เสมอ		นอกจากนียั้งเป็นคูค้่าทีด่ขีองควิทซี	ีสามารถปฏิบตัติามนโยบายการจดัซือ้

จดัจ้างของควิทซีไีด้อย่างมปีระสทิธิภาพ		จงึได้ท�าข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน	ในการ

จดัส่งวัสดทุีม่คีณุภาพ	ตรงเวลา	และควิทีซใีห้ยอดการใช้แผ่นเหลก็ตลอดทัง้ปี	บนพ้ืน

ฐานราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด	และยังคงคณุสมบตัขิองคูค้่าทีด่ตีามนโยบายจดั

ซื้อจัดจ้าง		โดยในปี	2560	บริษัทฯ	มียอดสั่งซื้อวัสดุจาก	บจ.สยามวิน	บอร์น	จ�านวน	

11.86	ล้านบาท

ตัวชี้วัดด้านคู่ค้า

วัตถุประสงค์	:	 เพื่อยกระดับความสามารถของคู่ค้าส�าคัญให้ปฏิบัติได้ตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ก�าหนด

เป้าหมาย	1	: มีวัตถุดิบพร้อมส�าหรับการผลิต

ตัวชี้วัด	: คู่ค้าส�าคัญสามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงก�าหนด	>	95%	/ปี

ผลการด�าเนินงาน	: ✓	ได้ตามเป้าหมาย	(ปี	2560	เรียกเข้าวัตถุดิบ	725	ครั้ง	ส่งไม่ตรงก�าหนด	3	ครั้ง	คิดเป็น	99.59%)	

เป้าหมาย	2	: คู่ค้าส�าคัญๆ	ปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด	: ค่าเฉลี่ยการประเมิน	AVL	ด้านคุณภาพ,สิ่งแวดล้อม,ธรรมาภิบาล	>	75%	

ผลการด�าเนินงาน	: ✓	ได้ตามเป้าหมาย	ปี	2560	AVL	คิดเป็น	45%
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ด้านสังคม

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 

  ความปลอดภัย (G4-LA5, G4-LA6)

	 	 ความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน	ถือเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของพนกังานทกุคน	ทกุระดบั	รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	ในปี	2560	บรษิทัฯ	ยังคงให้เรือ่งความปลอดภัยในการท�างานเป็นความเสีย่งทีต้่องควบคมุ	พร้อม	ๆ	กับการสร้าง	

“วัฒนธรรมความปลอดภัย”		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด			

 ระบบมาตรฐาน

	 	 การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตามข้อก�าหนด

ของระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ	2	ครั้ง	จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคลากร	และกรอบการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

(G4-LA5)

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	(คปอ.)	ประจ�าปี	2560

(มาจากการเลือกตั้งในปี	2559)

ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเหตุ

1.	นายเจริญศักดิ์					สารวงค์ ประธานคณะกรรมการ -

2.	นายนาคะ											ข�าคง คณะกรรมการ	

3.	นายไกรยศ									พรหมเจริญ คณะกรรมการ	

4.	นายกนกศักดิ์						เนาว์โพธิ์ทอง คณะกรรมการ	

5.	นายโกสิน											มูลเทพ คณะกรรมการ	

6.	นางสาวจุฑามณี			โรจน์จันทร์แสง คณะกรรมการ	

7.	น.ส.เสาวลักษณ์			ลิลา คณะกรรมการ/เลขานุการ

คิดเป็นจ�านวนพนักงานร้อยละ	2.79	ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ
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	 	 	 นอกจากน้ีในปี	2560	บริษัทฯ	ได้สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมโครงการ	จัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย	อาชีว-

อนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ส�าหรบัสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเลก็	ซึง่จดัโดยสถาบนัส่งเสรมิ

ความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(องค์การมหาชน)	:สสปท.	เพ่ือยกระดบัการด�าเนินงานเสรมิ

ขึ้นจากมาตรฐาน	OHSAS18001	จากการได้เข้าร่วมโครงการฯ	บริษัทฯ	ได้มีการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และประเมิน

ความเสีย่งให้มคีวามรดักุมรอบคอบมากข้ึน	และได้ท�าการปรบัปรงุระบบการตรวจประเมนิภายในโดยทีมผูต้รวจสอบภายใน

ของระบบฯ	เองพร้อมทัง้ได้มกีารอบรมทักษะให้กับพนกังานด้านการประเมนิความเสีย่ง	และการตรวจประเมนิตามกระบวนการ

ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป

ภำพบรรยำกำศที่ปรึกษำโครงกำรฯ เข้ำให้ค�ำปรึกษำที่โรงงำนจังหวัดระยอง

	 	 	 จากการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้	ระหว่างและหลังเข้าร่วมโครงการฯ	ช่วงไตรมาส	4	ของปี	2560	พบว่าจ�านวนอุบัติเหตุ

มีอัตราที่ลดลง	และบริษัทฯ	ยังได้รับการพิจารณาความสามารถในการปรับปรุงระบบฯ	อยู่ในระดับ	Platinum	พิจารณาโดย

คณะกรรมการโครงการฯ		นอกจากน้ีผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ยังได้รบัเกียรตใิห้เป็น	1	ใน	3	สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	

ขึน้เวทีเสวนา	“CEO	Sharing	Forum”	เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกับแนวทางการด�าเนินการจดัท�าระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยฯ	ในสถานประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2560	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ

รับเกียรติบัตรระดับ Platinum จำกนำยชัยธนำ ไชยมงคล ผอ.สสปท. เวทีเสวนำในงำนฯ “CEO Sharing Forum”

พิธีมอบประกำศเกียรติคุณโครงกำรส่งเสริมกำรจัดท�ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ ในสถำนประกอบกำร
วันที่ 19 ธันวำคม 2560 ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค กรุงเทพฯ
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 การสนับสนุนของผู้บริหาร

	 	 	 ผูบ้รหิารทกุระดบั	ให้ความส�าคญัและให้การสนับสนุน	ท้ังเวลา	เครือ่งมอืสนับสนุน	บคุคลากร	และงบประมาณท่ีจ�าเป็น

ต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความปลอดภัยฯ		จดัให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประธานคณะกรรมการ

ความปลอดภัยเพ่ือก�ากับดแูลอย่างใกล้ชดิ	มกีารตดิตามผล	และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืน			

รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุกไตรมาส		โดยในปี	2560	ใช้งบประมาณเพ่ือการปรับปรุง	และ

ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจ�านวน	1,328,700.84	บาท

 การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ

	 	 	 การถ่ายทอดความรูแ้ละพัฒนาทกัษะของพนกังานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน		บรษิทัฯ	ใช้ช่องทางในการ

ด�าเนนิการหลายรปูแบบ	เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ�าเป็นท่ีได้ก�าหนดไว้	การใช้กิจกรรมกลุม่ย่อย	KYT	และ	Safety		

การฝึกปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้จริง				การรับแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบเหตุโดยตรง	การพัฒนาทักษะจ�าเป็นในการช่วย

เหลือผู้ประสบเหตุ		การใช้สื่อวิดีโอ	หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ		เพื่อให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้า

มาปฏบิติังานภายในบรษิทัฯ	มคีวามตระหนักเรือ่งความปลอดภัยฯ	มนี�า้ใจ	และช่วยกันป้องกันมใิห้เกิดอบุตัเิหตทุัง้แก่ตนเอง	

ผู้ร่วมงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ	
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การบังคับใช้กฎระเบียบ

	 บริษัทฯ	ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎ	ระเบียบ	ด้านความปลอดภัยฯ	อย่างเคร่งครัด	จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต	

จนถึงปัจจุบัน	สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก	“คน”	ประมาท	ละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	หรือเมื่อไม่มี

ใครเห็น	ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก		เป็นเพราะเขายังไม่ตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา	ซึ่งเป็นหน้าท่ีส�าคัญของ

ผู้บริหาร	และหัวหน้างานที่จะต้องท�าความเข้าใจ	ตักเตือนตามระบบ	ลงโทษตามความผิดทางวินัย	อย่างเคร่งครัด			และจากสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุในรอบปี	2560	มีจ�านวนครั้งและความรุนแรงสูงกว่าปี	2559		ทีมผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญ	และติดตามมาตรการ

แก้ไขป้องกันในทกุกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตอุย่างใกล้ชดิ		พร้อมท้ังให้ใช้ความเข้มข้นมากขึน้ด้วยการก�าหนดให้การเกิดอบุตัเิหต	ุเป็นตัวชี้

วัดระดับบุคคล		เพ่ือประเมินผลงานประจ�าปี	และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนปลายปี	(โบนัส)	ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการ

ประเมินของปี	2561	เป็นต้นไป	ส�าหรับในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ออกหนังสือตักเตือนพนักงานสาเหตุจากการปฏิบัติงานโดยประมาท

จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจ�านวน	6	ราย

	 และส�าหรบับคุคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ		ในรอบปี	2560	เกิดอบุตัเิหต	ุ1	ครัง้	ท�าให้หลงัคากันสาดอาคาร

โรงงาน	1	เสียหาย	ซึ่งเป็นรถส่งสินค้าจากท่าเรอืไมป่ฏบิัติตามค�าแนะน�าของพนักงาน	บริษัทฯ	ได้ตกัเตอืนพร้อมใหช้ดใช้ค่าเสยีหาย

ตามที่เกิดขึ้นจริง		

สร้างการมีส่วนร่วม

	 การทบทวนและประเมนิความเสีย่งอนัตรายจากพืน้ท่ีท�างาน	และจากการท�างานในต�าแหน่งงานประจ�าปี	ยังคงเป็นวิธีการที่

สร้างการมส่ีวนร่วมของพนักงานในการช่วยกันคดิ	ค้นหา	และสร้างมาตรการป้องกันร่วมกนั	ซึง่เป็นวิธีป้องกัน	ซึง่ในการทบทวนของ

ปี	2560	ทางทีมพัฒนาระบบได้เข้าเป็นพีเ่ลีย้งในการด�าเนนิงานของแต่ละส่วนงานเพ่ือให้การค้นหาความเสีย่งมคีวามเข้มข้นขึน้	ตาม

มาตรฐานของ	สสปท.

	 นอกจากนีใ้นปี	2560	บรษิทัฯ	ยังจดัให้มกิีจกรรมสัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	ขึน้	เป็นการรวมการท�างานด้าน	

5ส	และการสร้างสุขภาวะองค์กร	เข้ามาร่วมกับงาน	Safety	เพราะเห็นว่าทั้ง	3	เรื่องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	โดยการท�าระบบ	

5ส	เพื่อลดอุบัติเหตุ	และท�าให้เกิดความสุขในการท�างาน		

สัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”

	กิจกรรมประเมินความเสี่ยงอันตรายฯ
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพ่ือเฝ้าระวังปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ	

โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2560	ดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างาน
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมผีลการตรวจวดัประจ าปี 2560 ดงันี้ 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างาน 

พืน้ท่ี จดุท่ีท าการตรวจ 
ผลตรวจประจ าปี 

มาตรฐาน หน่วย 
2556 2557 2558 2559 2560 

โรงงาน 1 เหลก็แกน 85 74.1 - - 78.7 90 dB( A) 
โรงงาน 1 แผนกทรพัยากรบุคคล         62.1 90 dB( A) 
โรงงาน 3 เครือ่งตดัเหลก็ Unicore 91 79.0 76.8 78.3   90 dB( A) 
อบและเตมิน ้ามนั Tanking 81 88.8 75.8 79.1 77.1 90 dB( A) 
ประกอบ หอ้งตดัไม ้ 81 77.4 77.3 81.5 93.7 90 dB( A) 
เหลก็แกน Work Shop 83 77.3 79.9 81.2 86.5 90 dB( A) 
โรงงาน 4 พืน้ทีย่งิเมด็เหลก็   85.9 84.7 89.6 88.6 90 dB( A) 
ประกอบ Work Shop     69.6     90 dB( A) 
ประกอบ เชือ่มแกนทองแดง         82.7 90 dB( A) 
พนัคอยล ์1 พนัคอยล ์     70.6     90 dB( A) 
พนัคอยล ์2 พนัคอยล ์     82.2     90 dB( A) 
พนัคอยล ์3 พนัคอยล ์         71.3 90 dB( A) 
พนัคอยล ์4 พนัคอยล ์     75.3   70.9 90 dB( A) 
อาคารพนัคอยลใ์หม ่ เครือ่งพนัคอยล ์       74.1 74.1 90 dB( A) 
หอ้งตดักระดาษ ตดักระดาษ     74.4     90 dB( A) 
โรงงาน 4 เชือ่มประกอบตวัถงั   85.9 84.7 91.3 90.3 90 dB( A) 
 

  จากผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างานพบว่าในปี 2560 ระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างานของโรงงาน 4 มคี่าระดบัเสยีง
ลดลงจากปี 2559 เลก็น้อยแต่ยงัเกนิมาตรฐานก าหนด  ซึ่งทมี คปอ. ได้ก าหนดให้เป็นพื้นทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิ ผู้ปฏบิตัิงาน
จะต้องสวมใส่ Ear Plug หรอื Ear Muff ตลอดเวลาในขณะปฏบิตังิานในพืน้ที ่      และส าหรบัพืน้ทีห่อ้งตดัไมม้คี่าระดบัเสยีง
สงูขึน้จากปี 2559 จนเกนิมาตรฐานก าหนด เน่ืองจากการตดิตัง้เครื่องจกัรเพิม่ ซึง่เครื่องจกัรดงักล่าวจะท างานโดยอตัโนมตั ิโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งมผีูป้ฏบิตังิานควบคุมเครื่อง ดงันัน้ เสยีงดงัของเครื่องจกัรจงึไม่ส่งผลต่อผูป้ฏบิตังิาน แต่อย่างไรกต็าม  คปอ. ได้
ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิเช่นกนั  ผูใ้ดทีจ่ะเขา้ในพืน้ทีด่งักล่าวขณะเครื่องจกัรท างานอยู่ จะต้องสวมใส่ Ear Plug 
หรอื Ear Muff ตลอดเวลาในขณะเขา้ไปในพืน้ที ่         

 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน (ชมุชน) 

พารามเิตอร ์ พืน้ที ่
ผลตรวจประจ าปี 

มาตรฐาน หน่วย 
57 58 59 60 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) สวนหย่อมโรงงาน 56.3 65.2 65.8 62.4 70 dB( A) 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Lmax) สวนหย่อมโรงงาน 51.6-78.3 36.5-91.4 96.3 87.3 115 dB( A) 
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมผีลการตรวจวดัประจ าปี 2560 ดงันี้ 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างาน 

พืน้ท่ี จดุท่ีท าการตรวจ 
ผลตรวจประจ าปี 

มาตรฐาน หน่วย 
2556 2557 2558 2559 2560 

โรงงาน 1 เหลก็แกน 85 74.1 - - 78.7 90 dB( A) 
โรงงาน 1 แผนกทรพัยากรบุคคล         62.1 90 dB( A) 
โรงงาน 3 เครือ่งตดัเหลก็ Unicore 91 79.0 76.8 78.3   90 dB( A) 
อบและเตมิน ้ามนั Tanking 81 88.8 75.8 79.1 77.1 90 dB( A) 
ประกอบ หอ้งตดัไม ้ 81 77.4 77.3 81.5 93.7 90 dB( A) 
เหลก็แกน Work Shop 83 77.3 79.9 81.2 86.5 90 dB( A) 
โรงงาน 4 พืน้ทีย่งิเมด็เหลก็   85.9 84.7 89.6 88.6 90 dB( A) 
ประกอบ Work Shop     69.6     90 dB( A) 
ประกอบ เชือ่มแกนทองแดง         82.7 90 dB( A) 
พนัคอยล ์1 พนัคอยล ์     70.6     90 dB( A) 
พนัคอยล ์2 พนัคอยล ์     82.2     90 dB( A) 
พนัคอยล ์3 พนัคอยล ์         71.3 90 dB( A) 
พนัคอยล ์4 พนัคอยล ์     75.3   70.9 90 dB( A) 
อาคารพนัคอยลใ์หม ่ เครือ่งพนัคอยล ์       74.1 74.1 90 dB( A) 
หอ้งตดักระดาษ ตดักระดาษ     74.4     90 dB( A) 
โรงงาน 4 เชือ่มประกอบตวัถงั   85.9 84.7 91.3 90.3 90 dB( A) 
 

  จากผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างานพบว่าในปี 2560 ระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างานของโรงงาน 4 มคี่าระดบัเสยีง
ลดลงจากปี 2559 เลก็น้อยแต่ยงัเกนิมาตรฐานก าหนด  ซึ่งทมี คปอ. ได้ก าหนดให้เป็นพื้นทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิ ผู้ปฏบิตัิงาน
จะต้องสวมใส่ Ear Plug หรอื Ear Muff ตลอดเวลาในขณะปฏบิตังิานในพืน้ที ่      และส าหรบัพืน้ทีห่อ้งตดัไมม้คี่าระดบัเสยีง
สงูขึน้จากปี 2559 จนเกนิมาตรฐานก าหนด เน่ืองจากการตดิตัง้เครื่องจกัรเพิม่ ซึง่เครื่องจกัรดงักล่าวจะท างานโดยอตัโนมตั ิโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งมผีูป้ฏบิตังิานควบคุมเครื่อง ดงันัน้ เสยีงดงัของเครื่องจกัรจงึไม่ส่งผลต่อผูป้ฏบิตังิาน แต่อย่างไรกต็าม  คปอ. ได้
ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิเช่นกนั  ผูใ้ดทีจ่ะเขา้ในพืน้ทีด่งักล่าวขณะเครื่องจกัรท างานอยู่ จะต้องสวมใส่ Ear Plug 
หรอื Ear Muff ตลอดเวลาในขณะเขา้ไปในพืน้ที ่         

 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน (ชมุชน) 

พารามเิตอร ์ พืน้ที ่
ผลตรวจประจ าปี 

มาตรฐาน หน่วย 
57 58 59 60 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) สวนหย่อมโรงงาน 56.3 65.2 65.8 62.4 70 dB( A) 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Lmax) สวนหย่อมโรงงาน 51.6-78.3 36.5-91.4 96.3 87.3 115 dB( A) 

	 จากผลการตรวจวัดระดบัเสยีงในพ้ืนทีท่�างานพบว่าในปี	2560	ระดบัเสยีงในพ้ืนท่ีท�างานของโรงงาน	4	มค่ีาระดับเสยีงลดลง

จากปี	2559	เล็กน้อยแต่ยังเกินมาตรฐานก�าหนด		ซึ่งทีม	คปอ.	ได้ก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์การได้ยิน	ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่	

Ear	Plug	หรือ	Ear	Muff	ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่							และส�าหรับพื้นที่ห้องตัดไม้มีค่าระดับเสียงสูงขึ้นจากปี	2559	จน

เกินมาตรฐานก�าหนด	เนื่องจากการติดตั้งเคร่ืองจักรเพ่ิม	ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวจะท�างานโดยอัตโนมัติ	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติ

งานควบคุมเครื่อง	ดังน้ัน	เสียงดังของเคร่ืองจักรจึงไม่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน	แต่อย่างไรก็ตาม		คปอ.	ได้ก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์

การได้ยินเช่นกัน		ผูใ้ดท่ีจะเข้าในพ้ืนทีด่งักล่าวขณะเครือ่งจกัรท�างานอยู	่จะต้องสวมใส่	Ear	Plug	หรอื	Ear	Muff	ตลอดเวลาในขณะ

เข้าไปในพื้นที่		
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ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัสารเคมี 

พืน้ที ่ พารามเิตอร์ 
ผลตรวจประจ าปี 

มาตรฐาน หน่วย 1/57 2/57 1/58 02/58 01/59 02/59 01/60 * 
2/4/57 18/9/57 28/5/58 23/11/58 1/6/59 10/12/59 16/06/60 

เหลก็แกนโรงงาน 3 
Iron Dust 

    
<0.007 <0.007 0.015 10 mg/m3 

Total dust       <0.25 15 mg/m3 
เหลก็แกน : เรยีงเหลก็โรงงาน 1 Xylene 0.71 2.17 0.25 0.6    435 mg/m3 

 
Xylene 

    
<0.25 Not Detected <0.25 100 ppm 

 
Toluene 

   
4.36 

   
435 mg/m3 

 
Toluene 

    
0.33 Not Detected 1.81 200 ppm 

 
Acetone 

   
0.26 <0.30 Not Detected Not Detected 250 ppm 

 
Total dust 

      
Not Detected 15 mg/m3 

เหลก็แกน : ทาสแีคลม้ป์เหลก็ Xylene 0.01 2.17 0.25 0.25 
   

435 mg/m3 

 
Xylene 

    
<0.25 Not Detected Not Detected 100 ppm 

 Toluene 2.86 2.72 4.82 0.3    752 mg/m3 

 
Toluene 

    
<0.25 2.41 Not Detected 200 ppm 

 
Acetone 

   
0.53 <0.30 <0.30 Not Detected 250 ppm 

เหลก็แกน : ตดัพลาสมา Total dust 
   

<0.25 <0.25 0.43 <0.25 15 mg/m3 

 
Carbon Monoxide 

   
<1 <1 1 1 50 ppm 

 
Copper Fume 

    
<0.007 Not Detected 

 
0.1 mg/m3 

 
Xylene 

      
Not Detected 100 ppm 

 
Toluene 

      
Not Detected 200 ppm 

 Iron Fume       0.01 10 mg/m3 

 
Acetone 

      
Not Detected 250 ppm 

พนัคอยล ์: พนัคอยล ์3 Total dust 
      

0.84 15 mg/m3 
พนัคอยล ์: พนัคอยล ์4 Total dust 

   
<0.25 <0.25 Not Detected Not Detected 15 mg/m3 

 
Copper Fume 

    
<0.007 Not Detected Not Detected 15 mg/m3 

พนัคอยล ์: อาคารพนัคอยลใ์หม่ Total dust 
    

0.34 Not Detected Not Detected 15 mg/m3 

 
Copper Fume 

    
<0.007 Not Detected Not Detected 0.1 mg/m3 

พนัคอยล ์: หอ้งตดักระดาษ 
Total dust 

 
ND 0.26 0.25 <0.25 <0.25 0.43 15 mg/m3 

Respirable Dust 
      

0.1 5 mg/m3 
ประกอบ : ประกอบหมอ้แปลง Copper Fume 0.01 0.01 0.007  0.008 Not Detected Not Detected 0.1 mg/m3 

 Iron Fume     <0.007 <0.007 Not Detected 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 Not Detected 0.1 mg/m3 

 
Iron Fume 

    
<0.007 <0.007 Not Detected 10 mg/m3 

ประกอบ : หอ้งตดัไม ้ Total dust 
 

ND 9.13 0.25 0.42 0.34 Not Detected 15 mg/m3 

 
Respirable dust 

   
0.1 0.4 Not Detected Not Detected 5 mg/m3 

ตดิตัง้อุปกรณ์ : Spay Booth Total dust 
 

ND 1.36 0.25 0.68 Not Detected Not Detected 15 mg/m3 

 
Xylene 0.25 2.17 0.25 <0.25 <0.25 <0.25 Not Detected 100 ppm 

 
Toluene 0.01 1.88 0.25 <0.25 <0.25 1.57 Not Detected 200 ppm 

ซอ่มหมอ้แปลง Total dust 
 

ND 0.25 0.25 <0.25 Not Detected < 0.25 15 mg/m3 

 
Oil  Mist 

   
0.056 

 
0.08 

 
5 mg/m3 

ตวัถงั : เชือ่มประกอบตวัถงั Total dust  ND 0.25 0.34 0.34 Not Detected < 0.25 15 mg/m3 

 
Carbon Monoxide 

    
<1 3 1 50 ppm 

 
Iron Fume 

    
0.206 0.018 0.046 10 mg/m3 

ตวัถงั : เครือ่งตดัพลาสมา่ Carbon Monoxide 
    

<1 5 < 0.25 50 ppm 

 
Iron Fume 

   
0.015 0.153 0.018 0.038 10 ppm 

หอ้งยงิเมด็เหลก็ (ดา้นใน) Iron Fume 
   

0.232 0.182 0.090 0.046 10 mg/m3 

 
Iron Fume 

   
0.011 0.016 0.042 

 
10 mg/m3 

 
Respirable Dust 

      
0.100 5 mg/m3 

 Oxygen       21.000 19.5 - 25 % 
หอ้งยงิเมด็เหลก็ (ดา้นนอก) Iron Fume 

      
0.011 10 ppm 

Spray Booth โรงงาน 4 Carbon Monoxide 
   

- <1 2 Not Detected 50 ppm 

 
Iron Fume 

   
0.020 0.017 0.012 Not Detected 10 ppm 

 
Respirable dust 

    
0.05 <0.10 0.2 5 mg/m3 

 

*หมายเหตุ :  ปรบัเปลีย่นการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มฯเหลอืปีละ 1 ครัง้ ตามประกาเกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วอิกีารตรวจวดั และการวเิคราะห์ผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย พ.เ. 2559 

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานกับสารเคมี
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยฯ  : 
ระบบเตือนภัย...เตือนอันตรายล่วงหน้า

	 จากการประเมินความเสี่ยงอันตรายการปฏิบัติในพ้ืนท่ีห้องยิงเม็ดเหล็ก	ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานสวมชุดป้องกันพร้อมท่อหายใจ	

Oxygen	อยู่ในห้องปิดสนิทเพียงล�าพังคนเดียว	หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานภายใน	คนภายนอกจะไม่รู้และจะไม่สามารถ

เข้าไปช่วยเหลือได้		ซึ่งเป็นความกังวลของทีม	คปอ.	และผู้บริหาร	จึงมอบหมายให้ทีมช่างซ่อมบ�ารุง	และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปคิด

หาวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

	 คณุเจษฎา	ประทปี		ช่างซ่อมบ�ารงุได้เสนอปรบัปรงุงาน	KAIZEN	ด้วยการออกแบบวงจรระบบเตอืนภัย	และจดัท�าด้วยตนเอง	

โดยการติดตั้งระบบควบคุมในการตรวจจับว่าพนักงานภายในห้อง	ท�างานได้ปกติหรือไม่	โดยการติดตั้งสัญญาณ	แสง	และเสียง	

ผ่าน	Timer		และสวิตซ์ควบคุมการยิงเม็ดเหล็ก	โดยมีหลักการท�างานคือ	เมื่อพนักงานเข้าไปในห้องและปิดประตู	Limit	switch	ที่

ติดอยู่ท่ีประตูจะต่อวงจร	ท�าให้	Timer	เร่ิมนับเวลาถอยหลัง	เป็นเวลา	5	นาที		หากพนักงานไม่กดสวิตซ์ควบคุมการยิงเม็ดเหล็ก	

Timer		จะส่งสัญญาณแสง	และเสียง		ท�าให้พนักงานด้านนอกสามารถทราบและเข้าช่วยเหลือหรือตรวจสอบเหตุการณ์ได้	และได้

จัดท�า	Emergency	switch	ติดที่ตัวพนักงาน	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถกดขอความช่วยเหลือได้ทันที		ใช้งบประมาณใน

การปรับปรุงทั้งสิ้น		15,000		บาท	ผลงานนี้ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่องค์กรอย่างมาก	สร้างขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายใน	

และสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก

“ผมได้ใช้ความรูพ้ื้นฐานท่ีม ีและได้รบัค�าแนะน�าจากหวัหน้าทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถึง

การสนับสนนุด้านอปุกรณ์ต่างๆ จากบรษิทัฯ จงึท�าให้ผมท�าผลงานนีไ้ด้ส�าเรจ็   ต้อง

ขอขอบคณุผูบ้รหิารท่ีได้ให้โอกาสผมพัฒนาความสามารถด้านนี ้ และผมรูส้กึสขุใจ

มากที่เห็นเพ่ือนของผมเข้าไปท�างานในห้องยิงเม็ดเหล็กด้วยความสบายใจ การที่

ผมได้รับค�าชมเชยจากผู้บริหาร และค�าขอบใจของเพื่อน เท่านี้ก็ท�าให้หัวใจของผม

พองโตมากๆ เลยครับ”

 นำยเจษฎำ  ประทีป

 เจ้ำหน้ำที่ซ่อมบ�ำรุง
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยฯ  : ระบบเตือนภัย...เตือนก่อน   

จากการประเมินความเสีย่งอนัตรายการปฏบิตัิในพื้นที่ห้องยิงเม็ดเหลก็ ซึ่งมผีู้ปฏิบตัิงานสวมชุดป้องกนัพร้อมท่อ 
หายใจ Oxygen อยู่ในหอ้งปิดสนิทเพยีงล าพงัคนเดยีว หากเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้กบัผูป้ฏบิตังิานภายใน คนภายนอกจะไม่รูแ้ละจะ
ไม่สามารถเขา้ไปช่วยเหลอืได ้ ซึง่เป็นความกงัวลของทมี คปอ. และผูบ้รหิาร จงึมอบหมายใหท้มีช่างซ่อมบ ารุง และผูป้ฏบิตังิาน
ในพืน้ทีไ่ปคดิหาวอิกีารป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

 

คุณเจษฎา ประทปี  ช่างซ่อมบ ารุงไดเ้สนอปรบัปรุงงาน KAIZEN ดว้ยการออกแบบวงจรระบบเตอืนภยั และจดัท าดว้ย
ตนเอง โดยการตดิตัง้ระบบควบคุมในการตรวจจบัว่าพนักงานภายในหอ้ง ท างานไดป้กตหิรอืไม่ โดยการตดิตัง้สญัญาณ แสง 
และเสยีง ผ่าน Timer  และสวติซค์วบคุมการยงิเมด็เหลก็ โดยมหีลกัการท างานคอื เมื่อพนกังานเขา้ไปในหอ้งและปิดประตู Limit 
switch ทีต่ดิอยู่ทีป่ระตูจะต่อวงจร ท าให ้Timer เริม่นบัเวลาถอยหลงั เป็นเวลา 5 นาท ี หากพนกังานไม่กดสวติซค์วบคุมการยงิ
เมด็เหลก็ Timer  จะสง่สญัญาณแสง และเสยีง  ท าใหพ้นกังานดา้นนอกสามารถทราบและเขา้ช่วยเหลอืหรอืตรวจสอบเหตุการณ์
ได ้และไดจ้ดัท า Emergency switch ตดิทีต่วัพนกังาน กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถกดขอความช่วยเหลอืได้ทนัท ี ใช้
งบประมาณในการปรบัปรุงทัง้สิน้  15,000  บาท    ผลงานนี้ก่อใหเ้กดิคุณค่าเพิม่แก่องคก์รอย่างมาก สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บั
ผูป้ฏบิตังิานภายใน และสามารถลดโอกาสการเกดิอุบตัเิหตุไดอ้ย่างมาก 
 

ก่อนการปรบัปรงุ                    หลงัการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

ไม่มีระบบเตือนภยั                        มีระบบเตือนภยั และขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

ชุด Control แสง และเสยีง 

 

 

Limit Switch 
ทีผู่ป้ฏบิตังิาน Limit Switch 

Emergency   
Switch ทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

 

“ผมไดใ้ชค้วามรูพ้ ืน้ฐานทีม่ ีและไดร้บัค าแนะน าจากหวัหน้าทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึการ
สนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ต่างๆ จากบรษิทัฯ จงึท าใหผ้มท าผลงานนี้ไดส้ าเรจ็   ต้องขอขอบคุณ
ผูบ้รหิารทีไ่ดใ้หโ้อกาสผมพภันาความสามารถดา้นนี้  และผมรูส้กึสุขใจมากทีเ่หน็เพื่อนของ
ผมเขา้ไปท างานในหอ้งยงิเมด็เหลก็ดว้ยความสบายใจ การทีผ่มไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้รหิาร 
และค าขอบใจของเพือ่น เท่านี้กท็ าใหห้วัใจของผมพองโตมากๆ เลยครบั” 

นายเจษฎา  ประทปี 
เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารุง 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ  (G4-LA6)

	 ปี	2560	มีจ�านวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปี	2559		สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามวิธีการท�างานท่ีถูกต้อง	และ

ละเลยไม่สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล	จนเกิดอบุตัเิหตทุ�าให้ทรพัย์สนิเสยีหายคดิเป็นมลูค่า	190,518.00	บาท	และเป็น

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	2	ครั้ง	ระยะเวลาหยุดงานรวม	4	วัน	ค่าสูญเสียจากการหยุดงานมีมูลค่า	1,300	บาท
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สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุ  (G4-LA6) 

ปี 2560 มจี านวนครัง้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุสงูกว่าปี 2559  สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการไม่ปฏบิตัติามวอิกีารท างานทีถู่กต้อง 
และละเลยไม่สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จนเกดิอุบตัเิหตุท าใหท้รพัยส์นิเสยีหายคดิเป็นมูลค่า 190,518.00 บาท 
และเป็นอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 2 ครัง้ ระยะเวลาหยุดงานรวม 4 วนั ค่าสญูเสยีจากการหยุดงานมมีลูค่า 1,300 บาท 

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน (2556-2560) 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ทรพัยส์นิเสยีหาย 8 6 10 10 12 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไมห่ยุดงาน) 8 7 21 7 9 
ไดร้บับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้หยุดงาน 1 0 0 0 2 
รวมจ านวน (ครัง้) 17 13 31 17 23 
รวมจ านวนวนัหยดุงานจากอบุตัเิหตุในการท างาน (วนั) 2 0 0 0 4 
เจบ็ป่วยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 0 3 0 0 

 

ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัย 

วตัถุประสงค ์: เพื่อสง่เสรมิความปลอดภยัในการท างาน และลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน 

เป้าหมาย 1 : ลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานถงึขัน้หยุดงาน 

ตวัชีว้ดั : เนูยค์รัง้ 

ผลการด าเนินงาน :               ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  (มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 2 ครัง้ จ านวน 4 วนั) 
 

เป้าหมาย 2 : ลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานทุกกรณี 

ตวัชีว้ดั : ไม่เกนิ 15 ครัง้  

ผลการด าเนินงาน :              ไม่ไดต้ามเป้าหมาย (มอีุบตัเิหตุเกดิขึน้รวมทุกกรณี 23 ครัง้) 
 

เป้าหมาย 3 : พนกังานทุกคน ไดร้บัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ าเป็นฯ ดา้นความปลอดภยัฯ 

ตวัชีว้ดั : 100%  

ผลการด าเนินงาน :              ไดต้ามเป้าหมาย 
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สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุ  (G4-LA6) 

ปี 2560 มจี านวนครัง้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุสงูกว่าปี 2559  สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการไม่ปฏบิตัติามวอิกีารท างานทีถู่กต้อง 
และละเลยไม่สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จนเกดิอุบตัเิหตุท าใหท้รพัยส์นิเสยีหายคดิเป็นมูลค่า 190,518.00 บาท 
และเป็นอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 2 ครัง้ ระยะเวลาหยุดงานรวม 4 วนั ค่าสญูเสยีจากการหยุดงานมมีลูค่า 1,300 บาท 

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน (2556-2560) 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ทรพัยส์นิเสยีหาย 8 6 10 10 12 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไมห่ยุดงาน) 8 7 21 7 9 
ไดร้บับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้หยุดงาน 1 0 0 0 2 
รวมจ านวน (ครัง้) 17 13 31 17 23 
รวมจ านวนวนัหยดุงานจากอบุตัเิหตุในการท างาน (วนั) 2 0 0 0 4 
เจบ็ป่วยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 0 3 0 0 

 

ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัย 

วตัถุประสงค ์: เพื่อสง่เสรมิความปลอดภยัในการท างาน และลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน 

เป้าหมาย 1 : ลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานถงึขัน้หยุดงาน 

ตวัชีว้ดั : เนูยค์รัง้ 

ผลการด าเนินงาน :               ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  (มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 2 ครัง้ จ านวน 4 วนั) 
 

เป้าหมาย 2 : ลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานทุกกรณี 

ตวัชีว้ดั : ไม่เกนิ 15 ครัง้  

ผลการด าเนินงาน :              ไม่ไดต้ามเป้าหมาย (มอีุบตัเิหตุเกดิขึน้รวมทุกกรณี 23 ครัง้) 
 

เป้าหมาย 3 : พนกังานทุกคน ไดร้บัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ าเป็นฯ ดา้นความปลอดภยัฯ 

ตวัชีว้ดั : 100%  

ผลการด าเนินงาน :              ไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย
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 สุขภาพของพนักงาน  (G4-LA7)

	 สขุภาพทีด่ขีองพนักงาน	เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้พนักงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	ประกาศ

ใช้นโยบายส่งเสรมิสขุภาพ	และสขุภาวองค์กร	รวมถึงการจดัพ้ืนท่ีการท�างานให้มสีภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่	สะอาด	คอบคมุประเดน็ด้าน

แสง	เสียง	ความร้อน	สารเคมี	การบริโภค	การลดละเลิกเหล้า	บุหรี่	ยาเสพติด	ฯลฯ	พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจ�าปี

	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ	1	ครัง้	ทัง้ส�านกังานกรงุเทพฯ	และโรงงานระยอง	ใช้สถานพยาบาล	2	แห่งคอื	

รพ.บีเอ็มซี	พลัส	ร่วมกับ	รพ.พญาไท	ศรีราชา				และ	รพ.สมิติเวช	ศรีนครินทร์		คอบคุมการตรวจสุขภาพตามกฎหมาย	และเพิ่มเติม

ให้พนักงานตามช่วงอายุ	เพศ	ที่มีความเสี่ยง	โดยในปี		2560	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น		544,850.00	บาท
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 สุขภาพ  (G4-LA7) 

สุขภาพที่ดขีองพนักงาน เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้พนักงานสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่รบัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิอภิาพ 
ประกาเใชน้โยบายส่งเสรมิสุขภาพ และสุขภาวองคก์ร รวมถงึการจดัพืน้ทีก่ารท างานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ สะอาด คอบ
คุมประเดน็ดา้นแสง เสยีง ความร้อน สารเคม ีการบรโิภค การลดละเลกิเหลา้ บุหรี ่ยาเสพตดิ ฯลฯ พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจ
สขุภาพประจ าปี และตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ 1 ครัง้ ทัง้ส านกังานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง ใชส้ถานพยาบาล 2 
แห่งคอื รพ.บเีอม็ซ ีพลสั ร่วมกบั รพ.พญาไท เรรีาชา    และ รพ.สมติเิวช เรนีครนิทร ์ คอบคมุการตรวจสขุภาพตามกฎหมาย 
และเพิม่เตมิใหพ้นกังานตามช่วงอายุ เพเ ทีม่คีวามเสีย่ง โดยในปี  2560 ใชง้บประมาณทัง้สิน้  544,850.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการตรวจสขุภาพทัว่ไปเฉพาะพนักงานท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ/มีปัจจยัเส่ียงต่อสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 
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	กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพทั่วไปเฉพาะพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ/มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจ�าปี	2560
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	 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างานประจ�าปี	2560	พบว่ามีแนวโนม้ของจ�านวนผู้มีความเสี่ยงลดลง	สืบเนื่องจาก

ความพยายามของบรษิทัฯ	ในการปรบัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ควบคมุปัจจยัเสีย่งต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ		และการเชญิแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับพนักงาน				(G4-LA7)

 

 

69  

รายงานความยัง่ยนื 2560 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

  การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2560 พบว่ามแีนวโน้มของจ านวนผูม้คีวามเสีย่งลดลง สบืเนื่อง
จากความพยายามของบรษิทัฯ ในการปรบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควบคุมปัจจยัเสีย่งต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ  และการเชญิ
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรูแ้ละแนะน าวอิกีารดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้งใหก้บัพนกังาน    (G4-LA7) 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจยัเส่ียงในการท างาน (เฉพาะผูท่ี้มีผลผิดปกติ) 

 

โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

จากผลการตรวจสขุภาพประจ าปี 2560 พบว่ามแีนวโน้มของจ านวนคนทีม่ผีลการตรวจผดิปกตลิดลงจากปี 2559 ดว้ย
มาตรการสง่เสรมิต่างๆ ของบรษิทัฯ   และในปี 2560 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาประเดน็ความเสีย่งดา้นสุขภาพเกีย่วกบัภูมติ้านทาน
ไวรสัตบัอกัเสบ B ของพนักงาน เนื่องจากปัจจุบนัมแีรงงานต่างชาติเขา้มาท างานในประเทเไทยค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ
รา้นอาหารตามหา้งรา้นต่างๆ รวมถงึเพื่อนร่วมงานในบรษิทัฯ ทีเ่ป็นแรงงานต่างชาต ิซึง่แรงงานเหล่านี้อาจเป็นพาหะน าโรคตบั
อกัเสบ B มาแพร่เชือ้ได ้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดังบประมาณจ านวน 72,000 บาท เพื่อใหว้คัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบ B กบักลุ่ม
พนกังานทีไ่ม่มภีูมคิุม้กนั รวมถงึพนกังานทีเ่ป็นแรงงานต่างชาตดิว้ย  โดยใชบ้รกิารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบ
ยางพร  ด าเนินการฉีดทัง้หมดคนละ 3 เขม็ ทัง้พนักงานที่ประจ าโรงงาน และส านักงานกรุงเทพฯ โดยมกีารระยะเวลาการรบั
วคัซนีสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2561   (ปี 2560 ใชง้บบางสว่นไปจ านวน 45,250 บาท) 

 
 

 

 

 

 

                รบัวคัซีนเขม็ท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี  4-5 กนัยายน 2560             รบัวคัซีนเขม็ท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 2-3  ตลุาคม 2560 
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กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างาน	(เฉพาะผู้ที่มีผลผิดปกติ)

โ ครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

	 จากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี	2560	พบว่ามีแนวโน้มของจ�านวนคนท่ีมีผลการตรวจผิดปกติลดลงจากปี	2559	ด้วย

มาตรการส่งเสริมต่างๆ	ของบริษัทฯ			และในปี	2560	บริษัทฯ	ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพเกี่ยวกับภูมิต้านทานไวรัส

ตบัอกัเสบ	B	ของพนกังาน	เนือ่งจากปัจจบุนัมแีรงงานต่างชาตเิข้ามาท�างานในประเทศไทยค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะร้านอาหารตาม

ห้างร้านต่างๆ	รวมถึงเพ่ือนร่วมงานในบรษิทัฯ	ทีเ่ป็นแรงงานต่างชาติ	ซึง่แรงงานเหล่าน้ีอาจเป็นพาหะน�าโรคตับอกัเสบ	B	มาแพร่เชือ้

ได้		บริษัทฯ	จึงได้จัดงบประมาณจ�านวน	72,000	บาท	เพื่อให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ	B	กับกลุ่มพนักงานที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน	รวม

ถึงพนักงานทีเ่ป็นแรงงานต่างชาตด้ิวย		โดยใช้บรกิารจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลมาบยางพร		ด�าเนินการฉดีท้ังหมดคนละ	

3	เขม็	ทัง้พนักงานท่ีประจ�าโรงงาน	และส�านกังานกรงุเทพฯ	โดยมกีารระยะเวลาการรบัวัคซนีสิน้สดุในเดอืนมนีาคม	2561			(ปี	2560	

ใช้งบบางส่วนไปจ�านวน	45,250	บาท)
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 

 “ออกก�าลังกายตอนไหนดี?   ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย” 

	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี	2558	เพ่ือส่งเสริมให้พนังงานออกก�าลังกาย	และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม	ซึ่งการส่ง

เสริมของบริษัทฯ	เปิดกว้างส�าหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีว่า	“สุขภาพ”	เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนจะต้องลงมือ

ท�าเองจงึจะเกิดผล	และบรษิทัฯ	ยังคงจดังบประมาณเพ่ือส่งเสรมิกจิกรรมตามความชอบ	ความถนัดของพนกังาน	อย่างต่อเนือ่ง	เช่น

กิจกรรมชมรมฟุตบอล		ชมรมแบตมินตัน	ชมรมแอโรบิค-โยคะ	เป็นต้น

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี	คิวทีซี	ลีค	คัพ	2017	(ชมรมฟุตบอล)

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน

ห้องอาหาร

	 นอกจากนียั้งก�าหนดให้ผูข้ายอาหารในบรษิทัฯ	จดัเมนูทีเ่ป็นประโยชน์ตามหลกัโภชนาการ	และการจดัแสดงปรมิาณน�า้ตาลใน

เครือ่งดืม่			ปรมิาณแคลอรีใ่นมือ้อาหาร		เพ่ือให้พนกังานมทีางเลอืกในการบรโิภคอาหารอย่างถูกสขุลกัษณะ		พร้อมท้ังใช้มาตรฐาน	

Clean	Food	Good	Taste	เป็นเกณฑ์ในการด�าเนินการ

“Happy Body”
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โครงการโรงงานสีขาว

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัต่อการป้องกัน	และปราบปรามยาเสพติดในเชงิรกุอย่างสม�า่เสมอ	เพราะตระหนักดีว่าภัยคกุคาม

จากปัญหายาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	ชุมชน	รวมถึงบริษัทฯ	โดย

การจัดให้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	และบังคับใช้กฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด			

	 การด�าเนินงานในปี	2560	บริษัทฯ	ได้เพ่ิมความเข้มข้นโดยการเชิญให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	(สภ.ปลวกแดง)	เข้าท�าการตรวจ

แบบ	100%		อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	โดยไม่มีการแจ้งก�าหนดการล่วงหน้า	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ก�าลังคิดลอง	หรือผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวได้มี

ความเกรงกลัว	และเลิกได้ในที่สุด			ผลการตรวจในปี	2560	พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจ�านวน	7	คน	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน

ที่เข้าใหม่	และยังรักการเที่ยวในสถานบันเทิง	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขโดยให้ออกจากงานจ�านวน	3	คน	และอีก	4	คนเข้า

โครงการให้โอกาส	บ�าบัด	และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
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โครงการโรงงานสขีาว 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรุกอย่างสม ่าเสมอ เพราะตระหนักดวี่าภยั
คุกคามจากปัญหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสมัพนัอก์บัเพื่อนร่วมงาน ครอบครวั ชุมชน รวมถงึ
บรษิทัฯ โดยการจดัใหม้กีารสุ่มตรวจหาสารเสพติด โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ และบงัคบัใช้
กฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั    
  การด าเนินงานในปี 2560 บรษิทัฯ ได้เพิม่ความเขม้ขน้โดยการเชญิให้เจา้หน้าที่ต ารวจ (สภ.ปลวกแดง) เขา้ท าการ
ตรวจแบบ 100%  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยไม่มกีารแจง้ก าหนดการล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อใหผู้ท้ีก่ าลงัคดิลอง หรอืผูท้ีไ่ปยุ่ง
เกีย่วไดม้คีวามเกรงกลวั และเลกิไดใ้นทีส่ดุ   ผลการตรวจในปี 2560 พบผูม้สีารเสพตดิในร่างกายจ านวน 7 คน ซึง่ส่วนใหญ่จะ
เป็นพนกังานทีเ่ขา้ใหม่ และยงัรกัการเทีย่วในสถานบนัเทงิ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขโดยใหอ้อกจากงานจ านวน 3 คน 
และอกี 4 คนเขา้โครงการใหโ้อกาส บ าบดั และเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ   
  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (สภ.ปลวกแดง) 

ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพพนกังาน 

วตัถุประสงค ์: เพื่อใหพ้นกังานมสีขุภาวะทีด่ ีแขง็แรง และลดการเจบ็ป่วยจากปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 

เป้าหมาย 1 : พนกังานมภีมูคิุม้กนัไวรสัตบัอกัเสบบ ี 
ตวัชีว้ดั : 90% ของพนกังานทัง้หมด (ความเสีย่งไมไ่ดต้ามตวัชีว้ดั คอื ภมูไิมข่ ึน้ในบางคน) 

ผลการด าเนินงาน :             ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 60 พบผูม้ภีมูคิดิเป็น 43.5%  ผูท้ีไ่มม่ภีมูอิยู่ระหว่างรบัวคัซนี ซึง่เขม็สุดทา้ย   
            จะจบในเดอืนมนีาคม 2561  
 

เป้าหมาย 2 : ลดความเสีย่งของพนกังานทีจ่ะเจบ็ป่วยจากการท างาน  
ตวัชีว้ดั : จ านวนพนกังานทีม่คีวามเสีย่งจะเจบ็ป่วยจากการท างานลดลง 15% จากปี 2559  

ผลการด าเนินงาน :        ไดต้ามเป้าหมาย (ปี 2559 มจี านวน 52 คน ปี 2560 มจี านวน 27 คน คดิเป็น 51.92%) 
 

เป้าหมาย 3 : โรงงานสขีาว 100%  
ตวัชีว้ดั : พนกังานเสพยาบา้ ยาอ ี ตอ้งไมม่ ี(เป็นเนูย)์ 

ผลการด าเนินงาน :         ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 มพีนกังานเสพยาบา้ ยาอ ีจ านวน 7 คน 

 
 

ผลตรวจขัน้ต้นพบปัสสาวะสีม่วง 

7 คน 

 สง่ปัสสาวะไปแยกสารท่ีศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบรีุ  

 7 คน 
  

ยืนยนัผลว่าเป็นสารเสพตดิ 

7 คน 
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เกีย่วไดม้คีวามเกรงกลวั และเลกิไดใ้นทีส่ดุ   ผลการตรวจในปี 2560 พบผูม้สีารเสพตดิในร่างกายจ านวน 7 คน ซึง่ส่วนใหญ่จะ
เป็นพนกังานทีเ่ขา้ใหม่ และยงัรกัการเทีย่วในสถานบนัเทงิ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขโดยใหอ้อกจากงานจ านวน 3 คน 
และอกี 4 คนเขา้โครงการใหโ้อกาส บ าบดั และเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ   
  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (สภ.ปลวกแดง) 

ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพพนกังาน 

วตัถุประสงค ์: เพื่อใหพ้นกังานมสีขุภาวะทีด่ ีแขง็แรง และลดการเจบ็ป่วยจากปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 

เป้าหมาย 1 : พนกังานมภีมูคิุม้กนัไวรสัตบัอกัเสบบ ี 
ตวัชีว้ดั : 90% ของพนกังานทัง้หมด (ความเสีย่งไมไ่ดต้ามตวัชีว้ดั คอื ภมูไิมข่ ึน้ในบางคน) 

ผลการด าเนินงาน :             ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 60 พบผูม้ภีมูคิดิเป็น 43.5%  ผูท้ีไ่มม่ภีมูอิยู่ระหว่างรบัวคัซนี ซึง่เขม็สุดทา้ย   
            จะจบในเดอืนมนีาคม 2561  
 

เป้าหมาย 2 : ลดความเสีย่งของพนกังานทีจ่ะเจบ็ป่วยจากการท างาน  
ตวัชีว้ดั : จ านวนพนกังานทีม่คีวามเสีย่งจะเจบ็ป่วยจากการท างานลดลง 15% จากปี 2559  

ผลการด าเนินงาน :        ไดต้ามเป้าหมาย (ปี 2559 มจี านวน 52 คน ปี 2560 มจี านวน 27 คน คดิเป็น 51.92%) 
 

เป้าหมาย 3 : โรงงานสขีาว 100%  
ตวัชีว้ดั : พนกังานเสพยาบา้ ยาอ ี ตอ้งไมม่ ี(เป็นเนูย)์ 

ผลการด าเนินงาน :         ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 มพีนกังานเสพยาบา้ ยาอ ีจ านวน 7 คน 

 
 

ผลตรวจขัน้ต้นพบปัสสาวะสีม่วง 

7 คน 

 สง่ปัสสาวะไปแยกสารท่ีศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบรีุ  

 7 คน 
  

ยืนยนัผลว่าเป็นสารเสพตดิ 

7 คน 

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ	(สภ.ปลวกแดง)

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพพนักงาน

	 วัตถุประสงค์	:	 เพื่อให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี	แข็งแรง	และลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 
 

 การจ้างงาน  (G4-10, G4-EC5, G4-EC6, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR6)

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการจ้างงาน	และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม	พร้อมๆ	กับการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลโดยได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	

ท�าความเข้าใจพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

										นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล:	http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/
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อาย ุ18-35 ปี 
74% 

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน  
 การจ้างงาน  (G4-EC6, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR6) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการจ้างงาน และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม พร้อมๆ กบัการค านึงถึงสทิธิ
มนุษยชนของบุคคลโดยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน และสื่อสารใหพ้นักงานทุกคน
ไดร้บัทราบ ท าความเขา้ใจพรอ้มเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิัทฯ  
          นโยบายบรหิารทรพัยากรบุคคล: http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/ 
 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ้างงาน  (เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย่ี์) 

สถานภาพการจา้ง 
2557 2558 2559 2560 

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

ชาย 137 63.43 145 64.44 131 62.98 132 63.16 
หญงิ 79 36.57 80 35.56 77 37.02 77 36.84 

จ าแนกตามระดบั               
Manage 12 5.56 12 5.33 13 6.25 25 11.96 

ชาย 6 - 6 - 6 - 14 - 
หญงิ 6 - 6 - 7 - 11 - 

Knowledge 118 54.63 121 53.78 110 52.88 102 48.81 
Operate 86 39.81 92 40.89 85 40.87 82 39.23 

จ าแนกตามอายุ               
อายุ 18-35 ปี 153 70.83 159 70.67 145 69.71 154 73.68 
อายุ 36-50 ปี 55 25.46 57 25.33 55 26.44 48 22.97 
อายุมากกวา่ 50 ปี 8 3.70 9 4.00 8 3.85 7 3.35 

จ าแนกตามพื้นท่ี               
ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ               

เพศชาย 20 9.26 22 9.78 22 10.58 23 11.00 
เพศหญงิ 29 13.43 25 11.11 23 11.06 23 11.00 

โรงงานจงัหวดัระยอง               
เพศชาย 117 54.17 123 54.67 109 52.40 109 52.16 
เพศหญงิ 50 23.15 55 24.44 54 25.96 54 25.84 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี )คน(             216 255 208 209 
   

   
 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการจ าแนกตามสถานภาพการจ้างงาน ณ ส้ินปี 2560 

               สดัส่วนจ าแนกตามเพศ                                    สดัส่วนจ าแนกตามระดบับงัคบับญัชา                                 สดัส่วนจ าแนกตามอายุ   

Manage 
12% 

Knowledge 
49% 

Operate 
39% 

อายุมากกวา่ 50 ปี 
3% 

ชาย 
63% 

หญิง 
37% 
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	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงานจากบริษัท	เอ็ม	แอนด์	เอ็ม	คอนแทรค	จ�ากัด	เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานที่

ไม่ส�าคัญแต่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานจากคน		ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ให้สิทธิแก่พนักงาน

กลุ่มนี้ตามกฎหมายก�าหนด	และดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่เทียบเท่าพนักงานของบริษัทฯ	โดยแรงงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานส่วน

ใหญ่จะเป็นชาวก�าพูชา	และมีใบอนุญาตท�างานอย่างถูกต้อง
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ในปี 2560 บรษิทัฯ ใชบ้รกิารรบัจา้งเหมาแรงงานจากบรษิทั เอม็ แอนด ์เอม็ คอนแทรค จ ากดั เพื่อปฏบิตังิานในส่วน
งานทีไ่ม่ส าคญัแต่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานจากคน  ทัง้นี้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิก่
พนักงานกลุ่มนี้ตามกฎหมายก าหนด และดูแลสวสัดภิาพความเป็นอยู่เทยีบเท่าพนักงานของบรษิัทฯ โดยแรงงานจา้งเหมาที่
ปฏบิตังิานสว่นใหญ่จะเป็นชาวก าพชูา และมใีบอนุญาตท างานอย่างถูกตอ้ง 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ้างงานแบบเหมาแรงงาน (จ านวนคน) 

 

 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (จ านวนเงิน) 

สถานภาพการจา้ง 2557 2558 
2559 2560 

จ านวน(บาท) รอ้ยละ จ านวน(บาท) รอ้ยละ 
จ าแนกตามเพศ       

ชาย - - 59,480,140.42 7.11 62,103,865.00 62.89 
หญงิ - - 29,144,864.14 2.89 36,648,700.00 37.11 

จ าแนกตามระดบั       
  Manage - - - - 36,141,644.00 36.60 

Knowledge - - - - 40,638,699.00 41.15 
Operate - - - - 21,972,222.00 22.25 

จ าแนกผู้บริหาร       
  ผูบ้รหิาร (คณะกรรมการบรหิาร) - - - - 13,982,440.00 14.16 

พนกังาน - - - - 84,770,125.00 85.84 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเฉพาะคิวทีซี (บาท) - - - - 98,752,565.00 
 

จ าแนกระหว่างพนักงานประจ ากบัพนักงานจ้างเหมาฯ - - - -   
 พนกังานประจ าของควิทซี ี - - - - 98,752,565.00 92.65 

พนกังานรบัจา้งเหมาค่าแรงจ่ายใหบ้รษิทัตวัแทน - - - - 7,834,478.95 7.35 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ส้ิน (บาท)         106,587,043.95 - 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการจ้างงานระหว่างพนักงานประจ ากบัพนักงานจ้างเหมาแรงงาน 

 

 

 

 

รายการ 
2560 

จ านวน )คน(  รอ้ยละ 
จ าแนกตามเพศ   

ชาย 24 80 
หญงิ 6 20 

จ าแนกตามเช้ือชาติ   
ไทย 1 3.33 
ก าพชูา 29 96.67 
เมยีนมา - - 

จ านวนรวม ณ ส้ินปี )คน(               

                                แสดงสดัส่วนการจ้าง (%จ านวนคน)                                                                              แสดงสดัส่วนค่าจ้างฯ (%จ านวนเงิน) 

 
พนกังานจา้ง
เหมาแรงงาน 

13% 

พนักงานประจ า 
87% 

พนักงานคิวทีซี 
93% 

พนกังานจา้ง
เหมาแรงงาน 

7% 
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ตารางแสดงสดัส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ  (G4-EC5, G4-LA1) 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ 

พนักงานเข้าใหม่               
เพศชาย 64 77.10 47 77.04 24 63.16 36 65.45 
เพศหญงิ 19  22.90  14 22.96 14 36.84 19 34.55 

พนักงานเข้าใหม่         
อายุ 18-35 ปี 76 91.57 59 96.72 38 100.00 46 83.64 
อายุ 36-50 ปี 7 8.43 2 3.28 0 0.00 9 16.36 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0 0 0 0 0.00 - - 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ           
เพศชาย 39 72.22 28 75.67 37 67.27 33 61.11 
เพศหญงิ 15 27.78 9 24.33 18 32.73 21 38.89 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั         
อายุ 18-35 ปี 48 88.89 31 83.78 53 96.36 43 79.63 
อายุ 36-50 ปี 6 11.11 6 16.22 1 1.82 10 18.52 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.0 1 1.82 1 1.85 

หมายเหต ุ: ค่าแรงขัน้ต า่ปี 2560  เขตกรงุเทพฯ = 310 บาท   เขตจงัหวดัระยอง =  308  บาท 
 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน  (G4-LA3) 
ปี 2557 2558 2559 2560 

จ านวนทีล่าคลอด )คน(  4 6 5 7 
จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ )คน(  4 6 4 6 

 
ตารางแสดงอตัราการลาออก 

ปี 2557 2558 2559 2560 
อตัรา % 1.73 1.37 2.13 2.10 

 

อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ  (G4-LA2) 

รายการ ระดบั Operate ระดบั Knowledge 
Management 

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้ (ยงัไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท 9,500 17,000-20,000 ตามโครงสรา้งค่าจา้ง 
ค่าเดนิทาง     - 
     
ค่าครองชพี    - - 
ค่าใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม  - เฉพาะวศิวกร - - 
ค่าความเสีย่ง เฉพาะต าแหน่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงู - - 
เบี้ยขยนั    - - 
ประกนัอุบตัเิหตุ เฉพาะพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานนอกสถานที่ - - 
ค่าโทรศพัท์ - บางต าแหน่งงาน   
รถประจ าต าแหน่ง - - -  
ทุนการศกึษาบุตร (ถา้ม)ี ตามเงื่อนไข   - - 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี (พนกังานสงูสดุ 15% บรษิทัสมทบ 3-6% ตามเงือ่นไข)     
เงนิชว่ยเหลอืงานศพญาตพินกังาน     
เงนิชว่ยเหลอืงานมงคลสมรส )จ่ายครัง้เดยีว(      
เงนิชว่ยเหลอืค่าคลอดบุตร     
ค่ารกัษาพยาบาล จ่ายไม่เกนิ 1 เท่าของเงนิเดอืน/คน/ปี     
ค่าท าฟัน (1,000 บาท/ปี)     
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ตารางแสดงสดัส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ  (G4-EC5, G4-LA1) 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ 

พนักงานเข้าใหม่               
เพศชาย 64 77.10 47 77.04 24 63.16 36 65.45 
เพศหญงิ 19  22.90  14 22.96 14 36.84 19 34.55 

พนักงานเข้าใหม่         
อายุ 18-35 ปี 76 91.57 59 96.72 38 100.00 46 83.64 
อายุ 36-50 ปี 7 8.43 2 3.28 0 0.00 9 16.36 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0 0 0 0 0.00 - - 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ           
เพศชาย 39 72.22 28 75.67 37 67.27 33 61.11 
เพศหญงิ 15 27.78 9 24.33 18 32.73 21 38.89 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั         
อายุ 18-35 ปี 48 88.89 31 83.78 53 96.36 43 79.63 
อายุ 36-50 ปี 6 11.11 6 16.22 1 1.82 10 18.52 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.0 1 1.82 1 1.85 

หมายเหต ุ: ค่าแรงขัน้ต า่ปี 2560  เขตกรงุเทพฯ = 310 บาท   เขตจงัหวดัระยอง =  308  บาท 
 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน  (G4-LA3) 
ปี 2557 2558 2559 2560 

จ านวนทีล่าคลอด )คน(  4 6 5 7 
จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ )คน(  4 6 4 6 

 
ตารางแสดงอตัราการลาออก 

ปี 2557 2558 2559 2560 
อตัรา % 1.73 1.37 2.13 2.10 

 

อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ  (G4-LA2) 

รายการ ระดบั Operate ระดบั Knowledge 
Management 

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้ (ยงัไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท 9,500 17,000-20,000 ตามโครงสรา้งค่าจา้ง 
ค่าเดนิทาง     - 
     
ค่าครองชพี    - - 
ค่าใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม  - เฉพาะวศิวกร - - 
ค่าความเสีย่ง เฉพาะต าแหน่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงู - - 
เบี้ยขยนั    - - 
ประกนัอุบตัเิหตุ เฉพาะพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานนอกสถานที่ - - 
ค่าโทรศพัท์ - บางต าแหน่งงาน   
รถประจ าต าแหน่ง - - -  
ทุนการศกึษาบุตร (ถา้ม)ี ตามเงื่อนไข   - - 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี (พนกังานสงูสดุ 15% บรษิทัสมทบ 3-6% ตามเงือ่นไข)     
เงนิชว่ยเหลอืงานศพญาตพินกังาน     
เงนิชว่ยเหลอืงานมงคลสมรส )จ่ายครัง้เดยีว(      
เงนิชว่ยเหลอืค่าคลอดบุตร     
ค่ารกัษาพยาบาล จ่ายไม่เกนิ 1 เท่าของเงนิเดอืน/คน/ปี     
ค่าท าฟัน (1,000 บาท/ปี)     

(G4-LA1)

(G4-EC5) , (G4-LA2)
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โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน (Performance Management System : PMS)

	 จากแผนการลดความเสี่ยงด้านการไหลออกของวิชาชีพวิศวกร	และต�าแหน่งงานส�าคัญๆ	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ

โครงการพัฒนาโครสร้างค่าจ้างและปรบัปรงุระบบบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนใหม่	โดยมกีารก�าหนดช่วงชัน้ของค่าจ้างอย่างชดัเจน	

และถ่ายโอนบุคลากรเข้าสู่โครงสร้างค่าจ้างใหม่เสร็จส้ินแล้ว	และต่อเน่ืองจากแผนลดความเสี่ยงฯ	ในปี	2560	จึงได้เริ่มโครงการ

พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยน�าระบบ	PMS	เดิมท่ีมีอยู่มาจัดท�าตัวชี้วัด	(KPIs)	องค์กร	และตัวชี้วัดระดับหน่วย

งานใหม่	เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร			พร้อมจัดท�าหลักเกณฑ์	และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ

งานรายบุคคลอย่างชัดเจน	โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก	บจ.ฮิวแมน	อินเทเลคชวล	แมเนจเมนต์	ในงบประมาณ	600,000	บาท	

	 ผลจากการปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการปฏิบติังาน	ท�าให้ตัวชีวั้ดแต่ละต�าแหน่งงานเชือ่มโยงกับตัวชีวั้ดของระดับหน่วย

งาน	และองค์กร		ท�าให้เกิดการประเมนิผลงานท่ีเป็นธรรม	สะท้อนให้เห็นความสามารถระดับบคุคล	และมองเหน็โอกาสในการพัฒนา

บคุลากรในแต่ละต�าแหน่งงาน		ท�าให้ผูบ้งัคับบญัชาสามารถบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม	และมคีวามเป็นธรรม

	 การด�าเนินการปรับปรุงท่ีจะต่อเน่ืองในปี	2561	คือการวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน	(Succession	Planning)	โดยจะ

เริ่มที่ต�าแหน่งงานส�าคัญๆ	ก่อนเป็นล�าดับแรก

ภาพการหารือในกระบวนการปรับปรุง	และการน�าเสนอแนวทาง	ของโครงการฯ
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 สิทธิมนุษยชน (G4-HR4, G4-HR5)

	 ปี	2560	บรษิทัฯ	ได้น�าแนวทางการปรบัปรงุกระบวนการบรหิารจดัการองค์กรภายในทีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการ

ด�าเนินธุรกิจทีเ่ป็นมติรกับเดก็	ของสถาบนัไทยพัฒน์	ร่วมกับองค์กรทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	เมือ่ปี	2559	มายกระดบั 

ด้านสวัสดิการพนักงานที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุตรพนักงาน	เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นบุตรของพนักงานได้รับโอกาสในการเลี้ยงดู	และได้รับ

การศึกษาที่ดี	ได้แก่

โครงการ “มุมนมแม่”
	 บริษัทฯ	ได้ปรับพื้นที่อาคารสวัสดิการใหม่	โดยเพิ่มพื้นที่	“มุมนมแม่”		ขึ้น	เพื่อให้คุณแม่สามารถเข้าใช้บริการปั๊มน�้านม	และ

แช่แขง็นมแม่เก็บไว้ในตูเ้ย็นเพ่ือให้ลกูกินนมแม่ได้นานท่ีสดุ	(คุณแม่สามารถขออนญุาตผูบ้งัคบับญัชามาใช้บรกิารได้ทกุครัง้เมือ่ถึง

เวลาป๊ัมน�า้นม)	โดยเปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลา	8.30-16.30	น.	ทกุวันท�าการ	พร้อมท้ังจดัข้อมลูส�าคญัเก่ียวกับการสร้างน�า้นม	และการ

เลี้ยงดูบุตร	

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 
	 ปี	2560	คณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร

พนกังานจากคณะกรรมการบรหิารตามเงือ่นไขทีก่�าหนดจ�านวนทัง้สิน้	40		ทนุ	โดยแบ่ง

ออกเป็น	3	ระดับได้แก่

ระดับอนุบาล		 จ�านวน			 8		 ทุน	 @	1,000	บาท

ระดับประถมศึกษา	 จ�านวน			 24		 ทุน	 @	1,500	บาท

ระดับมัธยมศึกษา	 จ�านวน			 8			 ทุน	 @		2,000	บาท

 รวมทั้งสิ้น 60,000  บำท  

	 นโยบายสิทธิมนุษยชน	:	http://qtc-energy.com/index.php/humans-right-policy/
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การดูแลพนักงาน  (G4-HR4)

	 บรษิทัฯ	ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างสมดลุยภาพระหว่างชวีติกับงาน	เพ่ือเป้าหมายการสร้างความสขุทีย่ั่งยืนให้กับพนกังาน	ภาย

ใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร	และนโยบายสิทธิมนุษยชน	พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจ	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

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

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี	2559	โดยใช้เครื่องมือ	Happinometer	ซึ่งในปี	2560	ได้

ส่งข้อมลูการส�ารวจความสขุให้กับศนูย์วิจยัความสขุคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล	

เพื่อท�าการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่างๆ		รวมถึงความพึงพอใจ	ความผูกพันองค์กร	และสมดุลชีวิตของพนักงาน	พร้อมทั้งจัด

ท�าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอียด	ซึ่งบริษัทฯ	จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุขของพนักงาน
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การดูแลพนักงาน  (G4-HR4) 
  บริษัทฯ ยงัคงใช้กลยุทอ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติกบังาน เพื่อเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยัง่ยืนให้กบั
พนักงาน ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร และนโยบายสทิอิมนุษยชน พร้อมทัง้ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ผ่าน
กจิกรรมต่างๆ            นโยบายการสรา้งสขุภาวะองคก์ร : http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/ 

  บรษิทัฯ ได้ด าเนินการวดัระดบัความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี 2559 โดยใชเ้ครื่องมอื Happinometer ซึ่งในปี 
2560 ได้ส่งขอ้มูลการส ารวจความสุขให้กบัเูนย์วิจยัความสุขคนท างานแห่งประเทเไทย สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อท าการวเิคราะหผ์ลหาความสุขในมติต่ิางๆ  รวมถงึความพงึพอใจ ความผูกพนัองคก์ร และสมดุลชวีติ
ของพนกังาน พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอยีด ซึง่บรษิทัฯ จะใชเ้ป็นแนวทางในการพภันาและยกระดบัความสขุของ
พนกังานต่อไป 

รายงานแสดงคะแนนค่าเฉล่ียความสขุรายมิติ (ภาพรวมองคก์ร) ประจ าปี 2560  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2560) 

 

 

 

 

 

 

  จากผลการประเมนิภาพรวมความสขุของตวัแทนพนกังานจ านวน 200 คน จากพนกังานทัง้สิน้ 242 คน (รวมพนกังาน
จา้งเหมาแรงงาน) พบวา่ความสขุเฉลีย่อยู่ที ่ 61.4 % ซึง่อยู่ในระดบั “มีความสุข”   

   

 

 

 

 

 

ภาพการส ารวจความสขุพนักงานเพ่ือน าข้อมลูส่งสถาบนัวิจยัประชากรฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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การดูแลพนักงาน  (G4-HR4) 
  บริษัทฯ ยงัคงใช้กลยุทอ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติกบังาน เพื่อเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยัง่ยืนให้กบั
พนักงาน ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร และนโยบายสทิอิมนุษยชน พร้อมทัง้ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ผ่าน
กจิกรรมต่างๆ            นโยบายการสรา้งสขุภาวะองคก์ร : http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/ 

  บรษิทัฯ ได้ด าเนินการวดัระดบัความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี 2559 โดยใชเ้ครื่องมอื Happinometer ซึ่งในปี 
2560 ได้ส่งขอ้มูลการส ารวจความสุขให้กบัเูนย์วิจยัความสุขคนท างานแห่งประเทเไทย สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อท าการวเิคราะหผ์ลหาความสุขในมติต่ิางๆ  รวมถงึความพงึพอใจ ความผูกพนัองคก์ร และสมดุลชวีติ
ของพนกังาน พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอยีด ซึง่บรษิทัฯ จะใชเ้ป็นแนวทางในการพภันาและยกระดบัความสขุของ
พนกังานต่อไป 

รายงานแสดงคะแนนค่าเฉล่ียความสขุรายมิติ (ภาพรวมองคก์ร) ประจ าปี 2560  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2560) 

 

 

 

 

 

 

  จากผลการประเมนิภาพรวมความสขุของตวัแทนพนกังานจ านวน 200 คน จากพนกังานทัง้สิน้ 242 คน (รวมพนกังาน
จา้งเหมาแรงงาน) พบวา่ความสขุเฉลีย่อยู่ที ่ 61.4 % ซึง่อยู่ในระดบั “มีความสุข”   

   

 

 

 

 

 

ภาพการส ารวจความสขุพนักงานเพ่ือน าข้อมลูส่งสถาบนัวิจยัประชากรฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

	 จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจ�านวน	200	คน	จากพนักงานท้ังสิ้น	239	คน	(รวมพนักงาน 

จ้างเหมาแรงงาน)	พบว่าความสุขเฉลี่ยอยู ่ที่ 	 	61.4	%	ซึ่งอยู ่ในระดับ	 “มีควำมสุข” เป้าหมายของบริษัทฯ	อยู ่ ท่ีระดับ 

“มีความสุขมาก”	>	75%

ภาพการส�ารวจความสุขพนักงานเพื่อน�าข้อมูลส่งสถาบันวิจัยประชากรฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล
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การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร
	 บริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง	เพื่อนร่วมงาน	องค์กร	และสังคมโดยรวม	

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน	เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน” 

	 เป็นโครงการท่ีส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัเก็บออมเงนิ	โดยเน้นการให้ความรูค้วามเข้าใจ	ผ่านผูม้ปีระสบการณ์จรงิในองค์กร	มา

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีเป็นเหตุให้ต้องเป็นหนี้สิน		และอะไรท�าให้สามารถปลดหน้ีสินได้		เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้	และสามารถซัก

ถาม	และรับค�าแนะน�าได้

										คุณเกรียง	และคุณนก	เป็นสามีภรรยากันท้ังคู่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของ	

คิวทีซี	มานานกว่า	6	ปี	ปัจจุบันมีลูกสาว	1	คนอายุประมาณ	2	ขวบ	ท้ังคู่เข้าโครงการ	

“แฮปป้ีมนัน่ี	ชวิีตด๊ีดี	หมดหน้ีเลิกจน”	ซึง่ก่อนหน้าท้ังคู่มหีน้ีสินนอกระบบต้องจ่ายดอกเบีย้

สงู	ชกัหน้าไม่ถึงหลงั	ปัจจบุนัทัง้คูม่คีวามสามารถในการบรหิารจดัการการเงนิ	และมวิีนัย

ทางการเงินสูง	เกรียงและนก	ได้เล่าให้กับทีมงานสร้างสุขฟังว่า	“ตั้งแต่เราเข้าโครงการนี้	

ชีวิตเราดีขึ้นเหมือนชื่อโครงการเลยครับ	นอกจากจะช่วยเอานี้นอกระบบของเรามาอยู่ใน

ระบบ	และตัดจ่ายเป็นรายเดือนตามความสามารถทางการเงินไม่เกิน	30%	ของรายได้

แล้ว		เรายังได้เรยีนรูวิ้ธีการจดัการกับรายได้ของเรา	การจดัสรรเงนิออม	เงนิใช้	การบนัทึก

บญัช	ีท�าให้เรารูตั้วเองตลอดเวลา	ตอนน้ีความเครยีดความกงัวลต่างๆ	ของเราผ่อนคลาย

ได้เยอะเลย	ความสขุเราสร้างได้ด้วยตวัเองจรงิๆ	ครบั		ผมอยากให้โครงการดีๆ 	แบบน้ีอยู่

คู่กับคิวทีซีตอลดไปนะครับ”			

	 ในปี	2560	มพีนกังานของบรษิทัฯ	สมคัรเข้าโครงการฯ	เพ่ือรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิในการปลดหนีน้อกระบบโดย	บรษิทั	

จแีคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	:	GCAP	จ�านวน	90	ราย	ทัง้หมดยังอยู่ในระยะเวลาการช�าระหน้ีตามสัญญา	ซึง่การด�าเนินการดงักล่าว

นี้สามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สิน	และพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำยเกรียงไกร ศิริภัย (เกรียง)

นำงสำวสุรีรัตน์ ใจค�ำแหง (นก)“การออมเงิน”
คือการเก็บเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในปัจจุบันโดยมีจุด

ประสงค์ ไว้เพื่อใช้จ่ายต่างๆ ใน “อนาคต”
“Happy Money”

บรรยากาศแบ่งปันประสบการณ์	“การปลดหนี้	เลิกจน”		ใน	กิจกรรม	“ผู้บริหารพบพนักงาน”
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“เป็น คนดี คิดดี ท�าดี มีสมาธิในการท�างาน และสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”

“Happy Soul”

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจ�าปี 2560

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงานอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	ท่ีดี	เป็น	“คนดี”	มีความรับผิด

ชอบต่อตนเอง	และคนรอบข้าง	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	

ร่วมท�าบุญ

ครบรอบ	21	ปี

คิวทีซี

19	กรกฎาคม	60

กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมโดย	“พระอาจารย์ศักดา	สุนทโร”	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2560

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	วันที่	27	ธันวาคม	2560
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ประจ�าปี 2560

กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�าปี 2560

“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว

อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�าคัญ”

“Happy Family”

“ครอบครัวดีมีสุข”
คุณสาวิตรี		นาคจันทร์	

“รักพ่อที่สุด เพรำะพ่อคือสุดที่รัก” 
คุณสาวิตรี		นาคจันทร์	

“รักแม่ที่สุด เพรำะแม่คืออสุดที่รัก”

คุณเอกชัย		สีเพ็ญวรรณ

	เชิดชูคนท�าดี	เก็บสิ่งของคืนเพื่อนพนักงาน

รางวัลพื้นที่	ZERO	Accident			รางวัล	20	ปี	คิวทีซี		

พนักงานดีเด่น			 รางวัล	10	ปี	คิวทีซี

คุณอภิวัฒน์	มณีนพ คุณจารุณี	บุตรดี คุณสมชาย	หมวกพิมาย
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�าปี 2560

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ

แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

”Happy Relax”

ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้จดังบประมาณท่องเทีย่วผักผ่อนประจ�าปีให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละกลุม่	และฝึก

ให้ผูน้�ากลุม่บรหิารจดัการทกุสิง่ทุกอย่างด้วยตนเอง	โดยให้เน้นไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสรมิรายได้ให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน	ซึง่มกีาร

จดักจิกรรมย่อยทัง้หมด	5	ทรปิ	ได้แก่ชมจนัทร์	อะราวเดอะเวิล์ด	อ.ขลงุ	จ.จนัทบรุ,ีปเูลย์โฮมสเตย์	อ.แหลมสงิห์		จ.จนัทบรุ,ี		มนีา	วิลล่า 

จ.นครนายก,	ไหว้พระ	9	วัด	จ.อยุธยา		ใช้งบประมาณทัง้สิน้	341,650	บาท	ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	144	คน	คดิเป็น	67.92	%	ของ

พนักงานทั้งหมด

ภาพรวมกิจกรรมท่องเที่ยว	พักผ่อนประจ�าปี

ภาพบรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	“สืบสานวัฒนธรรมสี่ภาค”

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

	 ปี	2560	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมร่ืนเริง	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	อีกครั้ง	หลังจากงดจัดกิจกรรมเมื่อปี	2559	โดยการจัด

กิจกรรมเป็นการภายใน	ใช้ผูน้�ากิจกรรม	จากทีมงานของบรษิทัฯ	เองทีไ่ดรบัการพัฒนาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอก

เข้ามาท�ากิจกรรมให้	ซึ่งในปี	2560	จัดกิจกรรมในธีม	“วัฒนธรรมสี่ภาค”	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2560	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

531,691.96	บาท	จ�านวนผู้เข้าร่วมงาน	231	คน	(รวมลูกจ้างรับเหมาค่าแรง)
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การพัฒนาพนักงาน (G4-LA9, G4-LA10,G4-LA11)

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ 

ที่จ�าเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง

“Happy Brain”
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การพัฒนาพนักงาน (G4-LA9, G4-LA10,G4-LA11) 
ควำมคิดติดยึด ไม่ยอมปรบัเปลี่ยนวิธคีิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ  
ที่จ ำเป็นต่อตนเอง เป็นอปุสรรคของกำรพัฒนำตนเอง               “Happy Brain” 
   
 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการพภันาทกัษะ 
ความรูค้วามสามารถของพนกังานเพื่อสรา้ง “คน
ดี  ”และ “คน เก่ง  ”ตามสมาการความยัง่ยนื 
Q+R=S  โดยใชก้ลยุทอท์ีส่ าคญัคอืการพภันาคน
อย่างรอบดา้นเพื่อสรา้ง ”คน ดี ”และ”คน เก่ง” ในปี 
2560 มผีลการด าเนินการดงันี้ 
 

สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย่ี์) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

2557 2558 2559   2560   
จ าแนกตามระดบั  -  - รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 
Manage  66.50 82.78 1,290.50  99.27  1,671.50 64.29 
Knowledge  66.50 82.78 7,300.00  64.60  2,709.50 26.05 
Operate  66.50 82.78 2,621.00   29.12  4,468.00 52.56 
จ าแนกตามเพเ - -     
เพเชาย - - 7,670.50  55.99  5,880 43.53 
เพเหญงิ - - 3,541.00  44.82  2,969 37.11 
จ าแนกตามฝ่ายงาน  - -       
ผูบ้รหิาร - - 249.00 

51.91 

140.00 

41.16 

ขายต่างประเทเ - - 227.00 90.50 

ขายในประเทเ - - 747.00 189.50 

พภันาอรุกจิ - - 55.00 36.00 

Supply Chain - - 1132.00 753.00 

บญัชแีละการเงนิ - - 470.00 89.00 

บรหิาร - - 686.00 379.50 

ผลติ - - 4254.50 4,220.50 

พภันาความยัง่ยนืองคก์ร - - 126.00 1,295.50 

วเิวกรรม - - 2045.50 430.00 

ขายโครงการพเิเษ - - 493.50 91.00 

วจิยัและพภันา - - 263.00 831.50 

การตลาด - - 65.00 282.00 

ความปลอดภยั - - 398.00 21.00 
รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง้ปี (ชัว่โมง) - - 11,211.50 8,849 
จ านวนพนักงานเฉล่ียทัง้ปี (คน)   216 215 

 

โมเดลการพฒันาบคุลากร 

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ	ความรู้

ความสามารถของพนักงานเพ่ือสร้าง	“คนดี”	และ	

“คนเก่ง”	ตามสมาการความย่ังยืน	Q+R=S		โดยใช้

กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อ

สร้าง”คนด”ีและ”คนเก่ง”	ในปี	2560	มผีลการด�าเนิน

การดังนี้

43.64

37.31

41.29

  214
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สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะพนักงานเหมาแรงงาน) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

2557 2558  2559 2560 

จ าแนกตามเพเ  -  - - รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 
ชาย - - - 733 27.15 

26.26 
หญงิ  - - - 160 22.86 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง่ปี(ชัว่โมง)  - -  893 
รวมจ านวนคนเฉล่ียทัง้ปี(คน)    34 

 

  ในปี 2560 บรษิทัฯ เน้นการพภันาทกัษะของพนกังานในระดบัปฏบิตักิารสงูกว่าปี 2559 โดยในสว่นของพนกังานระดบั 
Knowledge และ Manage มสีดัสว่นการฝึกอบรมทีน้่อยลง   ทัง้นี้เพื่อเน้นการพภันาความสามารถในต าแหน่งงานทีร่บัผดิชอบ
(Work Skill)  ระดบัปฏบิตัิการ  เพื่อลดความผดิพลาดจากการท างาน และได้งานทีม่คีุณภาพ  นอกจากนี้ยงัคงเสรมิด้วย
หลกัสตูรเพื่อพภันาคุณภาพชวีติของพนกังาน (Life Skill) อย่างพอเพยีงและเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความสมดุล งบประมาณทีใ่ช้
ในการฝึกอบรมและพภันาทัง้สิน้ 1,238,654.00 บาท 

หลกัสตูรด้าน Work Skill 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรด้าน Life Skill 

 

 

 

 

 

 

 

     ทกัษะการใช้ excel อย่างมืออาชีพ                    ทกัษะการเช่ือมช้ินงาน                ทกัษะในงานทดสอบ            ทกัษะในงานการประกนัคณุภาพ 

แชรป์ระสบการณ์จากผู้เคยประสบอบุติัเหตุ                  พฒันาการท างานเป็นทีมเสริมความสามคัคี                   การปฏิบติัตามกฎ ข้อบงัคบั เพ่ือสงัคมท่ีเป็นสุข 

                     รู้เท่าทนัสุขภาพจิตตน และแนวทางการปรึกษาสุขภาพจิต                                    แชรป์ระสบการณ์ “ปลดหน้ี เลิกจน” 

ทักษะการใช้	excel	อย่างมืออาชีพ		 ทักษะการเชื่อมชิ้นงาน		 ทักษะในงานการประกันคุณภาพ	ทักษะในงานทดสอบ	

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	เน้นการพัฒนาทักษะของพนักงานในระดับปฏิบัติการสูงกว่าปี	2559	โดยในส่วนของพนักงานระดับ	

Knowledge	และ	Manage	มีสัดส่วนการฝึกอบรมท่ีน้อยลง			ทั้งน้ีเพ่ือเน้นการพัฒนาความสามารถในต�าแหน่งงานที่รับผิดชอบ

(Work	Skill)		ระดบัปฏบิตักิาร		เพ่ือลดความผดิพลาดจากการท�างาน	และได้งานท่ีมคีณุภาพ		นอกจากน้ียังคงเสรมิด้วยหลกัสตูรเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	(Life	Skill)	อย่างพอเพียงและเหมาะสม	เพื่อให้เกิดความสมดุล	งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม

และพัฒนาทั้งสิ้น	1,238,654.00	บาท

หลักสูตรด้ำน Work Skill

หลักสูตรด้ำน Life Skill

แชร์ประสบการณ์จากผู้เคย
ประสบอุบัติเหตุ

พัฒนาการท�างานเป็นทีมเสริมความสามัคคี

รู้เท่าทันสุขภาพจิตตน	และแนวทางการปรึกษาสุขภาพจิต				 		แชร์ประสบการณ์	“ปลดหนี้	เลิกจน”

การปฏิบัติตามกฎ	ข้อบังคับ	
เพื่อสังคมที่เป็นสุข
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ตัวชี้วัดด้านพนักงาน 

วัตถุประสงค์ :	 เพ่ือให้พนักงานในองค์กรเป็น	“คนดี”	มีศีลธรรม	เคารพในกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	พร้อมๆ	กับการ

พัฒนาพนักงานให้เป็น	“คนเก่ง”	มีความสามารถที่หลากหลาย	มีความผูกพันต่อองค์กร	และสามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างสมดุล	(Work	Life	Balance)
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ตัวช้ีวัดด้านพนักงาน  

วตัถุประสงค ์: เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รเป็น “คนด”ี มเีลีอรรม เคารพในกตกิาการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ พรอ้มๆ กบั
การพภันาพนกังานใหเ้ป็น “คนเก่ง” มคีวามสามารถทีห่ลากหลาย มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร และสามารถ
ด าเนินชวีติไดอ้ย่างสมดุล (Work Life Balance) 
 

เป้าหมาย 1 : อตัราการลาออกลดลง 
ตวัชีว้ดั : ลดลง  5% จากปี 2559 

ผลการด าเนินงาน :                  ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 อตัราการลาออกคดิเป็น 2.09% ลดลงจากปี 2559 คดิเป็น 1.88%        
(ปี 2559 อตัราการลาออก 2.13%) 

เป้าหมาย 2 : พนกังานทุกคนในองคก์ร มคีวามรกั ความสามคัค ีเป็นหนึ่งเดยีว และเคารพในสทิอขิองผูอ้ื่น (G4-HR12) 
ตวัชีว้ดั : ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน (เป็นศนูย)์ ภายในเกีย่วกบัการละเมดิสทิอเิสรภีาพ  หรอืการทะเลาะววิาท   

ผลการด าเนินงาน :         ไดต้ามเป้าหมาย 

เป้าหมายที ่3 : ระดบัความสุขเฉลีย่ของคนในองคก์รอยู่ในระดบั “มคีวามสุขมาก น่าอจิฉา” 
ตวัชีว้ดั : >75%   

ผลการด าเนินงาน :           ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 ความสุขเฉลีย่ของคนในองคก์รคดิเป็น 61.4% ซึง่อยู่ในระดบั                
          “มคีวามสุข”  วเิคราะหผ์ลโดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 

เป้าหมายที ่4 : ลดจ านวนพนกังานทีม่ ีGAP ดา้นควาวมสามารถในการปฏบิตังิานตามต าแหน่งงาน 
ตวัชีว้ดั : จ านวนพนกังานทีม่ ีGAP ลดลง 50%  

ผลการด าเนินงาน :            ไดต้ามเป้าหมาย  ปี 2560 ประเมนิความสามารถพนกังานพบพนกังานทีม่ ีGAP จ านวน 80 คน 
สามารถพภันาทกัษะและปิด GAP ได ้49 คน คดิเป็น 61.25%  

เป้าหมายที ่5 : ความพงึพอใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร และสมดุลชวีติ 
ตวัชีว้ดั : 80% 

ผลการด าเนินงาน :            ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 ไดเ้ปลีย่นวอิกีารประเมนิและเปลีย่นผู้วเิคราะห์ผลจากเดมิโดยบรษิัท 
เอชอาร์ ทมีเวิร์ค จ ากดั เป็นสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล โดยส ารวจจากพนักงาน
จ านวน 200 คนจาก จากพนกังานทัง้สิน้ 242 คน (รวมพนกังานจา้งเหมาแรงงาน)  ซึง่มผีลปี 2560 ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ความผกูพนั และสมดลุชีวิตของพนักงาน 
ในภาพรวมองคก์ร 
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และช่องทางการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพ่ือน�าประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	ในปี	2560	บริษัทฯ	ยังเน้นให้ความส�าคัญต่อการส่ือสาร	การให้

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ		แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมา	และให้ความรู้ทางวิชาการจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ	รวมถึงการออกบูธแสดงสินค้าเช่น

	 งานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ	“Maximizing	and	Sustaining	Tomorrow	Energy	with	QTC	ENERGY”	เป็นกิจกรรมเพ่ือ

ให้ความรู้	ความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	และบุคคลท่ัวไป	เก่ียวกับหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีคิวทีซี	และ	

Hitachi	Metal,Ltd.	ร่วมกันพัฒนาขึ้น	จนประสบความส�าเร็จและพร้อมน�าเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณา	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.กมล	

ตรรกบุตร	นายกสภาวิศวกร	บรรยายเร่ือง	สถานการณ์พลังงานโลกในปัจจุบัน	และ	Dr.	Daichi	Azuma	จาก	Hitachi	Metal,Ltd.	

บรรยายหัวข้อ	Energy	Saving	Potential	by	Using	AMDT		เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด(รัชดา)	

กรุงเทพฯ

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายเปิดโรงงานให้ลกูค้า	สถาบนัการศึกษา	หน่วยงานราชการฯลฯ	เข้าชมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชดิ	นอกจากนี ้

ยังเปิดให้ลกูค้าท่ีสามารถเข้าตรวจสอบผลติภณัฑ์ระหว่างการผลติ	เข้าร่วมดกูระบวนทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าในรายการทีม่กีาร

สั่งซื้อได้อย่างใกล้ชิด	เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี		(ผู้ท่ีสามารถจะเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่าง

การผลิต	และการร่วมในกระบวนการทดสอบ	จะต้องเป็นลูกค้าตามค�าสั่งซื้อ	และดูได้เฉพาะรายการสินค้าตามค�าสั่งซื้อเท่านั้นไม่

สามารถดูในรายการอื่นของลูกค้ารายอื่นได้)			โดยในปี	2560	มีรายการลูกค้าขอเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตจ�านวน	

18	ราย	และลูกค้าเข้าร่วมกระบวนการทดสอบจ�านวน	66	ราย	นอกจากน้ียังมีลูกค้า	สถาบันการศึกษา	หน่วยงานราชการฯลฯ	ขอ

เข้าชมกระบวนการผลิตอีกจ�านวน		89	คณะ

ภาพงานสัมมนาเชิงวิชาการ	“Maximizing	and	Sustaining	Tomorrow	Energy	with	QTC	ENERGY”
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ตัวชี้วัดด้านลูกค้า 

วัตถุประสงค์	:	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งม่ันผลิตสินค้า และบริการท่ีคุณภาพ 

และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าพอใจ” 	จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	และตัวชี้วัดด้านลูกค้าเพ่ือใช้ติดตาม	

ประเมินผล	และด�าเนินการแก้ไข	ป้องกัน	อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวช้ีวัดด้านลูกค้า  

วตัถุประสงค ์: เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งมัน่ผลิตสินค้า และบริการที ่
คณุภาพ และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ลูกค้าพอใจ”  จงึไดก้ าหนดเป้าหมาย และตวัชี้วดัดา้นลูกค้า
เพื่อใชต้ดิตาม ประเมนิผล และด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั อย่างมปีระสทิอภิาพ 

เป้าหมาย 1 : ความสามารถในการใหบ้รกิารหมอ้แปลงไฟฟ้าในระยะประกนัแก่ลกูคา้ 
ตวัชีว้ดั : > 90% ต่อปี 

ผลการด าเนินงาน :             ไดต้ามเป้าหมาย      
 
 
 

เป้าหมาย 2 : ความสามารถในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ดา้นสนิคา้และบรกิาร  
ตวัชีว้ดั : 100%  

ผลการด าเนินงาน :          ไดต้ามเป้าหมาย         
 
 
 

เป้าหมายที ่3 : ลกูคา้มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้และการบรกิาร  (G4-PR5) 
ตวัชีว้ดั : 70% ของผลส ารวจจะตอ้งผ่านเกณฑม์ากกว่า 80% 

ผลการด าเนินงาน :           ไดต้ามเป้าหมาย 
 
 
 

เป้าหมายที ่4 : การใหค้วามส าคญัและรกัษาความลบัส่วนบุคคลของลกูคา้  (G4-PR8) 
ตวัชีว้ดั : ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ในประเดน็ความลบัลกูคา้รัว่ไหล (เป็นเนูย)์  

ผลการด าเนินงาน :            ไดต้ามเป้าหมาย  ตัง้แต่ปี 2557 – 2560 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

%ความพงึพอใจ 

ปี พ.เ. 

2557 
17 

100% 

2558 
35 

100% 

2559 
38 

100% 

2560 
28 

100% 

  2557   
87.18% 

    2558 
81.47% 

    2559 
82.25% 

    2560 
85.33% 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีน (เรือ่ง) 
ปี พ.เ. 

%การด าเนนิการ 

2557 
94% 

2558 
90.37% 

2559 
100% 

2560 
99% %การด าเนนิงาน 

ปี พ.เ. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(G4-SO1, G4-SO2, G4-SO11)

มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”

“ Happy Society”

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ส่งคณุทพิยวมิล	ถาวรชาต	ิและคณุสทุธิรกัษ์		สทุธิสถิตย์		ซึง่ปกตท้ัิงสองมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิ

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ทั้ง	In	Process	และ	After	Process	ตามหน้าท่ีงาน	ไปอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบุคลากร

เฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป	พร้อมทั้งสอบข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านฯ	ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม	เรื่อง	การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าโรงงาน	พ.ศ.2559			จัดโดย	บริษัท	ยูไนเต็ด

แอนนาลสิต์	แอนด์	เอน็จเินยีริง่	คอนซลัแตนท์	จ�ากัด	:	UAE	ซึง่เป็นหน่วยงานจดัอบรมทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ให้เป็นหน่วยอบรมหลักสูตรดังกล่าว

นางทิพยวิมล		ถาวรชาติ
ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวสุทธิรักษ์	สุทธิสถิตย์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญักับประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสังคม	โดยการก�าหนดงบประมาณไว้	1.5%	ของก�าไรสุทธิเพ่ือใช้

ในการด�าเนินการ	ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ		โดยโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ	จะได้รับการอนุมัติ	จากการท�าแผนธุรกิจประจ�าปี	และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน	ส�าหรับงบประมาณท่ี

ใช้ในปี	2560	คือการตั้งงบประมาณที่ได้จากก�าไรสุทธิสะสม	(เน่ืองการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ปี	2559	ขาดทุน)	ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคิวทีซีแบ่งออกเป็น	3	ประเด็นดังนี้

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
	 “การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย”	ยังคงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่บริษัทฯ	ใช้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ		กับผู้มีส่วน

ได้เสยีภายนอก	ในพืน้ท่ีชมุชน	เพ่ือให้คนในชมุชนมคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ	จะไม่สร้างความเดือดร้อน	และพร้อมร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่

เพ่ือเป็นประโยชน์สาธารณะ			กิจกรรมท่ีส�าคัญและด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี	ได้แก่	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	ซึ่ง

เป็นการเปิดโรงงานให้ผูน้�าชมุชน	ชาวบ้าน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	ในพ้ืนที	่ได้เข้ามารบัฟังผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา	และ

ผลการด�าเนินงานจากประเด็นท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน			พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ		ของชุมชนในประเด็นท่ี	

คิวทีซี	สามารถให้การสนับสนุนได้
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2560

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้จดักิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ”ี	ขึน้ในวนัที	่19	กันยายน	2560	รปูแบบการจดักิจกรรม

ยังคงมีลักษณะเช่นเดิม	คือ	การเชิญผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน	เข้ารับฟังการบรรยายผลการด�าเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ	และการ

รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ	ที่ร่วมด�าเนินการกับชุมชน			และยังคงเสริมกิจกรรมพิเศษ	“นวด	ดัด	จัดสรีระ”	บริการให้

กับพี่น้องในชุมชน		เช่นที่ผ่านมา	โดยในปี	2560	ใช้งบประมาณในการจัดเสวนาฯ	จ�านวน	46,838.00	บาท

บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ) 

	 การเสวนาฯ	ในปี	2560	มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มคนพิการในชุมชนได้เข้ามาร่วมเสวนาด้วย	โดยมีข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ	

และผูน้�าชมุชนได้ให้การสนับสนนุอาชพีของคนพิการได้จดัตัง้เป็นกลุม่อาชพี	และน�าคนพิการในชมุชนท่ียังไม่กล้าเผชญิโลกภายนอก

ได้เข้าร่วมกลุ่มเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง	เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น	ซึ่งในประเด็นน้ีทางบริษัทฯ	ได้ยืนยันให้ความสนับสนุนธุรกิจคน

พิการ	“บ้านมนุษย์ล้อ”	โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ	เช่นของท่ีระลึกประดิษฐ์จากลวดดัด			เศษผ้าเพ่ือใช้ในการเช็ดท�าความ

สะอาด	(โดยการยกเลิกการซื้อผู้ขายรายเดิม)	ปี	2560	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	–	ธันวาคม	บริษัทฯ	มีการซื้อสินค้าจากกลุ่มฯ	มูลค่า	

19,850	บาท	ซึ่งในปี	2561	บริษัทฯ	จะได้พิจารณาซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ	เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	ปี	2560

รำยกำร มูลค่ำ (บำท)

1.ของที่ระลึก 5,000

2.เศษผ้า 14,850

รวม 19,850
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“สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยา วชนบ้านสะพานสี่”

	 การเสวนาฯ	มสีาระส�าคญัในประเดน็โครงการ	“สมัมาชพี	นวดดดัจดัสรรีะ	เยาวชนบ้านสะพานสี”่		ซึง่การด�าเนนิงานมคีวาม

ขัดแย้งต่อกฎหมายเก่ียวกับอายุของเยาวชนท่ีเข้าโครงการฯ	ที่ให้บริการนวด	ดัด	จัดสรีระ				และเป็นความกังวลของบริษัทฯ	และ

วิสาหกิจสุขภาพชุมชน	:	SHE	รวมถึงผู้น�าในชุมชน	จึงได้มีการหารือในประเด็นนี้เพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสม		ซึ่งข้อสรุปร่วมกันคือ	

ควรปิดโครงการฯ	ดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องต่อกฎหมาย	และป้องกันเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดข้ึนกับเยาวชน		โดยบริษัทฯ	ด�า	

เนินการจ่ายเงินส่วนท่ีเป็นการสนับสนนุของบรษิทัฯ	ในระบบคปูอง	และรายได้ท่ีจดัเก็บไว้เพ่ือสมทบทนุรวมท้ังสิน้	44,329	บาท	เมือ่

วันท่ี	7	มนีาคม	2560	ให้กับกลุม่นักเรยีนทีเ่ข้าโครงการฯ	ผ่านผูอ้�านวยการโรงเรยีนมาบยางพรวิทยาคม	ในส่วนของวิสาหกิจสขุภาพ

ชุมชน	:	SHE	ยังคงยินดีให้ความสนับสนุนฝึก	อบรม	แก่กลุ่มนักเรียนหากมีความประสงค์พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต

5ส...สู่โรงเรียน

	 เป็นอกีกิจกรรมหนึง่ทีเ่กิดขึน้จากเวทเีสวนาฯ	ปี	2559	โดยผูน้�าโรงเรยีนต้องการให้บคุลากรของควิทีซ	ีน�าความรูเ้ก่ียวกับระบบ	

5ส	ไปแนะน�าให้กับนักเรียนในชุมชน		ในปี	2560	คณะท�างานของ	5ส	ของคิวทีซี	จึงได้สร้างหลักสูตรเฉพาะส�าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา		“5ส	สู่โรงเรียน”		เพื่อให้เด็กท�าความเข้าใจได้ง่าย	ปฏิบัติได้ถูกต้อง	และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	และได้ประสานงาน

กับโรงเรยีนจดัชัว่โมงเรยีนเพือ่เสรมิทักษะนอกวชิาเรยีน	จ�านวน	2	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านห้วยปราบจ�านวนนักเรยีนต้ังแต่ระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี	4-6	ประมาณ	300	คน		และโรงเรียนบ้านมาบเตยจ�านวนนักเรียนต้ังแต่ประถมศึกษาปีท่ี	4-6	จ�านวน	60	คน		ใช้

งบประมาณในการด�าเนินงานภายในปี	2560	จ�านวน	4,784.82	(เฉพาะการเตรียมอุปกรณ์	และการจัดท�าสื่อการสอน)

5ส	...สู่โรงเรียนบ้านห้วยปราบ	วันที่	21	มิถุนายน	2560

5ส	...สู่โรงเรียนบ้านมาบเตย	วันที่	24	กรกฎาคม	2560
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	 และจากการเสวนาฯ	ปี	2560	ตัวแทนจากโรงเรียนเสนอให้ทางบริษัทฯ	จัดรางวัลประกวด	5ส	โรงเรียนในชุมชน	เพื่อกระตุ้น

ให้คร	ูและนกัเรยีน	ได้น�าความรู	้5ส	ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างชดัเจน	ซึง่บรษิทัฯ	ได้รบัไว้พิจารณาเพ่ือด�าเนนิการในปี	2561	หลงั

จากได้เข้าสอนหลักสูตร	“5ส	สู่โรงเรียน”	ครบทุกโรงเรียนในชุมชนแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ 

	 ในปี	2560	โรงเรียนมายางพรวิทยาคมซึ่งเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	1-3	ต้ังอยู่ในเขตต�าบลมาบยางพร	ได้ขอ

ความร่วมมอืจากทางบรษิทัฯ	ให้ช่วยสนบัสนุนจดัฐานการเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีน	เพ่ือเปิดโอกาสในการเรยีนรูแ้ละสร้าง

ประสบการณ์		บรษิทัฯ		จงึได้ประสานความร่วมมอืไปยงัภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	

พระนครเหนือ	(มจพ.)	โดยจัดนักศึกษาของคณะฯ	จ�านวน	16	คน	อาจารย์		2	คน	และทีมงาน	CSR	ของคิวทีซี	อีก	2	คน	ท�าค่าย 

วิทยาศาสตร์ออกฐานจ�านวน	6	ฐานได้แก่	1.Plasma	Ball		2.	Van	der	Graf		3.	Induction	Heat	4.Jumpping	Ring		5.Tesla	Coil			

6.รอกและคาน		ณ	รร.มาบยางพรวิทยาคม	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2560	ใช้งบประมาณในการด�าเนินงานทั้งสิ้น	21,777.00	บาท

ภาพบรรยากาศการออกค่ายวิทยาศาสตร์	ณ	โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
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	 ส�าหรับการลงทุนทางสังคม	คิวทีซี	ได้ประเมินแล้วว่า	ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง	หรือ

เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ		จึงมีแนวทางการลงทุนเพ่ือสังคมผ่านการซื้อสินค้า	และใช้บริการจากธุรกิจเพ่ือสังคม		โดยในปี	2560	

บริษัทฯ	ยังคงเชื่อมโยงกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	(SHE)	ซึ่งเป็นกิจการเพ่ือสังคมน�าบริการนวดดัดจัดสรีระ	ไปบริการให้ลูกค้า	และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	แทนการแจกของที่ระลึกตามงานแสดงสินค้า	ต่างๆ	ของบริษัทฯ		โดยในปี	2560	บริษัทฯ	ใช้งบประมาณจ�านวน

ทั้งสิ้น	113,558.00	บาท	ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ	เช่น

   โครงการสนับสนุน “นวด ดัด จัด สรีระ”

 การลงทุนทางสังคม

ภาพงาน	SETA	2017	@	ไบเทค	บางนา	ระหว่างวันที่	9-11	มีนาคม	2560

ภาพงาน	mai	FORUM	2017	@	Central	World	วันที่	1	กรกฎาคม	2560

ภาพงาน	TEMCA	FORUM	&	EXHIBITION	2017	@	ศูนย์ประชุมพีช	โรงแรมรอยัล	คลิฟ	บีช	รีสอร์ท	พัทยา	
ระหว่างวันที่	18-19	สิงหาคม	2560
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โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

	 บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจาคเงินจ�านวน	20,000	บาท	ให้กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เพื่อน�าไปใช้

ในโครงการ	“สานพลงั...พลกิชวิีตผูป่้วยมะเรง็	13,000	ราย”		โดยการจดัท�า	Survivor	Planner	และให้ความรูค้วามเข้าใจ	และข้อมลู

ที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง	13,000	รายท่ัวประเทศ	เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย		การด�าเนินกิจกรรม	

และการติดตามผลของโครงการฯ	รับผิดชอบโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ร่วมกับโครงการอาร์ต	ฟ

อร์	แคนเซอร์		โดยได้มีการเปิดตัวโครงการฯ	ในงานแถลงข่าวความร่วมมือเมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2560

โครงการ “มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ”

	 ปี	2560	บริษัทฯ	ได้ร่วมโครงการ	“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย”	ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ	หลักสูตร	การเลี้ยง

สัตว์	(ไก่ไข่)	ให้แก่ผู้พิการจ�านวน	2	ราย		โดยบริษัทฯ	ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึกอาชีพจ�านวน	219,000	บาท	ผ่านการด�าเนินงาน

โครงการฯ	รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย	และได้ด�าเนินการตามแผนงานโครงการฯ	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	–	30	กันยายน	2560	เป็น

ระยะเวลารวม	600	ชั่วโมง	ผู้พิการที่บริษัทฯ	รับผิดชอบ	2	ราย	ได้แก่			

1.		 คุณวิเชียร	พูพิลึก		อายุ	54	ปี	ประเภทความพิการ	5	ทางสติปัญญา	อยู่บ้านเลขที่	103	ม.2	ต.ทับเสด็จ	อ.ตาพระยา	

จ.สระแก้ว

2.		 คณุมะยุรา		แก้วเลศิ	อายุ	38	ปี	ประเภทความพิการ	4	ทางจติใจ	หรอืพฤติกรรม	อยู่บ้านเลขท่ี	12	ต.ทับเสด็จ	อ.ตาพระยา	

จ.สระแก้ว

	 ทัง้น้ี	การด�าเนินการดังกล่าว	เป็นการด�าเนนิงานแทนการจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวิีตคนพิการ

ประจ�าปี	2560		ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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 กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ส�าหรับกิจกรรม	หรือการบริจาค	บริษัทฯ	ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ	วิเคราะห์ความจ�าเป็น	เหตุผลของการขอ

จัดกิจกรรม	หรือการขอรับบริจาค	รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษัทฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	หรือการบริจาคน้ันๆ		ภาย

ใต้งบประมาณที่ก�าหนด	กิจกรรมและการบริจาคที่ส�าคัญในปี	2560	เช่น

 กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 60  

	 เป็นกิจกรรมท่ีบริษัทฯ	จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	โดยหมุนเวียนจัด	ณ	โรงเรียนในชุมชนตามท่ี	อบต.มาบยางพร	ก�าหนดขึ้น	ใน

ปี	2560	จัดขึ้น	เมื่อวันเสาร์ที่	14	มกราคม	2560	ณ	โรงเรียนบ้านห้วยปราบ	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	ใช้งบประมาณใน

การด�าเนินกิจกรรมจ�านวน	32,627.06	บาท	มีพนักงาน	คิวทีซี	อาสารักเด็กจ�านวน	10	คน

 บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA : โรงเรียนเทศบาลต�าบลบ้านปลวกแดง

	 ป	ี2560	บริษัทฯ	ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	250kVA	22KV	3pH	มูลค่า	160,000	บาท	แก่โรงเรียนเทศบาลต�าบลบ้าน

ปลวกแดง	โรงเรยีนแห่งนีบ้รหิารงานโดยเทศบาลต�าบลบ้านปลวกแดง	อ.ปลวกแดง	จ.ระยองนกัเรยีนส่วนใหญ่	จะเป็นนักเรยีนท่ีย้าย

ถิ่นตามพ่อแม่มาท�างานในนิคมฯ	มีฐานะยากจน		และผู้บริหารโรงเรียนมีแนวคิดที่จะให้โอกาสกับเด็กๆ	กลุ่มนี้ได้เรียนอย่างมีความ

สขุ	มชีวีติทีด่	ีจงึได้ท�าการขยายอาคารเรยีน	เพ่ิมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์	และตดิแอร์ห้องเรยีนให้นกัเรยีน	ท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้าเครือ่ง

เดมิท่ีมขีนาดเลก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน			บรษิทัฯ	ได้พิจารณาเห็นความจ�าเป็นดังกล่าวจงึมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	250kVA	ให้

กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ		เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “แต่งเสียง แต้มสี เติมรอยยิ้ม” 
	 เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีบ่รษิทัฯ	ให้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง	กิจกรรมดงักล่าวเกิดจากการรวมกันของพนกังานทีม่ถ่ิีนก�าเนดิ
ใกล้เคียงกัน	สร้างกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบ้านเกิด	โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ	และเพ่ือนๆ	ในบริษัทฯ	เพ่ือด�าเนินกิจกรรมให้
ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย		กิจกรรมนีเ้ป็นการฝึกฝนทักษะของพนกังานในการบรหิารงานโครงการ	และสร้างการมส่ีวนร่วม	ความสามคัคี	
ความเอื้ออาทร	รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ปี	2560	นายพงษ์กวี	เนาว์โพธ์ิทองเจ้าหน้าที่ซ่อมหม้อแปลงและนายกนกศักด์ิ	เนาว์โพธ์ิทอง	เจ้าหน้าท่ีประกอบสองพ่ีน้อง
แดนอิสาน	พร้อมด้วยเพื่อนๆ	ทีมงาน	ได้เขียนโครงการ			“แต่งเสียง	แต้มสี	เติมรอยยิ้ม”			แด่น้องๆ	รร.บ้านหนองกุงค�าไฮ	อ.โนนสัง	
จ.หนองบัวล�าภู		ซึ่ง	รร.ดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อาคารเรียนห้องธุรการ	และห้องเรียนคอมพิวเตอร์	วอดทั้งหลังเมื่อกลางปี	
2560	ทมีงานจงึรวมตวักันของบประมาณเพ่ือจดัท�าระบบเสียงตามสาย		ทาสอีาคารโรงอาหารเพ่ือให้มสีีสันสวยงาม	รวมถงึน�าสิง่ของ 
อื่นๆ	ไปบริจาคให้น้องๆ			ระหว่างวันที่	9-11	ธันวาคม	2560		มีทีมงานอาสาจ�านวน	18	คน	ใช้งบประมาณในการด�าเนินการทั้งสิ้น 
42,183.02	บาท		

ภาพกิจกรรม	“แต่งเสียง	แต้มสี	เติมรอยยิ้ม”	ณ	โรงเรียนบ้านหนองกุงค�าไฮ	จ.หนองบัวล�าภู

คิวทีซี รวมใจ...ช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้

	 จากเหตุอุทกภัยน�้าท่วมหนักในจังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี	2559	สืบต่อเน่ืองถึงต้นปี	2560	ทีมงาน	CSR	และชมรม

คนรักดนตรี	ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	มินิคอนเสิร์ต	รวมใจ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ขึ้น	เมื่อวันท่ี	18	มกราคม	2560	เพ่ือ

รวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนพนักงานไปจัดซื้อผงเกลือแร่	ยาโทนาฟ	และเวชภัณฑ์	อื่นๆ	มูลค่าทั้งสิ้น	22,810	บาท	รวมทั้งน�าน�้าดื่ม

ของบริษัทฯ	ไปร่วมบริจาคด้วยจ�านวน	12,000	ขวดมูลค่า	42,000	บาท	ไปส่งมอบผ่านกองบัญชาการกองทัพเรือ	กรุงเทพฯ	เมื่อวัน

ที	่22	มกราคม	2560			เป็นกิจกรรมทีแ่สดงออกถึงความมจีติใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ของพนกังานควิทซี	ีทีช่่วยกนัแบ่งปันคนละเลก็ละน้อย	

เพื่อมอบก�าลังใจดีๆ	ให้กับพี่น้องชาวใต้

ภาพกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตฯ	และการน�าสิ่งของไปบริจาค
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ตัวชี้วัดด้านสังคม

วัตถุประสงค์ :	 เพ่ือให้การประกอบธุรกิจของบรษิทัด�าเนินไปควบคูกั่บการปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยเน้นให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	และสังคมเป็นส�าคัญ	ภายใต้บริบทของ	“คิวทีซี”	จนเกิดเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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ตัวชี้วัดด้านสังคม 
วตัถุประสงค ์: เพื่อใหก้ารประกอบอุรกจิของบรษิทัด าเนินไปควบคู่กบัการปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดย
เน้นใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน และสงัคมเป็นส าคญั ภายใตบ้รบิทของ “ควิทซี”ี จนเกดิเป็นความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

เป้าหมาย 1 : นกัเรยีน ในชุมชนไดร้บัโอกาส และประโยชน์จากกจิกรรมทางสงัคมของบรษิทัฯ 
ตวัชีว้ดั : จ านวนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ดา้นการเกึษาอย่างน้อย  2 กจิกรรม/ปี 

ผลการด าเนินงาน :        ไดต้ามเป้าหมาย (ปี 2560 มกีจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ดา้นการเกึษา เฉพาะในชุมชน จ านวน 5 กจิกรรม  
       โดยใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้  219,188.88 บาท) 
 

เป้าหมาย 2 : เป็นส่วนหนึ่งในการสนบัสนุนอุรกจิเพือ่สงัคมใหส้ามารถด าเนินกจิการไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
ตวัชีว้ดั : ใชง้บประมาณเพือ่สนบัสนุนอรุกจิเพือ่สงัคมผ่านกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ อย่างน้อยปีละ 50,000 บาท  

ผลการด าเนินงาน :         ไดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 ใชง้บประมาณเพือ่สนบัสนุนจ านวน 113,558.00 บาท 
        (วสิาหกจิสุขภาพชุมชน : SHE , โครงการสานพลงั...พลกิชวีติผูป่้วยมะเรง็ โดย Art for Cancer) 
 

เป้าหมาย 3 : โรงงานผลติสามารถด าเนินกจิการไดอ้ย่างราบรืน่ร่วมกบัชุมชน  (G4-SO11) 
ตวัชีว้ดั : จ านวนขอ้รอ้งทุกขท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบทางสงัคมตอ้งไมม่ ี(เป็นเนูย)์ 

ผลการด าเนินงาน :            ไดต้ามเป้าหมาย  
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	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรง	

หรือทางอ้อม	โดยใช้กลยุทธ์	“การร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว”	ให้เกิดขึ้นในองค์กรผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม	ISO14001	ซึง่ในปี	2560	ได้ต่ออายุใบรบัรองเป็นเวอร์ชัน่	2015	แล้ว	นอกจากน้ียังบรหิารจดัการด้านพลังงานด้วยระบบ

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน	ISO50001	รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรฐาน	ISO14064-3	และ

มาตรฐานขององค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	:	อบก.		และบริษัทฯ	ยงัคงส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ต่างๆ		เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวของคิวทีซี		

	 นโยบายสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร									http://qtc-energy.com/index.php/energy-policy/

ภาพการรับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)	เลขที่การรับรอง	4-116/2559

เมื่อวันที่	11	กันยายน	2560	ณ	สโมสรทหารบก

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน	ISO14001:2105	(UKAS	&	NAC)	,	ISO15001:2011	(SGS)

สิ่งแวดล้อม
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การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ : ขยะ 
(G4-EN23, G4-EN25, G4-EN29) 
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการจดัการกากของเสยีท้ังท่ีเกิดข้ึนจากการอปุโภคบรโิภคของพนักงาน			และเกิดจากงานรบัเหมา

ก่อสร้างหรอืตดิตัง้อปุกรณ์		รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลติและบรกิารของบรษิทัฯ	โดยมวีธีีการคดัแยกขยะท่ีชดัเจน	มโีรงคดัแยกขยะ

ทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัความปลอดภยั	พร้อมทัง้มข้ัีนตอนในการเตรยีมภาวะฉุกเฉนิส�าหรบัการจดัการของเสียโดยเฉพาะ	นอกจากนี้

ยังให้ความใส่ใจในการคัดเลือกบริษัทผู้รับก�าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น	พร้อมทั้งติดตาม	ตรวจ

สอบการท�างานของบริษัทผู้รับก�าจัดอยู่อย่างสม�่าเสมอ	เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นความเสีย่งต่อชือ่เสยีงขององค์กร	จงึต้องมกีารบรหิารจดัการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดและ

ใช้ความรอบคอบในการด�าเนินการ

รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2560

บริษัท	ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน	จ�ากัด	 	 	

รวบรวมก�าจัด	:	น�้ามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB	

วิธีก�าจัด	:	049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		

บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)

รวบรวมก�าจัด	:	เศษวัสดุของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีก�าจัด	:	075		เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย

บริษัท	โปรเฟสชั่นเนล	เวสต์	เทคโนโลยี	(1999)	จ�ากัด	(มหาชน)

รวบรวมก�าจัด	:		เศษวัสดุ	ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีก�าจัด	:	071	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

วิธีก�าจัด	:	073	ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

บริษัท	โชคสหพัฒน์	แอนด์	ซัพพลาย	จ�ากัด

รวบรวมก�าจัด	:	เศษไม้		เศษทองแดง		เศษเหล็ก		เศษกระดาษ		เศษขี้กลึง		เศษพลาสติก

วิธีก�าจัด	:	011	คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

บริษัท	ไกรบูรพา	จ�ากัด

รวบรวมก�าจัด	:	เศษไม้		เศษทองแดง		เศษเหล็ก		เศษกระดาษ		เศษขี้กลึง		เศษพลาสติก

วิธีก�าจัด		:		011		คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

*การขนส่ง และก�าจัดของเสีย (ขยะ)  ด�าเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�าจัดในต่างประเทศ  

*การด�าเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และผู้รับก�าจัด ในรอบปี 2560  เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด และไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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	 เนือ่งจากรายงานแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีและวัสดุเหลือใช้ย้อนหลงั	ต้ังแต่ปี	2557-2559	ในรายงานความย่ังยืน	

2559	หน้าท่ี	82	มีความผิดพลาดของข้อมูล	จึงท�าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง	และแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ

ของเสียและวัสดุเหลือใช้ย้อนหลังใหม่ดังนี้			(G4-EN25)	,	(G4-EN27)

	 ปี	2560	ได้ด�าเนินการแยกประเภทและวธีิก�าจดั	เพ่ือให้สามารถควบคมุ	และจดัการของเสยี	รวมถึงการตรวจสอบการปฏบิตังิาน 

ของผู้รับก�าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น	โดยในรายงานฉบับน้ี	จะแสดงรายการแยกประเภท	และวิธีก�าจัดเป็นปีแรกดังต่อไปนี ้

(G4-EN23)

*เศษวัสดุทั่วไป	 คือวัสดุที่เหลือจากการผลิตไม่อันตรายและสามารถขายให้กับผู้ได้รับอนุญาตเป็นรายได้	เช่นเศษ

ทองแดง		เศษเหล็ก	ฯลฯ	ในปี	2560		มีการขายวัสดุท่ัวไปเป็นมูลค่า	5,533,628.04	บาท	(ไม่รวม

น�้ามันหม้อแปลง)

**เศษวัสดุอันตรำย	คอืวัสดทุีป่นเป้ือนสารเคมบีางส่วนท่ีต้องส่งก�าจดัภายนอก	เช่นเศษผ้าปนเป้ือนน�า้มนั	ภาชนะบรรจสุี	

หรือสารเคมีต่างๆ		และบางส่วนสามารถขายได้	เช่นน�้ามันหม้อแปลง	ภาชนะบรรจุน�้ามันหม้อแปลง	

ในปี	2560	ค่าใช้จ่ายในการส่งไปก�าจัดจ�านวน		379,741.66	บาท	และรายได้จากการขายน�้ามัน

หม้อแปลงเก่าจ�านวน	388,570.00	บาท		
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  เน่ืองจากรายงานแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีและวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2557-2559 ในรายงานความ
ยัง่ยนื 2559 หน้าที ่82 มคีวามผดิพลาดของขอ้มลู จงึท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และแสดงการเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณของเสยีและวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงัใหม่ดงันี้   (G4-EN25) 

 

 

 

 

 

 

               กราฟแสดงการเปล่ียนเทียบปริมาณของเสียและวสัดเุหลือใช้(ขยะ) ย้อนหลงั 4 ปี (ปี 2557-2559 : แก้ไขใหม่) 

  ปี 2560 ไดด้ าเนินการแยกประเภทและวธิกี าจดั เพื่อใหส้ามารถควบคุม และจดัการของเสยี รวมถงึการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัก าจดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพขึน้ โดยในรายงานฉบบันี้ จะแสดงรายการแยกประเภท และวธิกี าจดัเป็นปีแรก
ดงันี้ต่อไปนี้  (G4-EN23) 
 

ตารางแสดงปริมาณของวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) แยกตามประเภทและวิธีก าจดั (เฉพาะปี 2560) 

ประเภทขยะ รหสัวิธีก าจดั วิธีก าจดั ปริมาณขยะ (ตนั) 
สรปุค่าใช้จ่ายใน
การก าจดั(บาท) 

*เศษวสัดุทัว่ไปไมอ่นัตราย 
011  คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ 96.81 

379,741.66 

073  ฝังกลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้  2.10 
075  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย  40.65 

**เศษวสัดุ(ขยะ)อนัตราย 
049  น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีื่นๆ  35.60 
073  ฝังกลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้  5.61 
075  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย  35.85 

รวมปรมิาณขยะทัง้ปี 216.61 
 
*เศษวสัดุทัว่ไป คอืวสัดุทีเ่หลอืจากการผลติไมอ่นัตรายและสามารถขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นรายได ้เช่นเศษทองแดง  เศษเหลก็ ฯลฯ ใน

ปี 2560  มกีารขายวสัดุทัว่ไปเป็นมลูค่า 5,533,628.04 บาท (ไมร่วมน ้ามนัหมอ้แปลง) 
 

**เศษวสัดุอนัตราย คอืวสัดุทีป่นเป้ือนสารเคมบีางส่วนทีต่อ้งส่งก าจดัภายนอก เช่นเศษผา้ปนเป้ือนน ้ามนั ภาชนะบรรจุส ีหรอืสารเคมต่ีางๆ  และ
บางส่วนสามารถขายได้ เช่นน ้ามนัหมอ้แปลง ภาชนะบรรจุน ้ามนัหมอ้แปลง ในปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการส่งไปก าจดัจ านวน  
379,741.66 บาท และรายไดจ้ากการขายน ้ามนัหมอ้แปลงเก่าจ านวน 388,570.00 บาท    

 
 
 
 
 

ปี 2007 ปี 2008 ปี 2001 ปี 2065 
เศษวสัดุทีท่ ัว่ไป(ตนั) 98.38 198.64 129.88 139.55

เศษวสัดุอนัตราย(ตนั) 50.26 71.51 59.34 77.06

รวมปรมิาณเศษวสัดุไมใ่ชแ้ลว้(ตนั) 148.64 270.15 189.22 216.61
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  เน่ืองจากรายงานแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีและวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2557-2559 ในรายงานความ
ยัง่ยนื 2559 หน้าที ่82 มคีวามผดิพลาดของขอ้มลู จงึท าการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และแสดงการเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณของเสยีและวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงัใหม่ดงันี้   (G4-EN25) 

 

 

 

 

 

 

               กราฟแสดงการเปล่ียนเทียบปริมาณของเสียและวสัดเุหลือใช้(ขยะ) ย้อนหลงั 4 ปี (ปี 2557-2559 : แก้ไขใหม่) 

  ปี 2560 ไดด้ าเนินการแยกประเภทและวธิกี าจดั เพื่อใหส้ามารถควบคุม และจดัการของเสยี รวมถงึการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัก าจดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพขึน้ โดยในรายงานฉบบันี้ จะแสดงรายการแยกประเภท และวธิกี าจดัเป็นปีแรก
ดงันี้ต่อไปนี้  (G4-EN23) 
 

ตารางแสดงปริมาณของวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) แยกตามประเภทและวิธีก าจดั (เฉพาะปี 2560) 

ประเภทขยะ รหสัวิธีก าจดั วิธีก าจดั ปริมาณขยะ (ตนั) 
สรปุค่าใช้จ่ายใน
การก าจดั(บาท) 

*เศษวสัดุทัว่ไปไมอ่นัตราย 
011  คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ 96.81 

379,741.66 

073  ฝังกลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้  2.10 
075  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย  40.65 

**เศษวสัดุ(ขยะ)อนัตราย 
049  น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีื่นๆ  35.60 
073  ฝังกลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้  5.61 
075  เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย  35.85 

รวมปรมิาณขยะทัง้ปี 216.61 
 
*เศษวสัดุทัว่ไป คอืวสัดุทีเ่หลอืจากการผลติไมอ่นัตรายและสามารถขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นรายได ้เช่นเศษทองแดง  เศษเหลก็ ฯลฯ ใน

ปี 2560  มกีารขายวสัดุทัว่ไปเป็นมลูค่า 5,533,628.04 บาท (ไมร่วมน ้ามนัหมอ้แปลง) 
 

**เศษวสัดุอนัตราย คอืวสัดุทีป่นเป้ือนสารเคมบีางส่วนทีต่อ้งส่งก าจดัภายนอก เช่นเศษผา้ปนเป้ือนน ้ามนั ภาชนะบรรจุส ีหรอืสารเคมต่ีางๆ  และ
บางส่วนสามารถขายได้ เช่นน ้ามนัหมอ้แปลง ภาชนะบรรจุน ้ามนัหมอ้แปลง ในปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการส่งไปก าจดัจ านวน  
379,741.66 บาท และรายไดจ้ากการขายน ้ามนัหมอ้แปลงเก่าจ านวน 388,570.00 บาท    

 
 
 
 
 

ปี 2007 ปี 2008 ปี 2001 ปี 2065 
เศษวสัดุทีท่ ัว่ไป(ตนั) 98.38 198.64 129.88 139.55

เศษวสัดุอนัตราย(ตนั) 50.26 71.51 59.34 77.06

รวมปรมิาณเศษวสัดุไมใ่ชแ้ลว้(ตนั) 148.64 270.15 189.22 216.61
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แสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณของเสียและวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ย้อนหลัง 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2559 : แก้ไขใหม่)
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN1, G4-EN2)

 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้พิจารณาเปลีย่นเครือ่งจกัรท่ีใช้ส�าหรบัการตดัชิน้ไม้อดัฉนวนทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบหน่ึงของหม้อแปลงไฟฟ้า 

เนื่องจากเครื่องเดิมเป็นเครื่องตัดใบเลื่อยบนแท่น	การท�างานจะต้องใช้พนักงาน	1	คนเพ่ือจับชิ้นงานเข้าแท่นตัด	และจับชิ้นงาน

ในระหว่างตัด		ท�าให้ต้องเผื่อพ้ืนที่ของไม้อัดฉนวนเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและกลายเป็นเศษไม่สามารถใช้งานได้		โดย

ไม้อัดฉนวน	1	แผ่นต้องท้ิงเศษประมาณ	20%	ของน�้าหนักต่อแผ่น

	 ทีมพัฒนากระบวนการผลิต	จึงได้พิจารณาเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่โดยน�าเครื่อง	CNC	Router	(ส�าหรับงานไม้)	เข้ามาติด

ตั้งทดแทนเครื่องจักรตัวเดิม		หัวหน้างานจะท�าการวาดแบบชิ้นงานตามแบบสั่งงานทางวิศวกรรม	พนักงาน	1	คนยกแผ่นไม้ข้ึน

แท่น	และส่งค�าสั่งไปยังเครื่อง	CNC	Router	โดยท่ีพนักงานไม่จ�าเป็นต้องเฝ้าหรือจับแผ่นงาน	ปล่อยให้เครื่องท�างานตามค�าสั่ง

จนเสร็จ	ฝุ่นละอองและข้ีไม้จะถูกดูดผ่านท่อดูดในระบบปิด	ไปเก็บพักไว้เพ่ือควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ	ผลท่ีได้คือชิ้นงานมี

คุณภาพ	ลดก�าลังคน	และที่ส�าคัญคือสามารถใช้ไม้อัดฉนวนได้เต็มพ้ืนท่ีเหลือเศษทิ้งเพียงประมาณ	6%	ของน�้าหนักต่อแผ่น

	 ไม้อัดฉนวนเป็นวัตถุดิบท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ	ส่วนประกอบหลักท�ามาจากไม้	มีคุณสมบัติเป็นฉนวน	ความหนาแน่นสูง	

ความชื้นต�่า	และมีความแข็งแรงสูง	และราคาแพง			การท่ีบริษัทฯ	ได้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร	นอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท�างานแล้ว	ยังสามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบหลักจากทรัพยากรธรรมชาติ	(ไม้)	ได้อย่างคุ้มค่า	และควบคุม

มลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากปริมาณการใช้ไม้อัดฉนวนของปี	2560	ถ้าบริษัทฯ	ยังใช้เครื่องจักรเดิมจะต้องทิ้งเศษไม้อัดฉนวนจ�านวน	7,264.92	กก. 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นการน�าเศษวัตถุดิบที่ต้องทิ้งจากการใช้เครื่องจักรเดิมกลับมาใช้งานได้ในเครื่องจักร

ตัวใหม่คิดเป็นสัดส่วน	66%	จากเศษที่ต้องท้ิงในการใช้เครื่องจักรตัวเดิม	หรือคิดเป็นมูลค่าประหยัดได้	581,193.79	บาท		
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN1, G4-EN2) 

  ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเปลีย่นเครื่องจกัรทีใ่ชส้ าหรบัการตดัชิน้ไมอ้ดัฉนวนทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบหนึ่งของหมอ้
แปลงไฟฟ้า  เน่ืองจากเครื่องเดมิเป็นเครื่องตดัใบเลื่อยบนแท่น การท างานจะต้องใชพ้นักงาน 1 คนเพื่อจบัชิน้งานเขา้แท่นตดั 
และจบัชิน้งานในระหว่างตดั  ท าใหต้อ้งเผื่อพืน้ทีข่องไมอ้ดัฉนวนเพื่อความปลอดภยัของพนักงานและกลายเป็นเศษไม่สามารถ
ใชง้านได ้ โดยไมอ้ดัฉนวน 1 แผ่นตอ้งทิง้เศษประมาณ 20% ของน ้าหนกัต่อแผ่น 

  ทมีพฒันากระบวนการผลติ จงึไดพ้จิารณาเปลีย่นเครื่องจกัรใหม่โดยน าเครื่อง CNC Router (ส าหรบังานไม)้ เขา้มา
ตดิตัง้ทดแทนเครื่องจกัรตวัเดมิ  หวัหน้างานจะท าการวาดแบบชิน้งานตามแบบสัง่งานทางวศิวกรรม พนักงาน 1 คนยกแผ่นไม้
ขึน้แท่น และสง่ค าสัง่ไปยงัเครื่อง CNC Router โดยทีพ่นักงานไม่จ าเป็นต้องเฝ้าหรอืจบัแผ่นงาน ปล่อยใหเ้ครื่องท างานตาม
ค าสัง่จนเสรจ็ ฝุ่ นละอองและขีไ้มจ้ะถูกดูดผ่านท่อดูดในระบบปิดเพื่อไปเกบ็พกัไว้เพื่อควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ  ผลที่ได้คอื
ชิน้งานมคีุณภาพ  ลดก าลงัคน  และทีส่ าคญัคอืสามารถใชไ้มอ้ดัฉนวนไดเ้ตม็พืน้ทีเ่หลอืเศษทิง้เพยีงประมาณ 6% ของน ้าหนัก
ต่อแผ่น 
 

ไมอ้ดัฉนวนเป็นวตัถุดบิทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ สว่นประกอบหลกัท ามาจากไม ้มคีุณสมบตัเิป็นฉนวน ความหนาแน่น
สูง ความชื้นต ่า และมีความแข็งแรงสูง และราคาแพง   การที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร  นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานแลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากวตัถุดบิทีม่สี่วนประกอบหลกัจากทรพัยากรธรรมชาติ (ไม)้ ไดอ้ย่าง
คุม้ค่า และควบคุมมลพษิทางอากาศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

  
ตารางแสดงปริมาณการใช้ไม้อดัฉนวนในกระบวนการผลิต 

ปี ปรมิาณเบกิใช ้(กก.) ปรมิาณทิง้เศษ (กก.) %การทิง้เศษ 

2559  
ใชเ้ครื่องตดัไม้แบบเดมิ 

20,587.73 3,705.79 18% 

2560 
ใชเ้ครื่องตดั CNC Router 

40,360.68 2,421.64 6% 

 
 
        ตารางแสดงการค านวณประสิทธิภาพเปรียบเทียบเคร่ืองจกัรเก่า&ใหม่ 

รายการ ปริมาณใช้ปี 2560 (กก.) % การท้ิงเศษ ปริมาณเศษท่ีท้ิง(กก.) มูลค่าเศษท่ีท้ิง(บาท) 

เครือ่งจกัรเดมิ 40,360.68 18% 7,264.92 871,790.69 

เครือ่งจกัรใหม ่CNC 40,360.68 6% 2,421.64 290,596.90 

 
 

จากปรมิาณการใชไ้มอ้ดัฉนวนของปี 2560 ถา้บรษิทัฯ ยงัใชเ้ครือ่งจกัรเดมิจะตอ้งทิง้เศษไมอ้ดัฉนวนจ านวน 7,264.92 กก. จงึสามารถสรุป
ไดว้่าการด าเนินงานดงักล่าวเป็นการน าเศษวตัถุดบิทีต่อ้งทิง้จากการใชเ้ครือ่งจกัรเดมิกลบัมาใชง้านไดใ้นเครือ่งจกัรตวัใหมค่ดิเป็นสดัสว่น 66% จาก
เศษทีต่อ้งทิง้ในการใชเ้ครือ่งจกัรตวัเดมิ หรอืคดิเป็นมลูค่าประหยดัได ้581,193.79 บาท    (G4-EN2)   

เครื่อง CNC Router (ส าหรบังานไม้)  
เครื่อง CNC Router (ส�ำหรับงำนไม้)

(ถ้าใช้) เคร่ืองจกัรเดิม
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN27)

	 ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจ�าหน่ายโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ		25-30	ปี		ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของ		”คิว

ทีซี”	ก็เช่นกัน	เนื่องจากเราผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน	และข้อก�าหนดที่เป็นสากล		อายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีจ�านวน

ปีมากน้อยขึน้อยู่กับลกัษณะการใช้งาน	และการบ�ารงุรกัษาอยู่อย่างสม�า่เสมอ	ซึง่บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อผลติภัณฑ์

ของบริษัทฯ	ตลอดอายุของผลิตภัณฑ์	จึงได้ก�าหนดนโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส�าหรับหม้อไปไฟฟ้า	คิวทีซี นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

“เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้า

สามารถส่งกลับมายังโรงงานผลิตของ QTC ได้เพื่อเข้า

กระบวนการคัดแยก และส่งก�าจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย   ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็น

ลายลักษณ์อักษร เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า QTC  

ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะต้อง

เป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาที่โรงงานผลิต 

คิวทีซี จังหวัดระยองด้วยตนเอง”

• โครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส (AMDT)

	 ส�าหรับโครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส	:	Amorphous	Distribution	Transformer	ในปี	2560	

บรษิทัฯ	ได้ประสบความส�าเรจ็ข้ันสงูสดุ	ด้วยการออกแบบและผลติท่ีมกีารพัฒนามาอย่างยาวนาน	ท�าให้หม้อแปลงอะมอร์ฟัสขนาด	

300kVA	สเปคการไฟฟ้านครหลวง		และขนาด	315	kVA	สเปคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร	

Short	Circuit	Performance	Test	จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี	

	 นอกจากนี	้ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้รบัทุนสนบัสนนุจากส�านกังานนวัตกรรม

แห่งชาติ	(สนช.	:	NIA)	จ�านวนหนึ่ง	เพ่ือการติดตั้งเครื่องจักร	และด�าเนินการ

ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัสขนาด	1000	kVA		พร้อมส่งไปทดสอบความทนต่อ

กระแสลัดวงจร	Short	Circuit	Performance	Test		ท่ีสถาบัน	CESI	ประเทศ

อติาล	ี	หากด�าเนินการเป็นผลส�าเรจ็จะเป็นหม้อแปลงอะมอร์ฟัสท่ีมขีนาดใหญ่

ที่สุดในประเทศที่ผ่านการทดสอบน้ี	โดยมีแผนส่งทดสอบช่วงเดือนเมษายน	

2561	

	 	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงสายการผลิตแกนเหล็กอะมอร์ฟัส		ติดตั้ง

เครื่องจักร	ใช้งบประมาณลงทุน	5,340,000	บาท	(รวมส่วนทุนสนับสนุนของ	

สนช.	แล้ว)		และพร้อมแล้วทีจ่ะท�าการผลติแกนเหลก็อะมอร์ฟัสในต้นปี	2561	

ซึง่ควิทซีเีป็นโรงงานแห่งแรก	และแห่งเดียวในประเทศไทย	ทีส่ามารถผลติแกน

เหล็กอะมอร์ฟัสได้	ส่งผลให้ราคาของหม้อแปลงอะมอร์ฟัสลดลง			และในปี	

2561	บริษัทฯ	จะเร่งใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย	เพ่ือน�าผลิตภัณฑ์อะมอร์ฟัส

ออกสูต่ลาด	โดยมเีป้าหมายยอดขายเฉพาะหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	50	ล้านบาท

ในปี	2561
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 การควบคุมมลพิษ
 คุณภาพน�้าทิ้ง
	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าผิวดินเพ่ือ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อเย็น

แบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	,ใช้น�้าเพ่ือลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าไว้ใช้ซ�้าตลอดท้ังปีก่อนการ

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

ตามระยะ		ดังนั้น	น�้าทิ้งที่เกิดขึ้นคือน�้าท่ีเกิดจากการช�าระล้างในห้องน�้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่าน้ัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ

ตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

	 ผลการตรวจวดัคุณภาพน�า้ทิง้จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน	และเน่ืองจากการกักเก็บน�า้บ่อสดุท้ายเป็นระบบปิด	บรษิทัฯ	

จึงได้ใช้วิธีการการส่งไปก�าจัดโดยผู้ได้รับอนุญาต	บริษัท	กฤษฎา	เซอร์วิส	จ�ากัด	มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปี	2560	จ�านวน		

6,000	บาท
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 การควบคุมมลพิษ 

คุณภาพน้้าทิ้ง 
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 ้าทิง้ทีเ่กดิขึน้คอืน ้าทีเ่กดิจากการช าระลา้งในหอ้งน ้า หอ้งครวั การล้างรถยนต ์เท่านัน้ ซึง่บรษิทั
ฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ของโรงงานเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของโรงงาน ณ จดุสุดท้าย (ปี 2557-2560) 

พารามเิตอรท์ีต่รวจวดั 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 
24/3    17/7  23/11 08/6  24/11 16/6 20/12 

BOD5 2.7 11 5 7 16 4 7 20 mg/l 

Oil and Grease 0 2.2 2.2 <1.5 2.1 4.6 <1.5 5 mg/l 

PH 5.8 6.97 7.36 7.76 8.82 7.26 6.61 5.5-9.0 - 

Sulfides 0.2 1.4 1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 mg/l as H2S 

Suspended Solids 15 65 26 20 21 10 10 50 mg/l 

Temperature 30 31 30 38 32 31 23 40 °C 

Total Dissolved Solids 66 620 608 87 Not Detected 59 3000 mg/l 

Total Kjeldahl Nitrogen <5 29.8 34.8 <1.0 1.3 <1.0 1.6 100 mg/l as H2S 

 
ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของโรงอาหาร ณ จดุสดุท้าย (ปี 2557-2560) 

พารามเิตอรท์ีต่รวจวดั 

ผลตรวจ  

มาตรฐาน หน่วย 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 2/60 

24/3 10/9 9/3 23/11 9/3 8/6 12/1 16/6 21/12 

BOD5 233 153 134 253 120 228 145 78 376 ≤ 20 mg/l 

Oil and Grease 10.4 10 4.2 21.9 22.9 27.1 23.4 28.7 18.7 ≤ 5 mg/l 

PH 5.3 6.2 7.06 6.63 7.52 7.53 7.27 7.38 4.94 5.5-9.0 - 

Sulfides 1.05 1.73 1.21 2.2 3.3 0.9 0.6 <0.5 1.3 ≤ 1 mg/l as H2S 

Suspended Solids 94 61 55 232 44 17 75 77 74 ≤ 50 mg/l 

Temperature 30 30 27.8 40 27 30 29 34 22 ≤ 40 °C 

Total Dissolved Solids 451 712 123 398 440 444 284 520 452 ≤ 3000 mg/l 

Total Kjeldahl Nitrogen 17 18 13 16.5 12 7.3 19.4 9 15 ≤ 100 mg/l as H2S 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเนื่องจากการกกัเกบ็น ้าบ่อสุดทา้ยเป็นระบบปิด 
บรษิทัฯ จงึไดใ้ชว้ธิกีารการสง่ไปก าจดัโดยผูไ้ดร้บัอนุญาต บรษิทั กฤษฎา เซอรว์สิ จ ากดั มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการในปี 2560 
จ านวน  6,000 บาท 
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 คุณภาพอากาศ
	 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี	มีข้ันตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก	ซึ่งในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้อง	

บริษัทฯ	ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบ้ืองต้นที่ทันสมัยเพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยท่ีสุด	และมีการตรวจวัด

คุณภาพอากาศอย่างสม�่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�าปฏิกิริยาเคมีกับอากาศเปลี่ยนเป็นมลพิษปะปนอยู่ในอากาศได้
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คุณภาพอากาศ 
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทซีี มีข ัน้ตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลติที่

เกีย่วขอ้ง บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตัง้ระบบป้องกนัเบือ้งต้นทีท่นัสมยัเพื่อเป็นการป้องกนัมลพษิออกสู่บรรยากาศใหน้้อยทีสุ่ด และมี
การตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างสม ่าเสมอปีละ 2 ครัง้ กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปล่อยมลพษิสู่อากาศไดแ้ก่ 

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 าปฏกิริยิาเคมกีบัอากาศเปลีย่นเป็นมลพษิปะปนอยู่ในอากาศได้ 
 

ตารางแสดงผลตรวจวดัอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ (ปี 2557 – 2560) 

พืน้ที่ พารามเิตอร ์

ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 
2557 2558 2559 2560 

1 2 1 2 1 2 1 2 

24/3 19/9 26/5 23/11 1/6 23/11 15/6 20/12 

ปลอ่งดูดขีเ้ล ือ่ยหอ้งตดัไม ้ Particulate (ฝุ่ นละออง) 1.9 0.5 2.15 10.4 <0.1 2.82 1.2  400 mg/m3 

ปลอ่งหอ้งพน่ส(ีSpay Booth) ตวัถงั Particulate (ฝุ่ นละออง) 
 

5.6 0.7 1.66 4.49 2.59 4.11 1.97 400 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 1.77 6.97 - ppm 

ปลอ่ง Spray Booth พน่ส ี(ตดิตัง้) Particulate (ฝุ่ นละออง) 
 

2.1 1.2 8.42 4.73 0.38 2.1 
 

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 3.69 0.21 - ppm 

ปลอ่งเครือ่งตดัพลาสมา่ โรงงาน 4 Particulate (ฝุ่ นละออง)    87.6 2.05 42.5 22.7 54.1 400 mg/m3 

 
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide 

   
30 <1 Not Detected 12 3 

 
ppm 

 
Carbon Monoxide 

   
<1 4 <1 3 

 
870 ppm 

 
Oil mist (ละอองน ้ามนั) 

       
433 - mg/m3 

ปลอ่งเตาตบ (Vacuum) 

Particulate (ฝุ่ นละออง) 
       

23.2 400 mg/m3 
Oil mist (ละอองน ้ามนั) 3.68 0.3 0.031 0.617 0.391 355 278 7.52 - mg/m3 
Carbon Monoxide 

   
8 2 19 

  
690 ppm 

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide 
   

<1 <1 Not Detected <1 
 

200 ppm 

ปลอ่งเตาตบ (หมอ้แปลงซอ่ม) Oil mist (ละอองน ้ามนั) 0.48 0.42 0.03 0.447 0.513 306 12.2 2.08 - mg/m3 

 Xylene    <0.25 <0.25 Not Detected  - 200 ppm 

 
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide 

   
<0.25 <0.25 Not Detected 

 
<1 200 ppm 

 
 บริษัทฯ ที่เขา้ท าการตรวจวดัและรบัรองผลตรวจวดัทัง้คุณภาพน ้า และอากาศ คือ บริษัท เคมเล็บ  เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064 

 

  

	 บรษิทัฯ	ทีเ่ข้าท�าการตรวจวัดและรบัรองผลตรวจวัดท้ังคุณภาพน�า้	และอากาศ	คือ	บรษิทั	เคมเลบ็	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 บริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ตั้งแต่

ปี	2558	โดยได้รบัการสนบัสนนุด้านความรู	้และทกัษะในการค�านวณ	และจดัท�ารายงาน

จากโครงการส่งเสรมิการจัดท�าคาร์บอนฟตุพริน้ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม	ระยะที	่5	

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		และบริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานฯ	มาอย่างต่อเน่ือง		

พร้อมทั้งข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเพ่ือขอการรับรองจาก	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	:	

อบก.	โดยมีบริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		เป็นผู้ทวนสอบและรับรองผล		

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรน�าร่องต้นแบบท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	การ

รบัรองเลขท่ี	TGO	CFO	FY17-2-029	(Verification	Period	:	01/01/2016	–	31/12/2016)	จาก	ดร.ครุจุติ	นาครทรรพ	ประธานกรรมการ

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	2560	ณ	โรงแรมเซน็ทารา 

แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2560

	 ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	การรับรองเลขท่ี	TGO	CFO	FY17-2-029	เป็นการรายงานข้อมูลปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	ขอบเขตโรงงานจงัหวัดระยอง	ช่วงเวลาตัง้วันที	่1	ม.ค.	2559	–	31	ธ.ค.	2559		ซึง่ต้องขึน้ทะเบยีน

ในปี	2560
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  คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17)
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17) 

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร 

ประเภท 
ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ปี 2558 (ปีฐาน) 
tonCO2eq. 

ปี 2559 
tonCO2eq. 

ปี 2560 
tonCO2eq. 

Scope 1 (Direct GHG Emission) 426 401 391 
Scope 2 (Indirect GHG Emission : Electricity) 899 672 907 
Scope 3 Other Emission (Paper & Cloth usage) 63 68 57 

Total Emission 1,388 1,141 1,355 
Types of GHGs included : CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รต่อหน่วยผลิต 
ปี พ.ศ. ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก  
(ton CO2 eq.) 

ปรมิาณการผลติ 
นบัหน่วยเป็นเครื่อง 

(Unit) 

ปรมิาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลติ Unit 
ton CO2 eq./Unit 

ปรมิาณการผลติ 
นบัหน่วยเป็นขนาดก าลงัไฟ 

(MVA) 

ปรมิาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 

ต่อหน่วยผลติ MVA 
ton CO2 eq./MVA 

ปีฐาน 2558  1,387.17 3,728 0.3721 1,791.85 0.7742 

ปี 2559 1,139.53 2,341 0.4868 1,148.60 0.9921 
ปี 2560 1,352.83 4,162 0.3250 1,659.53 0.8152 

 
ส าหรบัปี 2560 มกีารปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวมน้อยกว่าปีฐาน 2558 อยู่ที ่2.48% แต่มากกวา่ปี 2559 

อยู่ที ่18.72%   ซึง่เป็นผลมาจากปี 2560 มกี าลงัการผลติทีส่งูกว่าปีฐานนบัหน่วยเป็นจ านวนเครื่อง  434 Unit หากนบัหน่วย
เป็นขนาดก าลงัไฟทีไ่ดจ้ะน้อยกว่าปีฐาน 132.32 MVA และมกี าลงัการผลตินบัหน่วยเป็นจ านวนเครื่องทีส่งูกว่าปี 2559 อยูท่ี ่
1,821 เครื่อง  หากนบัหน่วยเป็นขนาดก าลงัไฟทีไ่ดก้จ็ะมากกว่าปี 2559 อยู่ที ่ 510.93 MVA  และในขณะเดยีวกนัปี 2560 
บรษิทัมกีารก่อสรา้งอาคารโรงงานขนาด 914 ตรม. จ านวน 2 หลงั โดยผูร้บัเหมาซึง่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ ในการ
ด าเนินการ และมกีารเพิม่เครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชก้บัเครื่องจกัรทีใ่ชส้ารท าความเยน็ HFC134a จ านวน 3 เครื่อง และ
เครื่องปรบัอากาศส านกังานทีใ่ชส้ารท าความเยน็ R410 A อกีจ านวน 3 เครื่อง 
 

หากวเิคราะหต์ามประเภทของกา๊ซเรอืนกระจก จะพบว่าบรษิทัฯ ไดท้ าการปรบัปรุงกระบวนการท างานภายในดว้ยการ
สง่เสรมิกจิกรรม KAIZEN โดยพนกังาน สง่ผลใหป้รมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเภทที ่1 ลงได ้8.87% เมื่อเทยีบกบัปี
ฐาน 2558 และลดลง 3.14% เมื่อเทยีบกบัปี 2559    นอกจากนี้ยงัสง่ผลถงึพฤตกิรรมการใชเ้ศษผา้เพื่อเชด็ท าความสะอาด
ชิน้งาน ท าใหส้ามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเภทที ่3 ลงได ้10.52% เมื่อเทยีบกบัปีฐาน 2558 และลดลง 17.19% 
เมื่อเทยีบกบัปี 2559  ซึง่การลดลงของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเภทที ่ 1 และ 3  ในปี 2560 จะสวนทางกบั
ปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ แต่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเภทที ่2 จะแปรผนัตามก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
 
  

	 ส�าหรับปี	2560	มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมน้อยกว่าปีฐาน	2558	อยู่ท่ี	2.48%	แต่มากกว่าปี	2559	อยู่

ที่	18.72%			ซึ่งเป็นผลมาจากปี	2560	มีก�าลังการผลิตที่สูงกว่าปีฐานนับหน่วยเป็นจ�านวนเครื่อง		434	Unit	หากนับหน่วยเป็นขนาด

ก�าลังไฟที่ได้จะน้อยกว่าปีฐาน	132.32	MVA	และมีก�าลังการผลิตนับหน่วยเป็นจ�านวนเครื่องท่ีสูงกว่าปี	2559	อยู่ท่ี	1,821	เครื่อง		

หากนับหน่วยเป็นขนาดก�าลังไฟท่ีได้ก็จะมากกว่าปี	2559	อยู่ท่ี	510.93	MVA		และในขณะเดียวกันปี	2560	บริษัทมีการก่อสร้าง

อาคารโรงงานขนาด	914	ตรม.	จ�านวน	2	หลัง	โดยผู้รับเหมาซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ	ในการด�าเนินการ	และมีการเพิ่มเครื่อง

ปรับอากาศที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้สารท�าความเย็น	HFC134a	จ�านวน	3	เครื่อง	และเครื่องปรับอากาศส�านักงานท่ีใช้สารท�าความ

เย็น	R410	A	อีกจ�านวน	3	เครื่อง

	 หากวิเคราะห์ตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก	จะพบว่าบริษัทฯ	ได้ท�าการปรับปรุงกระบวนการท�างานภายในด้วยการส่ง

เสริมกิจกรรม	KAIZEN	โดยพนักงาน	ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทท่ี	1	ลงได้	8.87%	เมื่อเทียบกับปีฐาน	

2558	และลดลง	3.14%	เมือ่เทยีบกับปี	2559				นอกจากน้ียังส่งผลถึงพฤตกิรรมการใช้เศษผ้าเพ่ือเชด็ท�าความสะอาดชิน้งาน	ท�าให้

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่	3	ลงได้	10.52%	เมื่อเทียบกับปีฐาน	2558	และลดลง	17.19%	เมื่อเทียบกับป	ี

2559		ซึ่งการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่	1	และ	3		ในปี	2560	จะสวนทางกับปริมาณการผลิตที่เพิ่ม

ขึ้น	แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่	2	จะแปรผันตามก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
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	 เอกสารใบรบัรองผลปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	ประจ�าปี	2560	ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2560	ถึง	วันท่ี	

31	ธันวาคม	2560		เลขทีก่ารรบัรอง	TH-ENV-2018-00061-001		ทวนสอบ	และรบัรองผล	โดย	บรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 

เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2560	ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ยกระดับการรับรองจากเดิม	“Limited”	เป็น	“Reasonable”

สามารถ	Download	Greenhouse	Gas	Verification	Statement	ฉบับเต็มได้ที่	

	http://qtc-energy.com/index.php/category/qtc-activity/
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (G4-EN19)

	 บริษัทฯ		ได้ให้การสนับสนุนพนักงานในการปรับปรุงงานด้วย	KAIZEN	โดยให้พิจารณาปรับปรุงครอบคุมทุกประเด็น	ท้ัง

ทางด้านคุณภาพ	ความปลอดภัยฯ	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งในปี	2560	มี		KAIZEN	ทั้งสิ้น	250	เรื่อง	และมี	KAIZEN	ที่สามารถ

ลดผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	36	เรื่อง		คิดเป็น	14.4%	ของจ�านวน	KAIZEN	ทั้งหมด	ซึ่งทั้ง	36	เรื่องได้รับการ

พิสูจน์จากคณะกรรมการส่งเสริมฯ	ว่าสามารถใช้ได้จริง	พร้อมทั้งขยายผลสู่การปฏิบัติ	ตัวอย่าง	KAIZEN	ที่ลดการใช้พลังงาน	และ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	เช่น			

 •	 เรื่อง “เศษประเก็นไม้ก๊อก แทนกำรใช้เศษผ้ำ”		เป็นการเปล่ียนวิธีการท�างานจากเดิมใช้เศษผ้าในการรองรับจุดกด

ทับของชุด	Cable	Box	ที่จัดเก็บไว้รอส่งลูกค้า	ใน	1	ชุด	จะต้องใช้เศษผ้าจ�านวน	4	ผื่น	มีจ�านวน	Cable	Box	50	ชุดจะต้องใช้เศษ

ผ้า	200	ผื่นคิดเป็นน�้าหนักโดยประมาณ	25	กิโลกรัม	พนักงานผู้ดูแลจึงมีความคิดน�าเศษของประเก็นไม้ก๊อกท่ีเหลือจากการผลิต	

และต้องส่งไปก�าจัดภายนอก	มาประยุกต์ใช้แทนเศษผ้า	100%		เป็นการน�าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	โดยตัดประเก็นให้

มีขนาดพอดีและน�ามารองรับจุดกดทับแทนเศษผ้าท่ีใช้อยู่	ซึ่งเป็น	KAIZEN	เรื่องหน่ึงจากหลายๆ	เรื่องท่ีส่งผลให้ปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	3	ของปี	2560	ลดลงจากปี	2559		จ�านวน	11	tonCO2eq.		 (ลดการใช้เศษผ้า 25 กิโลกรัม เท่ากับช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ได้ 0.4546 tonCO2eq.)

“พวกผมเพิ่งรู้ว่ำ แค่เรื่องง่ำยๆ นิด

เดียว วิธีคิดเปลี่ยน วิธีท�ำเปลี่ยนอย่ำงที่

พี่ๆ เคยบอก จะสำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจก

ได้ ท�ำให้ผมเห็นเป็นตัวเลขเลย ไม่รู้ว่ำมัน

ประมำณไหน แต่ผมก็รู้สีกว่ำมันยิ่งใหญ่

มำกๆ มันใช่เรื่องจริงใช่มั๊ยครับ”นายบรรทิว		นาเขียวงาม

พนักงานส่วนขนส่ง

นายอนันต์สิทธิ์		พูดหอม		พนักงาน

ส่วนขนส่ง

 • เรื่อง “เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำแบบ Auto” 	ปัญหาจากการท�างานของพนักงานช่างเชื่อมท่ีมีการเปิดตู้เชื่อมไฟฟ้ารอใช้งาน

ตลอดเวลา	ท�าให้เกิดการสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าไปโดยไม่เกิดประโยชน์		ทมีงานซ่อมบ�ารงุได้มองเหน็ความสญูเปล่าจงึได้คดิประดษิฐ์

แท่นวางหวัเชือ่มโดยตดิ	Limit	Switch	ไว้ทีแ่ท่นวาง	เมือ่ท�างานเสรจ็และวางหัวเชือ่มแล้ว	ชดุแมกเนตกิเบรคเกอร์จะท�าการตดัไฟซึง่

ท�าให้ระบบไฟฟ้าทีจ่่ายให้เครือ่งเชือ่มไฟฟ้าถูกตดัวงจรโดยอตัโนมติัโดยใช้เงนิลงทุนในการปรบัปรงุ	7,000	บาท	ผลจากการปรบัปรงุ

ตัง้แต่เมษายน	–	ธันวาคม	2560	โดยการตดิมเิตอร์เปรยีบเทยีบเพ่ือจบัชัว่โมงการใช้งาน	และพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้เปรยีบเทยีบระหว่าง

ชดุเครือ่งเชือ่มทีป่รบัปรงุแล้ว	กับชดุเครือ่งเชือ่มท่ียังไม่ได้ปรบัปรงุโดยมปีรมิาณการผลติทีเ่ท่ากัน			ผลการทดสอบใช้จรงิได้เป็นดังน้ี					

(G4-EN7,	G4-EN19)

นายวิฑูรย์	ลาขาวัลย์

หัวหน้าส่วนซ่อมบ�ารุง

ที่ปรึกษาโครงการฯ

นายเจษฎา		ประทีป

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง

ผู้ลงมือปฏิบัติ

“แค่ควำมคิดที่อยำก
จะช่วยเพื่อนให้ท�ำงำน

ได้สะดวกขึ้น และลดกำร
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ตำม

นโยบำยบริษัทฯ แต่กลับ
สำมำรถช่วยลดโลกร้อน

ได้ด้วย พวกเรำภูมิใจ และ
ขอบคุณบริษัทฯ ที่ให้กำร
สนับสนุนทุกควำมคิดของ

พวกเรำ”

	 จากผลการทดสอบใช้งานจริงของเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้าท้ัง		2	เครื่องพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	จากเครื่องเชื่อม

ไฟฟ้าในการท�างานแบบเดิมได้	96	kWh	ในระยะเวลา	9	เดือน	ซึ่งเท่ากับสามารถลดปริมารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี	2	

ได้	0.0559	tonCO2eq.		ซึ่งบริษัทฯ	ได้อนุมัติให้ขยายผลปรับปรุงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่เหลืออยู่อีกจ�านวน	3	เครื่อง
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การใช้ทรัพยากร
 พลังงาน (G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6)

	 กระบวนการในกิจกรรมการผลติ	การให้บรกิาร	และงานส�านกังาน	ของบรษิทัฯ	ใช้พลงังานท่ีไม่หมนุเวียน	(Non-Renewable	

Energy)	ซึ่งประกอบไปด้วยพลังงาน	2	ส่วนได้แก่

 1.  พลังงานไฟฟ้า

	 	 ซึง่เป็นพลงังานทีซ่ือ้จากภายนอก	2	แหล่งคอื	การไฟฟ้านครหลวง	ใช้ในส�านกังานใหญ่	กรงุเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต	จังหวัดระยอง
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การใช้ทรัพยากร 

 พลังงาน (G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6) 

กระบวนการในกจิกรรมการผลติ การใหบ้รกิาร และงานส านกังาน ของบรษิทัฯ ใชพ้ลงังานทีไ่มห่มุนเวยีน (Non-
Renewable Energy) ซึง่ประกอบไปดว้ยพลงังาน 2 สว่นไดแ้ก ่

1.  พลังงานไฟฟ้า 
ซึง่เป็นพลงังานทีซ่ือ้จากภายนอก 2 แหล่งคอื การไฟฟ้านครหลวง ใชใ้นส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาคใชใ้นโรงงานผลติ จงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 
ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ    
       การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 141,000.00 153,000.00 139,000.00 
โรงงำนจังหวัดระยอง    
      การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (kWh) 1,545,688.00 1,153,576.00 1,556,768.00 
           ปริมาณการผลิต (MVA)        1,791.85  1,148.60 1,659.53 
           ปริมาณการผลิต (Unit) 3,728.00 2,341.00 4,162.00 

kWh / MVA 862.62 1,004.33 938.08 
kWh / Unit 414.62 492.77 374.04 

 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าอะมอรฟั์ส ขนาด 300kVA 12/24 kV ทีส่ านกังานกรุงเทพฯ เพื่อประหยดั
การใชพ้ลงังาน ซึง่สง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 14,000 kWh คดิเป็นค่าประหยดัพลงังาน
ได ้56,000 บาท (สมตฐิานค่าไฟฟ้า 4 บาท/1 kWh)  

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าส านักงานกรงุเทพฯ 

2560 
ปี พ.ศ. 

141,000 
kWh 

153,000 
kWh 

139,000 
kWh 

 662,198.46 บาท  
 657,020.65 บาท  

616762.04 บาท 

 590,000.00

 600,000.00

 610,000.00
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การใช้ทรัพยากร 

 พลังงาน (G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6) 

กระบวนการในกจิกรรมการผลติ การใหบ้รกิาร และงานส านกังาน ของบรษิทัฯ ใชพ้ลงังานทีไ่มห่มุนเวยีน (Non-
Renewable Energy) ซึง่ประกอบไปดว้ยพลงังาน 2 สว่นไดแ้ก ่

1.  พลังงานไฟฟ้า 
ซึง่เป็นพลงังานทีซ่ือ้จากภายนอก 2 แหล่งคอื การไฟฟ้านครหลวง ใชใ้นส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาคใชใ้นโรงงานผลติ จงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 
ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ    
       การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 141,000.00 153,000.00 139,000.00 
โรงงำนจังหวัดระยอง    
      การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (kWh) 1,545,688.00 1,153,576.00 1,556,768.00 
           ปริมาณการผลิต (MVA)        1,791.85  1,148.60 1,659.53 
           ปริมาณการผลิต (Unit) 3,728.00 2,341.00 4,162.00 

kWh / MVA 862.62 1,004.33 938.08 
kWh / Unit 414.62 492.77 374.04 

 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าอะมอรฟั์ส ขนาด 300kVA 12/24 kV ทีส่ านกังานกรุงเทพฯ เพื่อประหยดั
การใชพ้ลงังาน ซึง่สง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 14,000 kWh คดิเป็นค่าประหยดัพลงังาน
ได ้56,000 บาท (สมตฐิานค่าไฟฟ้า 4 บาท/1 kWh)  

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าส านักงานกรงุเทพฯ 
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	 	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส	ขนาด	300kVA	12/24	kV	ทีส่�านกังานกรงุเทพฯ	เพ่ือประหยัด

การใช้พลังงาน	ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี	2560	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	14,000	kWh	คิดเป็นค่าประหยัด

พลังงานได้	56,000	บาท	(สมติฐานค่าไฟฟ้า	4	บาท/1	kWh)

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าส�านักงานกรุงเทพฯ
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	 	 	 ส�าหรับโรงงานจังหวัดระยองในป	ี2560	มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าปี	2559	จ�านวน	403,192	kWh	เน่ืองจาก

มีก�าลังการผลิตที่สูงกว่านับหน่วยเป็นจ�านวนเครื่อง	มากกว่า	1,821	Unit	หากนับหน่วยเป็นขนาดก�าลังไฟจะมากกว่า	

510.93	MVA		นอกจากน้ีในปี	2560	ยังมีการก่อสร้างอาคารโรงงานขนาด	914	ตรม.	จ�านวน	2	หลัง	โดยผู้รับเหมาใช้

พลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ	ในการด�าเนนิการ	จะเหน็ได้ว่าประสทิธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าของโรงงานดขีึน้จากปี	2559	

แสดงดังกราฟ
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ส าหรบัโรงงานจงัหวดัระยองในปี 2560 มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงูกว่าปี 2559 จ านวน 403,192 kWh เน่ืองจากมกี าลงั
การผลติทีส่งูกว่านบัหน่วยเป็นจ านวนเครื่อง มากกว่า 1,821 Unit หากนบัหน่วยเป็นขนาดก าลงัไฟจะมากกว่า 510.93 MVA  
นอกจากนี้ในปี 2560 ยงัมกีารกอ่สรา้งอาคารโรงงานขนาด 914 ตรม. จ านวน 2 หลงั โดยผูร้บัเหมาใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ 
ในการด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าโรงงานจงัหวดัระยอง 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าอะมอรฟั์สทีโ่รงงานจงัหวดัระยองจ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่อง
เดมิทีใ่ชอ้ยู่ โดยจะใชห้มอ้แปลงอะมอรฟั์ส Smart Transformer ซึง่ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นหมอ้แปลงแห่งอนาคต 

 

2.  พลังงานความร้อน  
ไดแ้ก่น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเบนซนิ เพื่องานขนสง่ภายนอกบรษิทัฯ งานบรกิาร งานขนสง่เคลื่อนยา้ยภายในบรษิทัฯ 

รถรบั-สง่พนกังาน และรถประจ าต าแหน่ง 
 

ตารางแสดงปริมาณการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

น ำ้มันดีเซล (ลิตร) 118,873.10 110,765.37 107,331.63 

น ำ้มันเบนซิน (ลิตร) 29,908.38 29,275.52 27,583.98 

รวม (ลิตร) 148,781.48 140,040.89 134,951.61 
 

  ปรมิาณการใชพ้ลงังานความรอ้น น ้ามนัดเีซล และเบนซนิ ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 5,125.28 ลติร เนื่องจาก
ในปี 2560 มกีารยกเลกิรถโฟลค์ลฟิคนัเก่าซึง่มอีตัราสิน้เปลอืงพลงังานสงู โดยเปลีย่นคนัใหม่มาทดแทน นอกจากน้ี ปรมิาณการ
สง่มอบสนิคา้ในปี 2560 สว่นใหญ่เป็นงานสง่มอบ Lot ใหญ่พรอ้มๆ กนั จงึท าใหส้ามารถบรหิารการจดัสง่สนิคา้ไดด้ขีึน้ 

 

2560 

kWh/U
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kWh/M
VA 

ปี พ.ศ. 
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ส าหรบัโรงงานจงัหวดัระยองในปี 2560 มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงูกว่าปี 2559 จ านวน 403,192 kWh เน่ืองจากมกี าลงั
การผลติทีส่งูกว่านบัหน่วยเป็นจ านวนเครื่อง มากกว่า 1,821 Unit หากนบัหน่วยเป็นขนาดก าลงัไฟจะมากกว่า 510.93 MVA  
นอกจากนี้ในปี 2560 ยงัมกีารกอ่สรา้งอาคารโรงงานขนาด 914 ตรม. จ านวน 2 หลงั โดยผูร้บัเหมาใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ 
ในการด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าโรงงานจงัหวดัระยอง 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าอะมอรฟั์สทีโ่รงงานจงัหวดัระยองจ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่อง
เดมิทีใ่ชอ้ยู่ โดยจะใชห้มอ้แปลงอะมอรฟั์ส Smart Transformer ซึง่ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นหมอ้แปลงแห่งอนาคต 

 

2.  พลังงานความร้อน  
ไดแ้ก่น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเบนซนิ เพื่องานขนสง่ภายนอกบรษิทัฯ งานบรกิาร งานขนสง่เคลื่อนยา้ยภายในบรษิทัฯ 

รถรบั-สง่พนกังาน และรถประจ าต าแหน่ง 
 

ตารางแสดงปริมาณการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

น ำ้มันดีเซล (ลิตร) 118,873.10 110,765.37 107,331.63 

น ำ้มันเบนซิน (ลิตร) 29,908.38 29,275.52 27,583.98 

รวม (ลิตร) 148,781.48 140,040.89 134,951.61 
 

  ปรมิาณการใชพ้ลงังานความรอ้น น ้ามนัดเีซล และเบนซนิ ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 5,125.28 ลติร เนื่องจาก
ในปี 2560 มกีารยกเลกิรถโฟลค์ลฟิคนัเก่าซึง่มอีตัราสิน้เปลอืงพลงังานสงู โดยเปลีย่นคนัใหม่มาทดแทน นอกจากน้ี ปรมิาณการ
สง่มอบสนิคา้ในปี 2560 สว่นใหญ่เป็นงานสง่มอบ Lot ใหญ่พรอ้มๆ กนั จงึท าใหส้ามารถบรหิารการจดัสง่สนิคา้ไดด้ขีึน้ 
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ปี พ.ศ. 
กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง

 2.  พลังงานความร้อน 

	 	 ได้แก่น�้ามันดีเซล	และน�้ามันเบนซิน	เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการ	งานขนส่งเคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ	

รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถประจ�าต�าแหน่ง

	 	 ปรมิาณการใช้พลงังานความร้อน	น�า้มนัดีเซล	และเบนซนิ	ปี	2560	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	5,125.28	ลิตร	เนือ่งจาก

ในปี	2560	มีการยกเลิกรถโฟล์คลิฟคันเก่าซึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสูง	โดยเปลี่ยนคันใหม่มาทดแทน	นอกจากนี	้

ปริมาณการส่งมอบสินค้าในปี	2560	ส่วนใหญ่เป็นงานส่งมอบ	Lot	ใหญ่พร้อมๆ	กัน	จึงท�าให้สามารถบริหารการจัดส่ง

สินค้าได้ดีขึ้น

	 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีแผนติดตั้งหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	(Super	Low	Loss)	ซึ่งเป็นหม้อแปลงรุ่นปรับปรุงใหม่	พร้อม 

ติดตั้งระบบ	Smart	Monitoring		เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน	และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ 

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ	Real	time
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  น�้า (G4-EN8)

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าผิวดินเพ่ือ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อเย็น

แบบหมนุเวียนของเตาอบ	Vacuum	,ใช้น�า้เพ่ือลดอณุหภมูจิากการเชือ่มชิน้งาน	และการช�าระล้างในห้องน�า้	ห้องครวั	การล้างรถยนต์	

เท่านั้น	ส่วนส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ใช้น�้าประปาจากการประปานครหลวง
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 น้้า (G4-EN8) 

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 ปี 2560 

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 2,992.00 1,527.00 803.00 1,264.00 

น ้าผิวดิน (ลบ.เมตร) 7,534.80 5,551.40 4,504.30 5,173.80 

 

ปรมิาณการใชน้ ้าประปานครหลวงของส านักงานกรุงเทพฯ ปี 2560 มปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 461 ลบ.
เมตร เน่ืองจากเกดิกรณีท่อน ้าประปาแตกตอนเดอืนเมษายน  

ปรมิาณการใชน้ ้าผวิดนิของโรงงานจงัหวดัระยอง ปี 2560 มปีรมิาณเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 669.50 ลบ.เมตร 
เน่ืองจากมกี าลงัการผลติ และจ านวนคนเพิม่ขึน้ ท าใหก้จิกรรการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ในปี 2560 มงีาน
ก่อสรา้งอาคารโรงงานจ านวน 2 หลงั และมแีคม้ป์คนงานพกัอาศยันาน 5 เดอืน 

บรษิัทฯ ไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่  แต่มกีารเฝ้าระวงั ตรวจวดัค่าน ้าทิ้งจากบ่อสุดท้ายให้
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

	 ปริมาณการใช้น�้าประปานครหลวงของส�านักงานกรุงเทพฯ	ปี	2560	มีปริมาณที่เพ่ิมข้ึนจากปี	2559	จ�านวน	461	ลบ.เมตร	

เนื่องจากเกิดกรณีท่อน�้าประปาแตกในเดือนเมษายน	

	 ปรมิาณการใช้น�า้ผิวดนิของโรงงานจังหวดัระยอง	ปี	2560	มีปรมิาณเพิม่ขึน้จากปี	2559	จ�านวน	669.50	ลบ.เมตร	เนือ่งจาก

มีก�าลังการผลิต	และจ�านวนคนเพ่ิมขึ้น	ท�าให้กิจกรรมการใช้น�้าเพ่ือการอุปโภคเพ่ิมขึ้น	นอกจากน้ีในปี	2560	มีงานก่อสร้างอาคาร

โรงงานจ�านวน	2	หลัง	และมีแค้มป์คนงานพักอาศัยนาน	5	เดือน

	 บรษิทัฯ	ไม่มรีะบบบ�าบดัน�า้เพ่ือน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่		แต่มกีารเฝ้าระวงั	ตรวจวัดค่าน�า้ทิง้จากบ่อสดุท้ายให้เป็นไปตาม

ที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ปลูกป่าในโรงงาน  (G4-EN12)

	 เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน�้า	ไม่มีป่าไม้	สภาพแห้งแล้ง	ต้องเจาะบ่อน�้าผิวดินขึ้นมาใช้ในการอุปโภค	ซึ่งส่ง

ผลต่อปริมาณน�้าระดับผิวดินที่อาจลดลง	เพ่ือการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าโครงการปลูกป่าในโรงงานขึ้นเพ่ือ

ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมรอบๆ	โรงงาน	เพ่ิมความชุม่ชืน้ให้ดนิและแหล่งน�า้ใต้ดิน	ต้ังแต่ปี	2556	ปัจจบุนัต้นไม้ท่ีพนักงานร่วมกันปลกูจ�านวน	

751	ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้	บ่อกักเก็บน�้าธรรมชาติท่ีขุดไว้กลางพ้ืนท่ีปลูกป่ายังคงมีน�้าอยู่ในปริมาณที่

มาก	ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา	ปลูกพืชน�้า	เพื่อน�ามาเป็นอาหาร		ปัจจุบันพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้ชุมชนรอบข้าง

มาใช้ประโยชน์ได้	เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมกับองค์กรเอกชน	และป่าชมุชนในเขตจงัหวดัระยอง	เพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางการจดัท�า	

“ระยองโมเดล	บทบาทพ้ืนทีส่เีขยีวต่อการลดโลกร้อนระดบัโลก”	จดัโดย	องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ร่วม

กับ	กรมป่าไม้		คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	และจงัหวัดระยอง	ซึง่ในโครงการน้ี	บรษิทัฯ	ยังอยู่ในช่วงพิจารณาคดัเลอืก 

ป่าชุมชนที่จะให้การสนับสนุนซึ่งจะเริ่มมีบทบาทในปี	2561

ภาพพื้นที่ป่าในโรงงานคิวทีซี	ถ่ายเมื่อธันวาคม	2560
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ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร	และมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

111  

รายงานความยัง่ยนื 2560 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 
วตัถุประสงค ์: เพื่อสรา้งวฒันธรรมสเีขยีวในองคก์ร และมธีรรมาภบิาลดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมาย 1 : ควบคุมปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์รต่อหน่วยผลติ 
ตวัชีว้ดั : ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์รต่อหน่วยผลติ Unit และ MVA ไมเ่กนิ 5% จากขอ้มลูปีฐาน  

ผลการด าเนินงาน :        ปีฐาน 2558  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก = 0.3721 ton CO2 eq./Unit และ 0.7742 ton CO2 eq./MVA 
       ปี 2560  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก      = 0.3250 ton CO2 eq./Unit และ 0.8152 ton CO2 eq./MVA 
       หน่วยผลติ Unit = ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 1 Unit ได ้12.65%  จากปีฐาน   
       หน่วยผลติ MVA = ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 1 MVA เพิม่ขึน้ 5.30%    จากปีฐาน  (เกนิเป้าหมาย 0.30%) 
 

เป้าหมาย 2 : ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ตวัชีว้ดั : มลูค่าจ านวนเงนิค่าปรบั และจ านวนครัง้ทีไ่มด่ าเนินการ เป็นศนูย ์(0) 

ผลการด าเนินงาน :         ไดต้ามเป้าหมาย ปี 2560 ด าเนินการไดส้อดคลอ้งต่อกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และไมม่คี่าปรบั 
 
 

เป้าหมาย 3 : มกีระบวนการจดัการ และแกไ้ขป้องกนัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากกจิกรรมของบรษิทัฯ 
ตวัชีว้ดั : ไมม่ขีอ้เรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม (เป็นศนูย)์  

ผลการด าเนินงาน :            ไดต้ามเป้าหมาย  
ไดร้บัการยนืยนัเป็นเอกสารจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาบยางพร รบัรองว่า ในรอบปี 2560 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนดา้น
สิง่แวดลอ้มจากชุมชนรอบขา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CO2 CO2

CO2 CO2
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Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements
Page

Note SDG Mapping
SR AR

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

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.	

2-3

G4-2 Provide	a	description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities. 21,	39-44

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report	the	name	of	the	organization. 5

G4-4 Report	the	primary	brands,	products,	and	services. 5

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

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.

10

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

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

5

G4-9 Report	the	scale	of	the	organization. 12,	46-47

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 . 	 R e p o r t 	 t h e 	 t o t a l 	 w o r k f o r c e 	 b y 	 r e g i o n 	 a n d 	 g e n d e r . 
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).

71-75 Goal	8	:	Employment

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

G4-12 Describe	the	organization’s	supply	chain. 21-22

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

9

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

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.

-

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

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.
26-28

G4-19 List	all	the	material	Aspects	identified	in	the	process	for	defining	report	content. 26-27

G4-20 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	within	the	organization. 29

G4-21 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	outside	the	organization. 29

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. - -

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT

G4-24 Provide	a	list	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 23-25

G4-25 Report	the	basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage. 21

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.	

23-25

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.

23-25

REPORT	PROFILE

G4-28 Reporting	period	(such	as	fiscal	or	calendar	year)	for	information	provided. 26

G4-29 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any). 26

G4-30 Reporting	cycle	(such	as	annual,	biennial). 26

G4-31 Provide	the	contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents. 28

GRI Content Index
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Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements
Page

Note SDG Mapping
SR AR

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.

26

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.

28

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.

11-12

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.

11-12,	15

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.

11-12,	15

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.

11-12,	15 - Goal	16	:	Inclusive	decision	
making

G4-38 Report	the	composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees. 11-12,	15 43-56 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).

11 12,	17 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.

30 40 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.

- 73-74
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.

- 4-11

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

32-33
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.

32-33

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.

39 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.

39

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

39

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.

39

G4-49 Report	the	process	for	communicating	critical	concerns	to	the	highest	governance	body. 39

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.

43

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.

31 57-60

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.

31 57-60

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.

31 57-60 Goal	16	:	Inclusive	decision	
making
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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.

- -

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.

- -

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.	

13,	31-38
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.

35-38
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.

13
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 46-49 85-161 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

- -

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

G4-EC4 Financial	assistance	received	from	government - -

ASPECT:	MARKET	PRESENCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC5 Ratios	of	standard	entry	level	wage	by	gender	compared	to	local	minimum	wage	at	significant	
locations	of	operation

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

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

71-72
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 - -

ASPECT:	PROCUREMENT	PRACTICES

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC9 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	at	significant	locations	of	operation 49

CATEGORY:	ENVIRONMENTAL

ASPECT:	MATERIALS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN1 Materials	used	by	weight	or	volume 99 Goal	8	:	Materials	efficiency

G4-EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials 99

ASPECT:	ENERGY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN3 Energy	consumption	within	the	organization 107-108 - Goal	13	:	Climate	Action

G4-EN4 Energy	consumption	outside	of	the	organization 107-108 -

G4-EN5 Energy	intensity - -

G4-EN6 Reduction	of	energy	consumption 107-108 -

G4-EN7 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	services

ASPECT:	WATER

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source 109 - Goal	6	:		Sustainable	water	
withdrawals

G4-EN9 Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water - -

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



115รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements
Page

Note SDG Mapping
SR AR

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

-

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

110 Goal	6	:	water-related	
ecosystems	and	biodiversity

G4-EN13 Habitats	protected	or	restored -

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) 104-105 - Goal	3	:	Air	quality 
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN16 Energy	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	2) 104-105 - Goal	3	:	Air	quality 
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN17 Other	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	3) 104-105 - Goal	3	:	Air	quality 
Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN18 Greenhouse	gas	(GHG)	emissions	intensity - -

G4-EN19 Reduction	of	greenhouse	gas	(GHG)	emissions 106 - Goal	13	:	GHG	emissions

G4-EN20 Emissions	of	ozone-depleting	substances	(ODS) 104 -

G4-EN21 NO
X
,	SO

X
,	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 97-98 - Goal	3	:	Waste

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills - - No	
significant	
leaks.

Goal	3	:	Spills

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

98 - 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 98 -

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

111 - No	case 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 49 - Goal	9	:	-Environmental	
investments 
															-Research	and	
development

ASPECT:	SUPPLIER	ENVIRONMENTAL	ASSESSMENT

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN32 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria 57 -

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

111 - No	case
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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

73 - 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

73 Goal	8	:	Earnings,	wages	and	
benefits

G4-LA3 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	leave,	by	gender 73 Goal	5	:	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

-

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

59 - 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

66 - 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 67-68 - 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 - -

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 81-82 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

81-82 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

81-82 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

12 - 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

72 - 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 - -

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

83 - No	case

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

81-82 -

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

72

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

21 -

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

83 - No	case

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

86-94 -

G4-SO2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	local	communities 86-94 -

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

- -

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	policies	and	procedures 35-38 - Goal	16	:	Anti-corruption
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G4-SO5 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken - - No	case Goal	16	:	Anti-corruption

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

43 - 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

94 - 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

- -

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

5-8 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 85 -

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

85 -

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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