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สารจากผู้น�ำ (G4-1)
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2559  โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนของภาครัฐ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในเมกะโปรเจกต์  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ท�ำให้ความต้องการใช้
หม้อแปลงไฟฟ้ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในขณะเดียวกันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็
มีจ�ำนวนมาก จึงยังคงมีภาพของการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ด้านราคาค่อนข้างรุนแรง เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากใน
การเข้าเสนอราคาทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อ
ลดผลขาดทุนจากปีก่อน โดยในปีนี้เป็นปีแรก ที่เราสามารถใช้ก�ำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4,162 เครื่อง หรือ 1,659,531 kVA  ซึ่งเป็น
ผลมาจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน   พร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ ตัง้ แต่การขายจนถึงการส่งมอบ ตามหลักการบริหารคุณภาพทัว่
ทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)  และค�ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อ
เนื่อง  โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงงาน ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2560 ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ   ส�ำหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างต่อ
เนื่อง และให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบครอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
จากปั ญ หาการลาออกและเปลี่ ย นงานของพนั ก งานในต� ำ แหน่ ง งานส� ำ คั ญ ๆ ในปี ก ่ อ น เราได้ แ ก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง
ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทน การประเมิ น ผลงานให้ มี ค วามเป็ น ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร สร้ า งความ
พึงพอใจกับทุกฝ่ายส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากปีก่อน  แต่ผลจากการประเมินสมดุลชีวิตของพนักงาน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องทบทวนแนวทางการสร้าง
สุ ข ภาวะองค์ ก รใหม่ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งสมดุ ล ยภาพชี วิ ต กั บ งานบรรลุ ต ามเป้ า หมาย และในปี 2560 บริ ษั ท ฯ
ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ ทุกบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน
เพื่อให้พร้อมขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก CAC ในปี 2561  
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม บริษัทฯ ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม เสวนา
ประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี  ซึ่งในปี 2560 เราได้มีการจัดกิจกรรม 5ส สู่โรงเรียน และส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มผู้พิการในชุมชน  ตามข้อ
เสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และบริษัทฯ จะยังคงสานต่อโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเป็นหุ้นส่วนทาง
สังคมที่ดีร่วมกันตลอดไป

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เราได้มีการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน อะมอร์ฟสั (Amorphous
Distribution Transformer : AMDT) มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการประหยัดพลังงาน  และลดต้นทุนการผลิต
เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงราคาได้  โดยในปี 2560 คิวทีซไี ด้รบั การสนับสนุนทุนส่วนหนึง่ จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) : NIA เพือ่ ตัง้ สายการผลิตเฉพาะแกนเหล็กอะมอร์ฟสั เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบนั ได้เริม่ ด�ำเนินการ คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในต้นปี 2561  และจะเริ่มใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้วยการเจาะตลาดลูกค้าไฮเอนด์ (High-end market) ที่เน้นคุณภาพ และ
ผลการประหยัดพลังงานสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ
การให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในมุมมองภาวะเศรษฐกิจปี 2561 ของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้านั้น คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ และในทุกๆ โครงการหรือทุกอุตสาหกรรมที่มีการขยาย
ตัว ย่อมมีความจ�ำเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งสิ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะเข้าเสนอราคา แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตต่างประเทศเข้าแข่งขันราคาได้ และอาจ
ท�ำให้การแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเข้าห�ำ้ หัน่ กันมากขึน้   ซึง่ เราได้มแี ผนรองรับความเสีย่ งนีด้ ว้ ยกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  และส่งเสริมการขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัสเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับ
ลูกค้า เราพร้อมจะน�ำคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณค่าต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมอบสู่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2
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สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
ประชาชนทั่วไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัท
ขอให้ค�ำมั่นว่า จะด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท
ในการพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ให้พร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร)
กรรมการผู้จัดการ
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รู้จัก “คิวทีซี” (G4-17)
ข้อมูลธุรกิจ (G4-3)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
กลุ่มอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานใหญ่ (G4-5)

:
:
:
:
:
:
:

โรงงานผลิต  

:

ผู้บริหารสูงสุด
ธุรกิจหลัก (G4-4)

:
:

1.

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)     
QTC
28 กรกฎาคม 2554   (จดทะเบียนหลักทรัพย์)
429,240,725 บาท
341,088,220 บาท
ทรัพยากร
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
เลขที่ 149  หมู่  2  ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ  ต�ำบลมาบยางพร  อ�ำเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  21140 โทรศัพท์ 0-3889-1411-14 โทรสาร  0-3889-1420
นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ประกอบธุรกิจผลิต  จ�ำหน่าย และให้บริการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทีม่ ขี นาดก�ำลังไฟฟ้าตัง้ แต่
30-30000 kVA  และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้าที่
บริษัท ผลิตและจ�ำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ (G4-PR3)

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย (Distribution Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�ำหน่าย (Distribution Line)  ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ให้มี
แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยูใ่ นระดับทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย และอาคารสูง
เป็นต้น  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.1 หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ระบบจ� ำ หน่ า ยแบบน�้ ำ มั น ชนิ ด ปิ ด ผนึ ก
(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) ขนาดก�ำลัง
ไฟ >30 kVA < 4,000 kVA หม้อแปลงชนิดนี้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้
น�ำ้ มันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง
และระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก โดย
ตัวถังหม้อแปลงจะถูกปิดผนึก (Sealed) อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้
มีอากาศเข้ามาสัมผัสกับน�้ำมันภายในตัวหม้อแปลง จึงท�ำให้หม้อแปลง
ชนิดนีม้ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถป้องกันความชืน้ ได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะส่งผลท�ำให้
น�ำ้ มันหม้อแปลงไม่เสือ่ มสภาพได้งา่ ย และยังช่วยรักษาสภาพความเป็น
ฉนวนของน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน รวมทั้งช่วยยืดระยะ
เวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงได้อีกด้วย ส่วนใหญ่
หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง
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1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�้ำมันชนิดตัวถังเปิด (Open
Type with Conservator) ขนาดก�ำลังไฟ >30 kVA < 5,000 kVA  เป็น
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิม  ซึ่งนิยมใช้กันมานาน โดยจะใช้น�้ำมันหม้อแปลง
เป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก
แต่จะมีถงั น�ำ้ มันส�ำรอง (Conservator) ติดตัง้ อยูเ่ พือ่ รองรับการขยายตัวของ
น�ำ้ มันหม้อแปลงขณะใช้งาน และมีทอ่ ให้อากาศผ่านเข้าออกได้ และทีป่ ลาย
ท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล (Silica Gel) ซึ่งเป็นสารช่วยดูดความชื้น
ออกจากอากาศก่อนเข้าสู่หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจ
สอบน�้ำมันหม้อแปลงอย่างสม�่ำเสมอทุก 6-12 เดือน

2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย (Distribution Transformer)
ขนาดใหญ่ (ขนาดก�ำลังไฟ > 5,000kVA – 30,000kVA แรงดันไฟฟ้า
ไม่เกิน 36KV )
เป็ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ที่ มี ข นาดก� ำ ลั ง ไฟสู ง ใช้ น�้ ำ มั น หม้ อ แปลง
เป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก
(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) และชนิดเปิด
(Open Type with Conservator)  เสริมด้วยการออกแบบพิเศษ ตามความ
ต้องการใช้งาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะทีล่ กู ค้าต้องการ  หม้อแปลงชนิดนีเ้ หมาะ
กับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่ หรือผูผ้ ลิตและจ่ายไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)  
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น   หม้อแปลงชนิดนีจ้ ะมีขนาดใหญ่
การจัดส่งหม้อแปลงจะต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง ในบางกรณีอาจต้อง
มีการถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ เท่าที่จ�ำเป็น ขณะ
ขนส่ง และท�ำการประกอบติดตั้งใหม่ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ณ
สถานที่ติดตั้งก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า

3.

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer)
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าทีเ่ หมาะต่อการติดตัง้ ในอาคาร เนือ่ งจากหม้อแปลงไฟ
ฟ้าแบบแห้ง ไม่มีการใช้ฉนวนน�้ำมัน ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน
Epoxy Resin ที่มีความทนทานต่อความชื้น ฝุ่น และสิ่งแวดล้อม โครงการ
ที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง อาทิ เช่น อาคารสูง อาคารที่พักอาศัย หรือ
คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล หรือศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่จ�ำกัดต้องเลือกใช้
หม้อแปลงที่สามารถติดตั้งในอาคารได้  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุน
ความพร้อมทั้งด้านสินค้า และบุคคลากรในการบริการให้แก่ลูกค้า เพื่อ
จ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
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หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส (Amorphous Distribution Transformer : AMDT)

หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้วัตถุดิบ Amorphous มาท�ำเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ คือ มีค่าความสูญเสียก�ำลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No Load Loss)  ต�่ำ เพียง 1 ใน 3 ของ
แกนเหล็กซิลิกอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้  และหากมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส
ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลกิ อนได้เป็นจ�ำนวนมาก ก็จะหมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จำ� นวน
มาก และยังส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
นั้นเอง

หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส               
    ตามสเปคการไฟฟ้านครหลวง  

5.

                   หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส
               ตามสเปคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

บริษัทฯ จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ เช่น Earthing Transformer, Dry-Type Class
F&H, Unit Substation, Pad Mounted เป็นต้น

Unit Substation

Earthing Transformer

Dry-Type Class F&H

Pad Mounted
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งานให้บริการ
งานให้ บริการ
งานบริการของบริษทั ฯ เป็ นงานบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้ าตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคทีม่ ี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์เป็ นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการและอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทัง้ ที่เป็ น
ลูกค้าทีซ่ อ้ื หม้อแปลงไฟฟ้ า QTC และลูกค้าทัวไป
่ ในกรณีท่เี ป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ าของ QTC บริษทั ฯ จะมีรายละเอียดในการ
ติดต่อกรณีฉุกเฉินติดไว้ทด่ี า้ นข้างของหม้อแปลงไฟฟ้ าทุกเครื่องเพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ลูกค้า งานบริการเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้ า
ทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้ให้บริการแก่ลกู ค้า ได้แก่
งานบริการติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ า
งานบริการตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษาตามกาหนดเวลา
งานบริการซ่อมแซมและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า
งานบริการเติมและกรองน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้ า
งานบริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้ า
งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าตามมาตรฐานต่างๆ
งานบริการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ า
งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้ า

ทีมช่างบริการทีเ่ ชีย่ วชาญ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่

ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025
ตลาดเป้าหมาย (G4-8) : คิวทีซี จาหน่ายสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
จาหน่ายในประเทศเช่น กลุ่มกิจการ
ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ได้ แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ฯลฯ กลุม่ งาน
เอกชน ได้ แก่ผ้ ใู ช้ งานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงแรม คอนโดมิเนียม หมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
จาหน่ายต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ ปานามา และในกลุม่ ประเทศอาเซียน
8
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รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น (G4-6), (G4-7), G4-13)
โครงสร้างการถือครองหุ้น สรุป ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

✯

✯✯✯✯

✯✯

✯✯✯

✯✯✯✯✯

ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ( ✯ = บริษัทย่อย , ✯ = บริษัทร่วมทุน )
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✯

บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ จัดตั้งบริษัทเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 100%
✯✯✯✯

บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด (L-Solar 1) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท  บจ. คิวทีซี โกบอลเพาเวอร์
เข้าถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 20 กันยาน 2560
✯✯✯✯✯

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จ�ำกัด (GEP) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ�ำหน่ายให้กับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2528  ทุนจดทะเบียน 25,755,800 บาท   
โดยบริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) เข้าถือหุ้นสัดส่วน 15% เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2560 เพื่อลงทุนท�ำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ขนาด 220 เมกะวัตต์
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ทั้งนี้ยังมี บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ถือหุ้นสัดส่วน 20%  , บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 15%,  Noble
Planet Pte. Ltd. (สัญชาติสิงคโปร์) ถือหุ้นสัดส่วน 5% และ Planet Energy Holdings Pte.
Ltd. (สัญชาติสิงคโปร์) ถือหุ้นสัดส่วน 48%

✯✯

บริษัท คิวทีซี-ปานโก้ จ�ำกัด (QTC-PANCO) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
โดยคิวทีซีถือหุ้น 85% และบริษัท ปานโก กรุ๊ป จ�ำกัด ถือหุ้น 15%  

✯✯✯

บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด (PPWE) ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 50% และ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้น 50%

ในรายงานฉบับนี้ จะน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะ ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
เท่านั้น มิได้รวมถึงบริษัทในบริษัทย่อย  หรือ บริษัทร่วมทุน ทุกแห่ง
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โครงสร้างการก�ำกับดูแล

(G4-34) ,(G4-35) ,(G4-38)

• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน
• คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูม้ หี น้าทีแ่ ต่งตัง้ โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารระดับสูง
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร เป็นผูม้ หี น้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งขององค์กร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และธรรมาภิบาล พร้อมจัดท�ำแนวทางแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงนั้น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย  รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร : เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอtร์ยี่ (G4-9), (G4-LA12)

จ�ำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2560 มีทั้งหมด 209 คน โดยแบ่งเป็น

12

-กลุ่มงาน Management

จ�ำนวน   25  คน  คิดเป็นร้อยละ   12    ของพนักงานทั้งหมด

-กลุ่มงาน Knowledge

จ�ำนวน 102 คน   คิดเป็นร้อยละ   49    ของพนักงานทั้งหมด

-กลุ่มงาน Operate

จ�ำนวน   82  คน  คิดเป็นร้อยละ   39  

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ของพนักงานทั้งหมด

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
1. เป็นผู้น�ำในการผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคน “ดี” คน “เก่ง”
4. ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความส�ำคัญต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการด�ำเนินงาน
1. การบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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DYNAMIC

เปนองคกรที่ ไมหยุดนิ�ง สรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความกาวหนาอยางยั่งยืน

ENVIRONMENT

มุงเนนการอกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนกระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม มุงสูวัฒนธรรมสีเข�ยว

TEAMWORK

ใหความสำคัญตอทรัพยากรบุคคล
มุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูความเปนเลิศ
ของทีมงานภายใตคุณภาพชีว�ตที่ดี

ACHIEVEMENT

บร�หารองคกรอยางมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ มุงมั่นความสำเร็จ
สูเปาหมายระดับ

INNOVATION

บร�หารองคกรอยางมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ มุงมั่นความสำเร็จ
สูเปาหมายระดับ

LEADERSHIP

เปนผูนำในการผลิตและใหบร�การ
ดานเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟา

SERVICE

เปนว�ศวกรผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟา
ใหคำปร�กษาและดูแลลูกคาทั้งกอนและหลัง
การขายอยางใกลชิด ดวยขอมูลที่ถูกตองเปนจร�ง
พรอมใหบร�การดวยความชำนาญและรวดเร็ว

คิวทีซีกับความยั่งยืน (G4-36)
บริษัทฯ ได้ต้ังคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่างๆ  โดย
ก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงานตามกรอบ
การบริหารความยั่งยืน และตามสมการความยั่งยืน Q+R=S  โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับ
ปฏิบัติการที่ส�ำคัญ

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน
- ก�ำหนดนโยบาย และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, เวทีเสวนาประชาคม, ชุมชนพบ
คิวทีซี, ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ข้อก�ำหนด หรือข้อตกลงจากลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- พิจาณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น และการดูแลผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอย่างเหมาะสม
- มอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปสูค่ ณะท�ำงาน และส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรม
- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด�ำเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืน
- ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย ประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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กรอบการบริหารความยั่งยืน
(QTC Sustainability Framework)

Quality

Responsibility

Sustainability

มั่นคง
มั่งคั่ง
ยั่งยืน
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คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

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

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

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

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต”  เป็นรากฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล  ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์เป็นธรรม ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจน
โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต, การป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการ
ให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่
3. มุง่ เน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท�ำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้
องค์กร (TQM)  เพือ่ สร้างทัศนคติดา้ นคุณภาพแก่บคุ ลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่ลกู ค้า และสร้าง
การเจริญเติบโตในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็น
ผลมาจากการด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
5. ห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน คูค่ า้ ผูม้ าติดต่อ
เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิด
ความสุขในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการท�ำดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จ และลด
โอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนด
เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน   และบริษทั มีความมัน่ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ
และน�ำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “World Class” และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต “Quality of Details”
ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง ภาย
ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี “Quality + Responsibility = Sustainability” กลยุทธ์ที่ส�ำคัญได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ
เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการทีม่ ี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”
บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการน�ำระบบ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 4 ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ท�ำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า
และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การขายและตลาด

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น
บริษทั ฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กร
ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีม่ คี วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ในระยะยาวแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มรายได้และเสริม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ไว้ ตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด
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การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

ด้านสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมสีเขียว
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับความคิด และการกระท�ำของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ทสี่ ามารถลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจแบบ Life Cycle ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO14001, การประหยัด
พลังงานตามแนวทางมาตรฐาน ISO50001 , การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
ให้มกี ารปรับปรุงหน้างานเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมขององค์กร สร้างเป็นความตระหนักรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ระดับบุคคลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

ปิด-น�้ำ, ไฟเมื่อเลิกใช้ ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อช�ำรุด เปลี่ยน-วิธีการท�ำงานให้สมดุล
เปิด-ใจคุณร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
พัฒนา “คน” อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง “คนดี” + “คนเก่ง”
บริษัทฯ ก�ำหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์
องค์กร เพือ่ ใช้เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะทีท่ กุ คนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมีเป็นพืน้ ฐาน พร้อมก�ำหนดความสามารถตามต�ำแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ
พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างให้พวกเขาเป็นคน
ดีของสังคม และเป็นคนเก่งในงาน  ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Core Competency

Dynamics

Team Work

Achievement

Service

World Class
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สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นและยกระดับ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยมีเป้าหมาย Zero Accident  และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety
Culture)

สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน
(Work Life Balance)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าถ้าพนักงานของเรามีความสุขในการ
ท�ำงาน และมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว จะช่วยท�ำให้เกิดการ
กินดีอยูด่ ี มีสขุ ภาวะทีด่ ใี นชีวติ ซึง่ จะส่งผลและมีสว่ นช่วยผลักดันให้
เกิดความส�ำเร็จ ความมัน่ คง และความก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร
และสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงสร้างกลไกของการท�ำงานเพื่อสร้าง
สมดุลยภาพระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงาน (Work Life Balance)
ให้บคุ ลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขทีย่ งั่ ยืน และ
พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก

สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการ โดยถือปฏิบัติดังนี้
• รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุมฯ  คณะกรรมการความปลอดภั
คณะกรรมการสวัสดิการ   เวทีเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซีซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง กล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน (ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)
• มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ ตามความถนัดและความสามารถขององค์กร
• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยผ่านรายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ   เว็บไซต์ ฯลฯ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ (เฉพาะธุรกิจผลิต จ�ำหน่าย บริการ หม้อแปลงไฟฟ้า)
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าปีละ
1 ครั้ง เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ โดยผ่านกระบวนการชี้บ่งอันตรายจากการท�ำงาน การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�ำงาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle  และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง เป็นการ
ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ  
นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้จดั เวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึน้ ปีละ 1 ครัง้ ใน
การรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียในช่องทางอืน่ ๆ เช่นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ฯ
การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน และก�ำหนดผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์กร  โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด (G4-2), (G4-12), (G4-25), (G4-HR9)
การขายและตลาด

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร + ผลิต)

การจัดส่ง

การใช้งานสินค้า

การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
• ลูกค้า (ภาครัฐ,ภาค
เอกชน)
• ตัวแทนจ�ำหน่าย
• คู่แข่งทางการค้า

•
•
•
•

ผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ผู้ขนส่งวัตถุดิบ
คู่แข่ง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

พนักงาน
ผู้รับจ้างขนส่ง
ผู้ถือหุ้น
ธนาคาร
ชุมชน,สังคม
หน่วยงานราชการ
นักลงทุน

• ลูกค้า
• ผูใ้ ช้สินค้า
• ชุมชน,สังคม

•
•
•
•
•

ชุมชน,สังคม
ผู้รับก�ำจัด
ผู้ใช้สินค้า
สื่อมวลชน
หน่วยงานราชการ

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

• สิทธิมนุุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การร่วมพัฒนาคู่ค้า
• สิ่งแวดล้อม

• สิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติด้าน
แรงงาน
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• การทุจริตคอร์รัปชั่น
• การใช้พลังงาน
• มลภาวะ
• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• การจัดการของเสีย
• การเปิดเผยข้อมูล
• การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
• การบริหารความเสีย่ ง
• สังคม,ชุมชน

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

• สุขภาพและความ
ปลอดภัย
• มลภาวะ
• วิธีการกาจัด
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
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ภาพแสดงการชี้บ่งในกระบวนการผลิต การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย

ภาพแสดงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า “QTC”
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จะ
พิจารณาก�ำหนดวิธีการในการสื่อสาร และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มดังนี้

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
วิธีการหาความคาดหวัง
(G4-24)
(G4-26)
พนักงาน
พนักงานประจ�ำ • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�ำเดือน
ลูกจ้างชั่วคราว • กิจกรรมข้อเสนอแนะ, KAIZEN,
QCC
พนักงานรับ • การรับฟังความคิดเห็น ,ข้อร้อง
เหมาค่าแรง
เรียนพนักงาน
(ต่างชาติ)
• คณะกรรมการสวัสดิการ
• คณะกรรมการความปลอดภัย
• ส�ำรวจระดับความสุขพนักงาน
• ส�ำรวจความรักความผูกพัน
องค์กร
• การประเมินความเสี่ยง
• การประเมินผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อม

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริษัท

ผู้ถือหุ้น
\นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

•
•
•
•
•
•
•

ความคาดหวัง
(G4-27)
การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม
การจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม
มีความปลอดภัยในการท�ำงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
น่าอยู่
มีความทัดเทียมและโอกาสใน
ความก้าวหน้า
มีแผนในการอบรมพัฒนาความ
รู้ความสามารถ
มีความเป็นอยู่ดี กินดี

การตอบสนองขององค์กร
• บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน
OHSAS18001
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ และ
นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด
• โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ
• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร  
สร้างสุขที่ยั่งยืน
• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน
และการประเมินผลงาน
• ปรับปรุงระบบการพัฒนาตามเส้น
ทางอาชีพ Career path

• ก�ำกับกิจการที่ดี ตามนโยบาย
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั • การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
กฎหมาย และถู ก ต้ อ งตาม
• การประชุมคณะกรรมการ
• รายงานผลการด�ำเนินงาน
หลักจรรยาบรรณ
ตรวจสอบ
• มีการปฏิบตั ิอย่างโปร่งใส
• การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้
สรรหาฯ
• ความส�ำเร็จทางธุรกิจ
• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
• การแถลงผลการด�ำเนินงาน
รายไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน
• กิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมีความมั่นคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
• ข้อมูลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มีระบบตรวจสอบและควบคุม
ที่ดี

• ก�ำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)
ลูกค้าภาครัฐ
ลูกค้าเอกชน
ลูกค้า

ลูกค้า ตปท.
.
ตัวแทน
จ�ำหน่ายใน
ประเทศ

•
•
•
•
•
•

ตัวแทน
จ�ำหน่ายต่าง
ประเทศ

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา

คู่ค้า

คู่แข่ง

วิธีการหาความคาดหวัง
(G4-26)
การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
การจัดงานแสดงสินค้า
การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
การให้ความรูท้ างด้านเทคนิค
กับลูกค้า/ตัวแทนขาย
การเปิดโอกาสให้ลกู ค้า/ตัวแทน
ขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต
การท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย

ผู้รับแปรรูป

•
•
•
•

การตอบสนองขององค์กร
• ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วย
ระบบ ISO9001
• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน TQM เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการ สินค้า และบริการ
• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ CRM
• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า
• รับรองผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ ISO17025
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน R&D
• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

• การประเมินผู้ส่งมอบ, ผู้รับ • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว   • ก�ำหนดนโยบายการจัดซือ้ จัดหา
ที่ชัดเจน  ไม่เลือกปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขระยะเวลา
เหมาประจ�ำปี
• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ • ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไข • การพัฒนาคูค่ า้ ด้วยการแนะน�ำ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
การจ่ายเงิน อย่างเป็นธรรม
ผ ลิ ต แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
วั ต ถุ ดิ บ พร้ อ มการพบปะ • การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
มาตรฐานก�ำหนด
โปร่งใส
พูดคุยเพื่อการพัฒนา
• การให้ความรู้ และการพัฒนา • มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

•
•
•
•

พบปะพูดคุย
ข่าวสาร
ประชุมกลุ่มสมาชิกต่างๆ
กิจกรรมทางการตลาด

• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็น • ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม และโปร่งใส
ธรรม โปร่งใส
• การแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์ แหล่งข้อมูล
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับ • การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง • ติดตาม ตรวจสอบ การด�ำเนิน
การ ของผู้รับก�ำจัด
เคร่งครัด
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และ
• การด�ำเนินการที่ถูกต้องตาม • ประเมินผลการด�ำเนินงานของ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ผู้รับก�ำจัด
กฎหมาย

ผู้รับก�ำจัด
ของเสีย
24

•

•
•

คู่แข่งทาง
การค้า

ผู้รับท�ำลาย

•

ความคาดหวัง
(G4-27)
ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของ
สินค้าและบริการ อย่างถูกต้อง
ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม
เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
ได้รับสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ
ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม
มีสนิ ค้าทีช่ ว่ ยประหยัดพลังาน
เป็นทางเลือก
การรับประกันสินค้าและบริการ
การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(G4-24)
ชุมชนรอบ
โรงงาน
ชุมชนและ
สังคม

สังคมทั่วไป

•
•
•
•

วิธีการหาความคาดหวัง
(G4-26)
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
สังคม
การเข้าไปมีสว่ นร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชน
พบคิวทีซี ประจ�ำปี
ข่าวสาร

•
•
•
•
•
•
•

สถาบันการเงิน • การเข้าพบปะ พูดคุย
• การแถลงผลการด�ำเนินงาน
รายไตรมาส
• การประชุมผู้ถือหุ้น

ความคาดหวัง
(G4-27)
เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน
ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการ
ในชุมชน
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ
เพื่อสังคม
ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่
ชุมชนและสังคม  ทัง้ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านสิง่ แวดล้อม
มีความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งาน
ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
แ ล ะ ต ่ อ ต ้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น

การตอบสนองขององค์กร
• สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณะ
• สร้างพนักงานจิตอาสา เพือ่ ร่วม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• บริหารจัดการด้านพลังงานด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วย
มาตรฐาน OHSAS18001
• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และส่ง
เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• จัดซือ้ สินค้าจากผูพ้ กิ ารในชุมชน
ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม
• รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ  และสือ่ อืน่ ๆ

• สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและ • ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด
ข้อตกลงของสัญญา
• พาเยี่ยมชมกิจการ
• ความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ

เจ้าหนี้

สื่อมวลชน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อออนไลน์

• พบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชนใน • ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของ • เข้าพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชน
โอกาสต่างๆ
กิจการ ถูกต้อง รวดเร็ว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• เชิญสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมกิจการ

• การประชุมชีแ้ จงของส่วนงาน
• กลต.
ภาครัฐ
• ตลท.
• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
• สรรพากร
• อุตสาหกรรม • ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จังหวัด
• แรงงานจังหวัด
• ทรัพยากรฯ
จังหวัด
• ขนส่งจังหวัด
• อบต.มาบยางพร
• สภาหอการค้าฯ
• สภา
อุตสาหกรรมฯ

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาความสามารถของ
องค์กรในการมีสว่ นร่วมปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ลดผลกระทบ
• ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
แก่ภาครัฐเพือ่ ใช้ในการพัฒนา
• ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
ของภาครัฐทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม

• ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในทุกๆ ด้าน
• การจ่ายภาษีตา่ งๆ ทุกเภทอย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา
• พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อ
หาโอกาสในการปรับปรุง ลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• รายงานประจ�ำปี
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ที่มาของรายงาน

(G4-28) , (G4-29), (G4-30) , (G4-32)

รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืนองค์กรซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำและเผยแพร่รายงานครั้งแรกเมื่อปี 2557  และได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับรายงาน
ฉบับนีเ้ ป็นการรายงานครัง้ ที่ 4 เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้พจิ ารณาถึง
ประเด็นส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน     และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย อ้างอิงแนวทาง
ในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4)  ที่ระดับ Core

หลักการคัดเลือกประเด็น
1. การระบุประเด็น (G4-19) :พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองค์กร และข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่
อาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
• ภายในองค์กร : ประชุมผู้รับผิดชอบ,คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะ
กรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ, ประเด็นทีไ่ ด้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,
ประเด็นทีไ่ ด้จากผลการส�ำรวจความสุขของพนักงานในองค์กรโดยใช้แบบส�ำรวจ Happinometer , และตูร้ บั ความคิด
เห็น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุม และผลส�ำรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ มาวิเคราะห์
ข้อมูลความคาดหวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น
• ภายนอกองค์กร : ประชุมผูถ้ อื หุน้ ,ประชุมคณะกรรมการบริษทั , การพบปะเยีย่ มเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียน, ผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้า, เวทีเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซ,ี แผนพัฒนาของทางภาครัฐและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ
พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ
เพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (G4-20): เมือ่ ระบุประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียแล้ว ได้นำ� ประเด็นเหล่า
นั้นมาให้น�้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบมาตรฐาน ISO14001, ISO18001, ISO50001, ISO26000 และ
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้อิงตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI : G4   การพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญได้น�ำ
ไปสู่การก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในตาราง Materiality Matrix  ดังนี้
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Materiality
Matrix
(G4-19)
Materiality
Matrix
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สา คั ญ ต่ อ คิ ว ที ซี
ด้านบรรษัทภิบาล
1
2
3
4
5
6
7
8

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
การเติบโตของธุรกิจ
การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
บรรษัทภิบาล
การดูแลพนักงาน
การพัฒนาพนักงาน
การบริหารความเสีย่ ง
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

เศรษฐกิจ

สังคม
9
10
11
12
13
14
15
16

สิง่ แวดล้อม

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

การนาเสนอประเด็นสาคัญต่อคณะกรรมการส่งเสริมความยังยื
่ นในปี 2560 ไม่มคี วามแตกต่างจากปี 2559 เนื่องด้วย
การน�ำเสนอประเด็
ส�ำคัเสีญยต่ไม่อมคณะกรรมการส่
งเสริซึมง่ ความยั
นในปี 2560 ไม่
เนื่องด้ปวรากฏเป็
ยความ น
ความคาดหวั
งของผูม้ สี ว่ นนได้
กี ารเปลีย่ นแปลง
แสดงไว้่งใยืนตารางการด
าเนิมนีความแตกต่
งานกับผูม้ าสี งจากปี
่วนได้เสี2559
ย และไม่
คาดหวั
เสียไม่มกี ารเปลี
ย่ นแปลง
ซึง่ งยื
แสดงไว้
ำเนินงานกั
บผูม้ สี ว่ ทนได้
ย  และไม่ปรากฏเป็
นนัยส�ยำ่ คังออก
ญ
นัยสาคังของผู
ญ ไม่ม้ ไสี ด้ว่ สนได้
่งผลกระทบต่
อประเด็
นความยั
่ น มีเพีในตารางการด�
ยงการแยกประเด็
นด้านบรรษั
ภิบเสีาลและการบริ
หารความเสี
ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อประเด็นความยัง่ ยืน มีเพียงการแยกประเด็นด้านบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสีย่ งออกจากด้านเศรษฐกิจ
จากด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้มกี ารรายงานทีช่ ดั เจนขึน้
เพื่อให้มีการรายงานที่ชัดเจนขึ้น

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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3. ขอบเขตของรายงาน (G4-18) : รายงานฉบับนี้   น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะของบริษัท
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญในทุกกิจกรรม
ของบริษัทฯ มิได้รวมถึงบริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย), บริษัท คิวทีซี ปานโก จ�ำกัด ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (บริษัทย่อย),  บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุน), บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (บริษัทร่วมทุน) และ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด (บริษัทย่อย
ของ QTCGP )  ยกเว้นการรายงานประเด็นด้านเศรษฐกิจซึ่งจะน�ำเสนอผลของการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่ง
จะครอบคลุมถึงผลการด�ำเนินงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ของคิวทีซีด้วย
4. การรับรองรายงาน (G4-33) : รายงานฉบับนีม้ ไิ ด้มกี ารตรวจรับรองรายงานและตัวชีว้ ดั จากหน่วยงานภายนอกทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญ ยกเว้นการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint Organization : CFO)
ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลขทีก่ ารรับรอง TH-ENV-2018-00061-001 อย่างไรก็ตาม
รายงานฉบับนีไ้ ด้ผา่ นการรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะส่ง
การตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก
5. การสอบถามข้อมูล (G4-31) : รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ขององค์ ก รที่ มี ก ารชี้ บ ่ ง ไว้ รวมถึ ง
สถาบั น การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา ผู ้ ส นใจ และบุ ค คลทั่ ว ไป หากมี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ แนะน� ำ เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ า ย
พัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)  e-mail : sureeporn.m@qtc-energy.com
โทรศัพท์: 038-891-411 โทรสาร: 038-891-411  มือถือ : 08-8203-0128

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของ
รายงานฉบับนี้ ทาง Online
โดยการ Scan QR Code

28
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (G4-20) , (G4-21)
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (G4-20) , (G4-21)
ประเด็นความยังยื
่ นที่สาคัญ

เนื้ อหาที่รายงาน

QTC SD-Framework

SDGs

หน้ า

ประเด็นสาคัญด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี 
การต่อต้านการทุจริต 

การบริหารความเสีย่ ง

การบริหารความเสีย่ ง 

Transparency , Ethics
Anti-Corruption
Respect for rule of law
Risk Management

31-34
35-38

Transparency
Business Growth

46-47
48
49
50-52
52
53-56
57

39-44

ประเด็นสาคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ

มาตรฐานและนวัตกรรม

การพัฒนาคูค่ า้

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
การลงทุนในธุรกิจอื่น 
การกระจายมูลค่าสู่ผมู้ สี ่วนได้เสีย
มาตรฐานการทางาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม

การพัฒนาคูค่ า้ 

Business Growth
Fair Trade
Fair operating practice

ประเด็นสาคัญด้านสังคม (Quality Society)
ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน

ความปลอดภัย 
สุขภาพของพนักงาน 

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน

การจ้างงาน 
สิทธิมนุษยชน 

การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน 

การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน 

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การร่วมพัฒนาชุมชน 
การลงทุนเพื่อสังคม 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

Transparency

59-66
67-70

Health, Safety & Well-being

71-74
75

Human Rights
Employee Development

76-80
81-83

Accountability
Stakeholder Engagement
Community Involvement
Stakeholder Engagement

84-85

Transparency
Pollution

96-98

86-94

ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

กระบวนการผลิต&ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 
การควบคุมมลพิษ 
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร 
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

Transparency
Respect for rule of law
Pollution
Climate Change

99
100
101-102
103-105
106

พลังงาน 
น้ า


Resource Use
Respect for rule of law

107-108
109

Climate Change

110

การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
การใช้ทรัพยากร

ประเด็นอื่นๆ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ “ปลูกป่ าในโรงงาน” 

ขอบเขตผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ :

 = ภายในองค์กร

 = ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร  = ภายนอกองค์กร

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน

บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง

32

บรรษั
บาล
าล
ททภิทภิบภิบาล
บรรษั

การก
ากั
บแดูลกิ
แลกิ
จการ
การก
ากั
บ
ดู
จ
การ
การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด โดยได้จดั ทา “จรรยาบรรธุรกิจ” และ “นโยบายการ
บริ
ษ
ฯ คให้วามส�
ความส
าคักัญบกัการก�
บการก
ดูแลกิการที
จการที
ด่ มี าโดยตลอด
โดยได้
ทา “จรรยาบรรธุ
รและ
กิจ” “นโยบายการก�
และ “นโยบายการ
ฯทั ให้
ญ
กับากัดูอบแกั ลกิ
โดยได้
จัดท�จผูำ ดั บ้ “จรรยาบรรธุ
รกิกจ”งานในการด
กากับริ
บดูษแัทลกิ
จการ”
อย่ำาคังเป็
นลายลักำษณ์
ษรจเป็
นข้อ่ดพึีมงาโดยตลอด
ปฏิบตั ขิ องกรรมการ
ริหาร และพนั
าเนินธุรกิำจกับพร้อม
ก
ากั
บ
ดู
แ
ลกิ
จ
การ”
อย่
า
งเป็
น
ลายลั
ก
ษณ์
อ
ก
ั
ษร
เป็
น
ข้
อ
พึ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ข
ิ
องกรรมการ
ผู
บ
้
ริ
ห
าร
และพนั
ก
งานในการด
าเนิ
น
ธุ
รกิจนพร้
อม
ดูแลกิ
อย่างเป็นลายลัษกทั ษณ์
อักแษร
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ
ผู้บริหาราตอบแทน
และพนักงานในการด�
นธุรกิขึจน้ พร้
กันจนีการ”
้คณะกรรมการบริ
ฯ ได้
ต่งตัเป็ง้ น“คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่
และบรรษัทำภิเนิบาล”
เพื่ออมกั
ทาหน้นี้คาทีณะ
ส่ รรหา
กันนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ขึน้ เพื่อทาหน้าทีส่ รรหา
กรรมการบริ
ฯ ได้แคต่คลที
งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่
ตอบแทน
และบรรษั
ทภิบ้บาล”
ขึ้นเพื่อบท�สูำงหน้การพิ
าที่สรรหา
คัดเลืาอตอบแทนแก่
ก เสนอ
คัดเลือกษัทเสนอบุ
่มคี วามเหมาะสมในการด
ารงตาาแหน่
งกรรมการ
และผู
ริหารระดั
จารณาค่
คัดเลือก เสนอบุคคลที่มคี วามเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาค่าตอบแทนแก่
บุคคลที
่มีความเหมาะสมในการด�
ำรงต�บำแหน่
กรรมการ
และผูท้บ่กี ริหาหนด
ารระดับสูง  การพิ
จารณาค่
ตอบแทนแก่
ณะกรรมการ
้
คณะกรรมการ
และผู
ริหารระดั
ง งตามหลั
กเกณฑ์
งการก
บดูแอาลให้
งค์กการก
รมีคกากั
ารก
บดูจแการที
ลกิและผู
จการที
คณะกรรมการ
และผู
้บริห้บารระดั
บสูง สูตามหลั
กเกณฑ์
ท่กี าหนด รวมถึรวมถึ
งการก
ากับดูากัแลให้
งค์กอรมี
บดูากั
แลกิ
่ด ี ่ด ี
บริหพิารระดั
บสูง  ตามหลั
กเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดากัรวมถึ
การก�ำกับดูเป็แนลให้
องค์กรมีก กปีารก�
บดูเ ป็แลกิ
จการทีด่ ี พิจารณาปรับปรุและเหมาะสมกั
งนโยบายการ
จ ารณาปรั
ง นโยบายการก
ดูแจงลกิ
เพืำเ่ อป็กัให้
น ไปตามมาตรฐานสากล
พิจ ารณาปรั
บ ปรุบงปรุ
นโยบายการก
ากับ ดูแบลกิ
การจ การ
เป็ น ประจประจ
าทุ กาทุ
ปี เพื่อ ให้
น ไปตามมาตรฐานสากล
และเหมาะสมกับ บ
ก�ำกัสภาพการณ์
บดูแลกิจการทเป็
นประจ�
ำทุกปี เพืวาระการด
อ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเหมาะสมกั
บสภาพการณ์ทเี่ ประกอบไปด้
ปลีย่ นไป โดยมีวยกรรมการ
วาระการด�ำ3รงท่าน
เ่ยี่ ปลี
ย่ นไป
งคราวละ
จุบนั คณะกรรมการฯ
สภาพการณ์ทเ่ี ปลี
นไป
โดยมีโดยมี
วาระการดารงตารงต
าแหน่าแหน่
งคราวละ
3 ปี ซึ3 ง่ ปีปั จซึจุง่ บปันั จคณะกรรมการฯ
ประกอบไปด้วยกรรมการ
3 ท่าน
ต�เลขานุ
ำแหน่
งกคราวละ
3
ปี
ซึ
ง
่
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
คณะกรรมการฯ
ประกอบไปด้
ว
ยกรรมการ
3
ท่
า
น
เลขานุ
ก
ารคณะกรรมการ
1
ท่
า
น
โดยมี
ก
รรมการ
เลขานุ
ก
ารคณะกรรมการ
1
ท่
า
น
โดยมี
ก
รรมการอิ
ส
ระจ
านวน
2
ท่
า
น
และประธานคณะกรรมการเป็
น
กรรมการอิ
ส
ระ ในรอบปี
ารคณะกรรมการ 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ในรอบปี
อิ2560
สระจ�
ำนวน
นมกีและประธานคณะกรรมการเป็
2560
จ2ดั มท่ให้
ารประชุ
มรวมทั
ได้
จได้
ดั ให้
กี าารประชุ
มรวมทั
ง้ สิน้ ง้ 3สิน้ ครั3ง้ ครัง้ นกรรมการอิสระ ในรอบปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
าหรั
กเกณฑ์
ในการสรรหา
งตัง้ กรรมการ
กรรมการอิ
สระ ้บและผู
บ้ ริหารระดั
บสูง และหลั
กเกณฑ์
ในการพิ
จารณา
บหลั
กหลั
เกณฑ์
ในการสรรหา
ง้ กรรมการ
กรรมการอิ
และผู
บ้ ริริหหารระดั
ารระดั
และหลั
กเกณฑ์
ในการพิ
จจารณา
ส�ำสหรัาหรั
บสหลั
กบเกณฑ์
ในการสรรหา
แต่แต่งตัง้งตัแต่
กรรมการ
กรรมการอิ
สสระระและผู
บบสูสูงง และหลั
ารณา
กาหนดค่
าตอบแทน
ทั กฯก�ำได้
กาหนดไว้
อดย่ดเจนในนโยบาย
าเจนในนโยบาย
งชัดเจนในนโยบาย
กแเกณฑ์
ธกี ารสรรหา
จารณาค่
าตอบแทน”
ตอบแทน
บริษษัทบริ
ทั ฯฯษได้ได้
าหนดไว้
างชั
“หลักเกณฑ์
ก“หลั
เกณฑ์
และวิธแีกธละวิ
การสรรหา
ี ารสรรหา
และพิจและพิ
จารณาค่
ตอบแทน”
ก�กำาหนดค่
หนดค่
าาตอบแทน
บริ
หนดไว้
ออย่ย่างชั
“หลั
ละวิ
และพิ
ารณาค่
าาตอบแทน”
http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html (G4-36)
(G4-36)
, (G4-40)
, (G4-41)
, (G4-52)
http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html
, (G4-40)
, (G4-41)
, (G4-52)
http://qtc-th.listedcompany.com/charters.html      (G4-36) , (G4-40) , (G4-41) , (G4-52) , (G4-53)
คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่
าตอบแทน
และบรรษั
ทภิ บาล
คณะกรรมการสรรหา
กก�าหนดค่
าาตอบแทน
และบรรษั
คณะกรรมการสรรหา
ำหนดค่
ตอบแทน
และบรรษั
ทภิบาล

ธีการสื่อสาร“จรรยาบรรณธุ
รกิจ“นโยบายการก
” และ “นโยบายการก�
กับจดูการ”
แลกิ
กัสี บว่ ผูเนได้
ธกี ารสื
อ่ วิสาร“จรรยาบรรณธุ
” และ
กั้มบสี ผูว่ ้มนได้
ย เสีย
วิธกี วิารสื
อ่ สาร“จรรยาบรรณธุ
รกิจร”กิจและ
“นโยบายการก
ากับดูากัแบลกิดูแจำลกิ
การ”
กับจผูการ”
สี้มยีส่วเสีนได้
(G4-56),(G4-57),(G4-58)
(G4-56),(G4-57),(G4-58)
(G4-56),(G4-57),(G4-58)

ภายในองค์
กร กร
ภายในองค์
ภายนอกองค์
กร กร
ภายนอกองค์

1.http://qtc.listedcompany.com/code_of_conduct.html
1.http://qtc.listedcompany.com/code_of_conduct.html
2.http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html
2.http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html

ผูถ้ อื หุน้

เวที
เสวนาฯม
การประชุ
ผูถ้ อื หุน้ ม
การประชุ

ประจ
าปี
เวที
เสวนาฯ

ชีแ้ จง
รายงาน
ประจาปี
รายงาน

การอบรม
การประชุม
ชีแ้ จง ม
การประชุ

ผูม้ สี ผู่วนได้
สีย เสีย
ม้ สี ่วเนได้

คู่มอื ฉบับ
คู่มพกพา
อื ฉบับ
พกพา
การอบรม

ช่องทางการสื
อ่ สาร อ่ สาร
ช่องทางการสื

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

      - - - - - - - - -     

 
 

รายงานความยั
งยื
่ น 2560
บริษทั : บริ
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (G4-43) , (G4-44)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (G4-43) , (G4-44)

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมินความ
2560 มีผลการประเมิ
นดังนี้
สามารถในการปฏิ
บตั หิ น้ษาทีัทฯข่ องต
าแหน่งมประธานเจ้
าทีบ่ ริหาร
างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ษในปี
คณะกรรมการบริ
ก�ำหนดให้
ีการประเมิานหน้
ผลการปฏิ
บัตอย่
ิงานของคณะกรรมการบริ
ัทฯ  และประเมิ
นความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง ในปี 2560 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ;
1. ผลการประเมิ
นคณะกรรมการบริ
ัทฯ โดยอ้
งอิงแบบประเมิ
นผลการปฏิ
ศูนย์
ศูนย์พฒ
ั นาการก
ากับดูแลกิจษการบริ
ษทั าจดทะเบี
ยนตลาดหลั
กทรัพย์บแัตห่ิงงานตนเองของคณะกรรมการบริ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 : ษัท;และได้
พัฒนนาการก�
แลกิจการบริ
ษัทจดทะเบี
กทรัพย์แห่ง้ ง7ประเทศไทย
พ.ศ. 2558่อ :  และได้
�ำมาปรัและน
บข้อา
ามาปรับำข้กับอคดูาถามให้
เหมาะสมจ
านวนยนตลาดหลั
30 ข้อ กรรมการทั
ท่านประเมิปีนตนเองเมื
ธันวาคม น2560
ค�ำถามให้
เหมาะสมจ�
ำนวน
ข้อ กรรมการทั
7 ท่านประเมิษนทั ตนเองเมื
ต่ละหัวงข้ตัอง้
คะแนนที
ไ่ ด้แต่ละหั
วข้อ30
มาเฉลี
ย่ ยกเว้นง้ กรรมการบริ
ท่านที่ 8อ่ ธัคืนอวาคม
คุณสุ2560
รช ล่าและน�
ซา เนืำคะแนนที
่ องจากได้ไ่ รด้บั แการแต่
มาเฉลี
ย่   ยกเว้
ท่านที่ 8  คื
ำ เนือ่ งจากได้
งตัง้ จากที
จากที
ป่ ระชุนมกรรมการบริ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ษทีทั ่ 2/2560
เมื่ออวัคุนณทีสุ่ ร29ช ล�สิำ่ งซ�หาคม
2560 จึรงบั ยัการแต่
งไม่ประเมิ
น ป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จึงยังไม่ประเมิน

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1.ภาพรวมของการดาเนินงาน
2.ภาพรวมความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของ…
3.คณะกรรมการและฝ่ ายบริหารมีความสัมพันธ์ทด่ี ี…
4.บทบาทของกรรมการผูจ้ ดั การมีการกาหนดไว้…
5.การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การมี…
6.คณะกรรรมการได้จดั สรรเวลาในการพิจารณา…
7.คณะกรรรมการมีการเตรียมตัวก่อนประชุมทุกครัง้
8.ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกัน …
9.คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง…
10.กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ …
11.คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นกลาง
12.ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้…
13.คณะกรรมการเห็นว่าผูล้ งทุนมีความเชือ่ มันใน…
่
14.การปฏิบตั เิ รื่องการกากับดูแลกิจการของบริษทั …
15.คณะกรรมการได้รบั เอกสารประกอบการ…
16.มีการประชุมสม่าเสมอ เพียงพอต่อการทางาน…
17.การทาหน้าทีข่ องประธาน
18.คณะกรรมการมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน …
19.มีการติดตามการดาเนินการของฝ่ ายจัดการ…
20.มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความ…
21.มีการมอบหมายอานาจดาเนินการให้ฝ่าย…
22.มีการกาหนดระดับอานาจดาเนินการและ…
23.มีการดูแลให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ งที่…
24.มีการติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่าง…
25.มีการดูแลให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ งที่…
26.มีการจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในอย่าง…
27.มีการรับทราบถึงรายการเกีย่ วโยงกันและ…
28.มีการดูแลให้มขี อ้ กาหนดเรื่องจริยธรรมธุรกิจ …
29.คณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ โดยเท่า …
30.การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ : มี…

กราฟแสดงผลการประเมิ
นตนเองของคณะกรรมการบริ
ษทั ฯ ำประจ
าปี 2560
กราฟแสดงผลการประเมิ
นตนเองของคณะกรรมการบริ
ษัทฯ ประจ�
ปี 2560
คะแนนเต็
ม 5 คะแนน
เฉลี่ยเฉลี
ที่ได้่ยที4.43
คะแนน
อยู่ในระดั
บดีเยีบ่ยดีมเยี่ยม
คะแนนเต็
ม 5 คะแนน
่ได้ 4.43
คะแนน
อยู่ในระดั

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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2. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตั งิ านตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ; ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
2.แห่ผลการประเมิ
งิ านต�ำบแหน่
ประธานเจ้
าทีบ่ ริกรรมการ
หาร โดยอ้า6งอิท่งาแบบประเมิ
งประเทศไทยนความสามารถในการปฏิ
ธันวาคม 2554 : และได้บนตั ามาปรั
เพิม่ งเติ
มรวม 11าหน้
หมวด
นประเมินด้นวผลการปฏิ
ยความ บตั ิ
งานตนเองของคณะกรรมการบริ
ษทั ; ่ไศูด้นแย์ต่พลฒ
ั ะหั
นาการก�
ำกับดูแลกิจการบริ่ยษของกรรมการบริ
ทั จดทะเบียนตลาดหลั
ประเทศไทย
อิสระเมื
่อ ธันวาคม 2560 คะแนนที
วข้อมาจากคะแนนเฉลี
ษัท ก6ทรัพท่ย์าแนห่งยกเว้
น
ธันวาคม 2554
และได้
หมวดรบั กรรมการ
านประเมิ
่อ ธันวาคม
กรรมการบริ
ษทั ท่า:นที
่ 8 นคื�ำอมาปรั
คุณสุบรชเพิล่ม่าเติซมารวม
เนื่อ11
งจากได้
การแต่งตั6ง้ ท่จากที
ป่ ระชุนมด้ผูวยความอิ
ถ้ อื หุน้ ครัสง้ ระเมื
ที่ 2/2560
เมื่อ2560
ด้แต่ละหั
วข้อมาจากคะแนนเฉลี
ย่ ของกรรมการบริ
ษทั 6 ท่าน  ยกเว้นนหักรรมการบริ
ษทั ท่านที่ 8  คืาไร
อคุณอยู
สุร่ใชนล�ำ่ ซ�ำ
วันทีคะแนนที
่ 29 สิงไ่ หาคม
2560
จึงยังไม่ทาการประเมิ
น และจากผลการประเมิ
วข้อด้านยอดขายและก
ับการแต่
้งจากที
ระดัเนืบ่อ2งจากได้
ซึง่ ต้อรงมี
การพัฒงตันาต่
อไป่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จึงยังไม่ท�ำการประเมิน และ
จากผลการประเมินหัวข้อด้านยอดขายและก�ำไร อยู่ในระดับ 2  ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป
กราฟแสดงผลการประเมิ นความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนเต็ม 4

1.ความเป็ นผูน้ า
4
2.การกาหนดกลยุทธ์

11. ด้านยอดขายและกาไร
3
10. คุณลักษณะส่วนตัว

2

3.การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์

1

0
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน

9. ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ

8. การสืบทอดตาแหน่ง
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั
บุคลากร

5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ผลการประเมิ
กับดูแด่ ลกิโี ดย
จการที
ดย IOD (คะแนนเต็
100 คะแนน)
ผลการประเมิ
นการกากับนดูการก�
แลกิจำการที
IOD่ดีโ(คะแนนเต็
ม 100 มคะแนน)
ปี
คะแนน
ทีไ่ ด้

ผลการประเมิ
ภาพการจั
ดการประชุมมผูผูถ้ ้ถอื ือหุหุน้ ้นสามั
สามัญญประจ
ประจ�าปี
ำปี (คะแนนเต็
(คะแนนเต็มม100
ผลการประเมิ
นคุนณคุณภาพการจั
ดการประชุ
100คะแนน)
คะแนน)
ปี

คะแนนทีไ่ ด้

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (G4-SO4)
การต่
ออต้ต้านการทุ
จจริตริคอร์
รัปรชััป่นชั่น
การต่
า
นการทุ
ต
คอร์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ และสามารถตรวจสอบ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้
ได้
โดยในปี
ษได้
ทั ฯมาคั
กี ารปรั
ปรุ
งนโยบายต่
อต้านการทุ
จริต่อรคอร์
ั ความโปร่
ชั้งน่ ที่ ครั
้ ที่อง่ 4ใสในการปฏิ
่ 7บกัตั นิ และสามารถตรวจสอบ
ยายน
2560
โดยในปี
2560
ษบริ
ัทคฯวามส
ีกได้ารปรั
บปรุงบนโยบายต่
อต้านการทุ
จริตคอร์
ัปให้ชัเ่นกิรดปครั
4 งเมื
วันเมืที่อ7วันกันทียายน
2560 พร้
อมทัพร้
้งจัอดมทั
ท�ำง้
บริษ2560
ทั บริ
ฯ ให้
ญมในการปรั
บปรุ
งกระบวนการภายในเพื
จัแนวทางปฏิ
ดทโดยในปี
าแนวทางปฏิ
ตั วข้ทิ ษอเ่ี กีทั งไว้
ย่ ฯวข้
ย่าบงชัปรุดองเจนพร้
มทัอง้ ต้ยขึานควบคุ
น้ นการทุ
ทะเบียมจนควบคุ
การทุ
คอร์
รปั ชั2560
นเป็
่ นความเสี
นพร้
ประเด็
บ2560
ัติที่เกีบ่ยบริ
อได้ย่อมางไว้
งชั
ดอเจนพร้
มทั
้งขึ้นอทะเบี
ในระบบเอกสาร
นประเด็
่ยงนง้
ได้
กี ารปรั
นโยบายต่
ริตคอร์รมปั ในระบบเอกสาร
ชัน่ ครัการทุ
ง้ ที่ 4 จเมืริต่อคอร์
วันทีร่ัปจ7ชัริกั่นตนเป็
ยายน
อมทั
หนึ
หารความเสี
่ยารความเสี
งอและจะต้
กตรวจสอบความโปร่
ษัท บีเคบริไอเอ
ไอซี
จ�คอร์
ำกัดรปไอซี
ท�่ จำหน้
ย่ งหนึ่งของการบริ
งองถู
และจะต้
อองถู
ใสโดย
ษทั บีแอนด์
เการทุ
ค ไอเอ
ากั
ดาทีซึ่เป็ง่ ทนนา
จัความเสี
ดท่งของการบริ
าแนวทางปฏิ
บตั ทิ เ่ี กีย่ หวข้
งไว้อย่าย่ งชั
ดเจนพร้
มทักงตรวจสอบความโปร่
้ ขึน้ ทะเบียงใสโดย
นควบคุบริ
มงในระบบเอกสาร
จริตแอนด์
ั ซึชั่งนเป็
นประเด็
ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุ
ภายในของบริ
ษทั ฯ ไตรมาสละ
ง้ และรายงานต่
อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบไปด้
หน้
าที่เป็ย่ นงหนึ
ผู้ต่งรวจสอบระบบการควบคุ
ัท1ฯครัไตรมาสละ
1 งครั
ง้ และรายงานต่
อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสี
ของการบริหมารความเสี
ย่ มงภายในของบริ
และจะต้
องถูกษตรวจสอบความโปร่
ใสโดย
บริษทั บีเค ไอเอ
แอนด์
ไอซี จากัวดยคณะ
ซึง่ ทซึา่ง
กรรมการอิสระวยคณะกรรมการอิ
3 ท่าน และเลขานุสกระารอิ3สระ
าน โดยมีวการะการด�
งคราวละ 3 ปี ในรอบปี
2560
ได้จัดให้3มีกปีารประชุ
ม
ประกอบไปด้
า1น ท่และเลขานุ
สระำ1รงต�ท่ำาแหน่
น1 โดยมี
ารงตอาแหน่
งคราวละ
ในรอบปี
หน้
าที่เป็ นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุ
มท่ภายในของบริ
ษัทารอิ
ฯ ไตรมาสละ
ครัง้ วาระการด
และรายงานต่
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ง
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งสิ้น 3 ครั้ง (G4-57)
2560 ได้จดั ให้วมยคณะกรรมการอิ
กี ารประชุมเพื่อติสดระตาม3 ตรวจสอบ
และประเมิ
ครัง้ วาระการด
(G4-57) ารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ในรอบปี
ประกอบไปด้
ท่าน และเลขานุ
การอินสผล
ระ ทั1 ง้ สิท่น้ าน3โดยมี
อต้านการทุ
จริตดคอร์
รัปชั่น : http://investor-th.qtc-energy.com/anti_corruption_policy.html
2560 ได้  นโยบายต่
จนโยบายต่
ดั ให้มกี ารประชุ
มเพื
ตาม
และประเมินผล ทัง้ สิน้ 3 ครัง้ (G4-57)
อต้านการทุ
จริ่อตติคอร์
รปั ชัน่ ตรวจสอบ
: http://investor-th.qtc-energy.com/anti_corruption_policy.html

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

วิธกี ารสือ่ สาร “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ” และ แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้อง กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
วิธกี ารสืวิอ่ ธสาร
อต้านการทุ
จริตคอร์
ชัน่ ร”ัปและ
บตั ทิ บเี่ กีัต่ยิทวข้
ง อกังบกัผูบม้ ผูสี ้มว่ ีสนได้
เสีเยสีย
ีการสื“นโยบายต่
่อสาร “นโยบายต่
อต้านการทุ
จริรตปั คอร์
ชั่น” แนวทางปฏิ
และ แนวทางปฏิ
ี่เกี่ยอวข้
่วนได้

e-mail
e-mail

จดหมาย
จดหมาย

















การประชุ
มผูถ้ มอื หุผูถ้นอื หุน้
การประชุ

เวทีเเวที
สวนาฯ
เสวนาฯ

  
- 
- - - -

การอบรม
การอบรม

รายงานประจ
าปี าปี
รายงานประจ

ภายในองค์กร
ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร
ภายนอกองค์กร

คู่มอื คูฉบั่มอบื ฉบั
พกพา
บพกพา

ผูม้ สี ่วนได้เสีย
ผูม้ สี ่วนได้เสีย

การประชุ
มชีแ้ จง
การประชุ
มชีแ้ จง

ช่องทางการสือ่ สาร
ช่องทางการสือ่ สาร




1.http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti1.http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anticorruption-policy-th.pdf
corruption-policy-th.pdf
2. http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
2. http://qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy/
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นโยบายสู่การปฏิบัติ (G4-SO4)
การอบรม, ประชุมชี้แจง ท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ และจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ได้จดั อบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”  ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อท�ำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้
ในปี 2561 บริษัทฯ จะก�ำหนดให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน ทั้งพนักงานเข้าใหม่ และ
พนักงานเก่าซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนความเข้าใจอย่างสม�่ำเสมอ หรือทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฯ หรือแนวทางปฏิบัติ

การอบรมชี้แจงนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติแก่พนักงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560

การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการภายในองค์กรและจัดท�ำ Mascot Mr. Details แสดงถึง
การร่วมรณรงค์ฯ  ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปี 2560 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกระดับ และเป็นการแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  นอกจากนี้ยังส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การสัมมนา  การ
ประชุมชี้แจง การร่วมกิจกรรมภาคประชาชน ฯลฯ เพื่อน�ำข้อมูล หรือวิธีการภายนอกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
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การแจ้งนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสู่คู่ค้า
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) วางไว้เป็น
หน้าแรกของเว็บไซด์ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และส่งให้กับบริษัทฯ คู่ค้าทาง e-mail โดยมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
องค์กรเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนส่วนงานจัดซื้อ จัดหา เพือ่ ความโปร่งใสในการด�ำเนินการ และมั่นใจได้วา่ คูค่ ้าของบริษัทฯ ทุกรายได้รับ
ทราบนโยบายนี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังคงมีผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ น�ำกระเช้าปีใหม่ ปฏิทิน และสินค้า
OTOP มาสวัสดี และให้พรปีใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบตั   ิ โดยมีการบันทึกและรายงานการรับของขวัญตามแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ ง “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 บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง “การร้ อ งเรี ย น/การแจ้ ง เบาะแส” (QTC_HM_008)                                           
  http://investor-th.qtc-energy.com/misc/CG/20170911-qtc-anti-corruption-policy-th.pdf  เพือ่ ให้มคี วามชัดเจน ปฏิบตั ิ
ได้ถกู ต้อง พร้อมทัง้ ก�ำหนดบทลงโทษต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม และให้ผแู้ จ้งเบาะแสมีความมัน่ ใจได้วา่ มีมาตรการคุม้ ครองทีป่ ลอดภัย  
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสก�ำหนดไว้ 2 ช่องทางได้
1. ทางจดหมายถึง “คณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ทาง e-mail : audit@qtc-energy.com   
โดยผู้รับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
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การขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปี 2560 ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้วางแผนขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น (CAC) ในไตรมาส
4  แต่เนื่องจากติดประเด็นปัญหาความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูล และ
ยังไม่สามารถจัดแผนให้ผู้ตรวสอบภายในเข้าตรวจสอบตามนโยบายฯ
แนวทางปฏิบัติฯ และตามการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 71 ข้อ จึงจ�ำเป็นต้องเลื่อนแผนขอการรับรองฯ ไปในปี 2561  
ตามก�ำหนดเวลา 18 เดือนหลังจากการประกาศเจตนารมย์  

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2560
บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2560  ในฐานะเป็น
องค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณ หอการค้าไทย    พิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
และต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หอการค้าไทย  มอบรางวัลโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน�้ำ) จังหวัดนนทบุรี

38

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

40

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

40
, (G4-45,46,47,48,49)
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ บรรลุเป้ า(G4-2)
หมายทางธุ
รกิจ รักษาไว้ซง่ึ พันธกิจ และเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์องค์กรในการ
ให้การด�ำเนิ(World
นงานของบริ
ษทั ฯ บรรลุ
เป้าคหมายทางธุ
รกิจ รักษาไว้านเศรษฐกิ
ซงึ่ พันธกิจ และเป็
นไปตามวิ
ทัศน์อองค์มกรในการก้
าวขึน้ ย่ สูนแปลง
่
ก้าวขึน้ สูบ่ ริษทั ชัน้เพืนอ่ าของโลก
Calss)
ภายใต้
วามท้าทายทางด้
จ สังคม
และสิสง่ ยั แวดล้
ทีม่ กี ารเปลี
บริษทั ชัน้ น�ำของโลก (World Calss) ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
อยู่ตลอดเวลา
บริษัท ฯ จึงก าหนดให้มีน โยบายการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร
http://qtc-energy.com/index.php/risk    http://qtc-energy.com/index.php/risk-management-policy/
บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร  
เพื่อให้และก
การดาหนดกระบวนการบริ
าเนิหนารความเสี
งานของบริย่ ษงตามหลั
ทั ฯ บรรลุกหมาตรฐานสากล
เป้ารความเสี
าหมายทางธุ่ยรCOSO
กิงตามหลั
จ รักษาไว้
ซมาตรฐานสากล
ง่ึ พัง้ ก�นำธกิ
จ และเป็
ไปตามวิ
สยั ทัศพร้
น์องค์
กรในการ
management-policy/
COSO
อมทั
ง้ กดาหนดให้
มี
และก�ำหนดกระบวนการบริ
พร้อกมทั
หนดให้
มชี อ่ นงทางในการรายงาน  การติ
ตาม
ก้าวขึน้ สูบ่ ริษนทั ผลอย่
ชัน้ นาของโลก
(World
Calss)
นเศรษฐกิ
และสิ
ง่ าแวดล้
อมหทีจารความเสี
ม่ สั
กี ารเปลี
นแปลง
ช่องทางในการรายงาน
การติ
ตาม
และการประเมิ
างเป็าทายทางด้
นระบบ
มจ มิสัตงอคม
ิ โครงสร้
างด้
านเศรษฐกิ
งคม ยย่่และสิ
และการประเมิ
าดงเป็
นระบบ
ครอบคลุ
มมิภายใต้
ตนทิ ผลอย่
างด้คาวามท้
นเศรษฐกิ
จ สังคมาครอบคลุ
และสิง่ แวดล้
มท
งการบริ
งเป็นดัง่ แวดล้
งนี้ อม
อยู่ตลอดเวลา บริษัท ฯ จึงก าหนดให้มีน โยบายการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร
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ความเสีย่ งทีส่ าคัญ

ความเสี
่ส�ำคัญ
งด้านเศรษฐกิจ
1. ความเสี่ย่ยงที

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

1.1 ความไม่สมา่ เสมอของรายได้และการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่
		 1.1		 ความไม่สม�่ำเสมอของรายได้และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ฯ มีรายได้สว่ นใหญ่จากการเข้าประมูลงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้ า) กลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมารายใหญ่ กลุ่ม
บริตษไฟฟ้
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นหน้า)ากลุ
โครงการเมกะ
-โปรเจคต่างๆ
กลุย่ ม่ วข้
อุตอสาหกรรมผลิ
า และในงานเมกะโปรเจกต์
ประมูลงาน    หรื
อการเดินหน้จาานวนมากขึ
โครงการเมกะโปรเจกต์
มักจะเกี
งเชื่อมโยงกัตบไฟฟ้
สถานการณ์
การเมือง อีกทัง้ ผู้ ผซึลิง่ การเปิ
ตหม้อดแปลงไฟฟ้
าในประเทศไทยมี
น้ และยังมีผู้
ต่างๆ มักจะเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับสถานการณ์การเมือง  อีกทัง้ ผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยมีจำ� นวนมากขึน้ และ
เข้าแข่งจากต่างประเทศจากการเปิ ดเสรีการค้า ทาให้มกี ารแข่งขันทางด้านราคากันอย่างรุ่นแรง และมีความไม่แน่ นอนของ
ยังมีผู้เข้าแข่งจากต่างประเทศจากการเปิดเสรีการค้า ท�ำให้มีการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างรุ่นแรง และมีความไม่
รายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆ ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ดา้ นการสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการ ใ ห้เป็ นทีย่ อมรับ
แน่นอนของรายได้จากกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่ๆ  ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ดา้ นการสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เป็น
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Quality Management
บ
ปรับปรุเคลื
งให้อ่ กนระบวนการต่
มีความยืดหยุ
นทุนดหยุ
และเพิ
ม่ คุนณทุภาพ
ใช้ม่ กคุลยุณทภาพ  ใช้
ธ์ในการสร้
พันธ์ และความผู
กพัน
และปรับปรุงาให้งๆกระบวนการต่
างๆ่น มีลดต้
ความยื
น่ ลดต้
น และเพิ
กลยุาทงสั
ธ์ใมนการสร้
างสัมพันธ์ และ
ต่อสินค้ความผู
าและบริ
ง้ ขยายตลาดในต่
งประเทศให้มากขึ
น้ นอกจากนี
ษทั ฯ ได้กบ้ ระจายความเสี
ย่ งไปลงทุนย่ ใน
กพักนารต่อพร้
สินอค้มทั
าและบริ
การ พร้อมทัง้ าขยายตลาดในต่
างประเทศให้
มากขึ้บนรินอกจากนี
ริษทั ฯ ได้กระจายความเสี
ง
ในธุรกิง้ จในประเทศ
ด้านพลังงานทั
งประเทศ
โดยด�ำบเนิริษนทั การภายใต้
ธุรกิจด้ไปลงทุ
านพลันงงานทั
และต่้งในประเทศ
างประเทศ และต่
โดยดาาเนิ
นการภายใต้
QTCGPบซึริง่ ษเป็ัทนQTCGP
บริษทั ย่อซึย่งเป็นบริษัทย่อย
ของปีของปี
25602560
ส่วนใหญ่
ได้มาจากการประมู
ลงานภาครั
ฐวิสาหกิ
(การไฟฟ้
านครหลวง,
การ
   สาหรัส�บำภาพรวมรายได้
หรับภาพรวมรายได้
ส่วนใหญ่
ได้มาจากการประมู
ลงานภาครั
ฐวิสจาหกิ
จ (การไฟฟ้
านครหลวง,
ไฟฟ้ าส่การไฟฟ้
วนภูมภิ าาค)
านวนการเปิ
ดประมูลดค่ประมู
อนข้ลาค่งน้อนข้
อยางน้
ทาให้
ารแข่
งขันทางด้
านราคาสู
ง ซึง่ ในปี
ส่วนภูซึมง่ มีภิ จาค)
ซึง่ มีจำ� นวนการเปิ
อย มท�กีำให้
มกี ารแข่
งขันทางด้
านราคาสู
ซึง่ ในปี2560
2560บริบริษษทั ทั ฯฯมี
ความจ�
องเข้าลประมู
ลเพืได้อ่ ให้
ได้งานมาโดยการลดราคาสู
ป้ ระมู
ท�ำมให้สี ม่วสี นต่
ว่ นต่
างของก�าไรค่
ำไรค่ออนข้
นข้าางน้อย ถึถึงงแม้
ความจมีาเป็
นต้อำเป็
งเข้นาต้ประมู
เพื่อให้
งานมาโดยการลดราคาสู
ป้ ระมู
ลทลาให้
างของก
แม้จจะมี
ะมี
จากการประมู
ลงานเพิ
ขึน้ 216.82%
จากปี
2559
ใ้ นปี2560
2560ประเทศไทยยั
ประเทศไทยยังงอยู
รายได้รายได้
จากการประมู
ลงานเพิ
ม่ ขึน้ ม่ 216.82%
จากปี
2559
ก็ตก็ามตาม  นอกจากนี
นอกจากนี้ในปี
อยูใ่ ่ในสภาวะชะลอตั
นสภาวะชะลอตัวว
ของเศรษฐกิ
จและการลงทุ
น โดยเฉพาะลู
กลุ่มโรงงานไฟฟ้
ที่มีก่อารเลื
่อนการขยายการลงทุ
นออกไปท�
รายได้
ของเศรษฐกิ
จและการลงทุ
น โดยเฉพาะลู
กค้ากลุก่มค้าโรงงานไฟฟ้
าทีม่ กี าารเลื
นการขยายการลงทุ
นออกไปท
าให้ำรให้
ายได้
ในส่ใวนน
ส่วนภาคเอกชนไทยหดตัวลงเล็กน้อย -0.29% จากปี 2559    ส่วนในกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศมีความชัดเจนเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ
ภาคเอกชนไทยหดตัวลงเล็กน้อย -0.29% จากปี 2559 ส่วนในกลุ่มลูกค้าต่ างประเทศมีความชัดเจนเพิม่ ขึน้ บริษัทฯ
สามารถเข้าแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า ท�ำให้รายได้ในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 120.23% จากปี 2559
สามารถเข้าแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ดา้ นคุณภาพของสินค้า ทาให้รายได้ในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ 120.23% จากปี 2559
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ขายภาคเอกชน
ในประเทศ
ในประเทศ

ขายภาคเอกชน
ขายภาคเอกชน
งประเทศ
ต่ต่าางประเทศ

30.21

18.14

26.08

ขายงานบริการและ
วัวัตตถุถุดดิบบิ

กราฟแสดงการเปรียบเที ยบยอดขายตามกลุ่มลูกค้า

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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		 1.21.2 ความผั
ความผันนผวนของอั
ผวนของอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนเงิ
นเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ
งประเทศ และความผั
และความผันนผวนของราคาวั
ผวนของราคาวัตตถุถุดดิบิ บ
จากนโยบายให้ททาการซื
ำ� การซือ้ ้อขายเงิ
วงหน้
า (Forward
Contract)
เพือ่ ลดความเสี
ย่ งจากอัต่ยราแลก
จากนโยบายให้
ขายเงินนตราต่
ตราต่างประเทศล่
างประเทศล่
วงหน้
า (Forward
Contract)
เพื่อลดความเสี
งจากอัตรา
เปลี
ย
่
นเงิ
น
ตราต่
า
งประเทศ
และความผั
น
ผวนของราคาวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
ตามภาวะเศรษฐกิ
จ
โลก
เนื
อ
่
งจากบริ
ษ
ท
ั
ฯ
มี
ค
วามจ�
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากบริษั ทำฯเป็มีนความ
ต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ หลักเช่น เหล็กซิลกิ อน  ทองแดงแผ่น อุปกรณ์พเิ ศษ น�ำ้ มันหม้อแปลง ฯลฯ จากต่างประเทศซึง่ คิดเป็น
จาเป็ นต้องนาเข้าวัตถุดบิ หลักเช่น เหล็กซิลกิ อน ทองแดงแผ่น อุปกรณ์พเิ ศษ น้ามันหม้อแปลง ฯลฯ จากต่างประเทศซึง่ คิด
มูลค่าประมาณ 60% ของมูลค่าวัตถุดบิ ทัง้ หมด พร้อมทัง้ มีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20%
เป็ นมูลค่าประมาณ 60% ของมูลค่าวัตถุดบิ ทัง้ หมด พร้อมทัง้ มีการส่ง สินค้าไปขายยัง ต่างประเทศคิดเป็ นมูลค่าประมาณ
จากยอดขาย ซึ่งการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 1,145,324.00 บาท
20% จากยอดขาย ซึง่ การดาเนินงานในปี 2560 บริษทั ฯ มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเงิน 1,145,324.00 บาท
1,145,324.00

ปี ดาเนินการ

ปี 2560

1,720,902.00

ปี 2559

ปี 2558

-785,658.47

4,414,415.22

ปี 2557
-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

กราฟแสดงผล Forward Contract

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00
บาท

1.3 การลงทุ
การลงทุนนในธุ
ในธุรรกิกิจจอือื่น่น
		 1.3
ในปี 2560 บริษทั ฯ เริม่ ทาการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ คี วาม
ในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มท�ำการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความ
เชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ า โดยผ่านการดาเนินงานของบริษทั คิวทีซี โกบอล เพาเวอร์ (จากัด) : QTCGP ซึง่
เชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า  โดยผ่านการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี โกบอล เพาเวอร์ (จ�ำกัด) : QTCGP ซึ่งเป็น
เป็ษนัทบริ
ัทย่อรกิยจด้ธุารนพลั
กิจด้งางานเป็
นพลังนงานเป็
จซึง่ บุควลากรส่
นใหญ่
ทีซไี ม่มดคี   บริ
วามถนั
ัทฯ จึง้มได้
สรรหาผู
บริ
ย่อษย  ธุ
ธุรกิจซึน่งธุบุรคกิลากรส่
นใหญ่ขวองคิ
วทีซขีไองคิ
ม่มีคววามถนั
ษัทฯดจึงบริ
ได้สษรรหาผู
ีความรู
้ ้มี
ความรูค้ วามสามารถด้
านการลงทุ
นเข้บาตั มาปฏิ
บตั งิ าน
างทีป่ รึกษาเฉพาะทางเพื
่อศึกษารายละเอี
ดโครงการ
ความสามารถด้
านการลงทุ
นเข้ามาปฏิ
งิ าน และว่
าจ้าและว่
งทีป่ รึากจ้ษาเฉพาะทางเพื
อ่ ศึกษารายละเอี
ยดโครงการยและศึ
กษา และ
ศึกษาผลกระทบต่
ทัง้ ด้านเศรษฐกิ
จ สังคม
และสิ
แวดล้ำอเสนอให้
ม และนผาเสนอให้
ถู้ อื หุน้ อเห็
นชอบก่
นการตันดโดยใน
สินใจลงทุน
ผลกระทบต่
างๆ ทัง้ ด้างๆ
านเศรษฐกิ
จ สังคม และสิ
ง่ แวดล้
อมง่ และน�
ถู้ อื หุน้ เห็นผชอบก่
นการตั
ดสินอใจลงทุ
ปีโดยในปี
2560 QTCGP
ลงทุนในโครงการใหญ่
ๆ 2 โครงการ ได้แๆก่ 2พลังโครงการ
งานเพือ่ โลกสี
จ�ำกัดเขี(GEP)  สั
ดส่วน 15%จากัด
2560 ได้QTCGP
ได้ลงทุนในโครงการใหญ่
ได้แเขีก่ยว(ประเทศไทย)
พลังงานเพื่อโลกสี
ยว(ประเทศไทย)
(มู(GEP)
ลค่าลงทุ
2560(มู=ลค่269.05)  เพื
ลงทุน=ท�269.05)
ำธุรกิจโรงไฟฟ้
าพลันงทงานแสงอาทิ
ตย์ามิพลั
นบูงงานแสงอาทิ
ขนาด 220 ตเมกะวั
สัดนส่ในปี
วน 15%
าลงทุนในปี ่อ2560
เพื่อลงทุ
าธุรกิจโรงไฟฟ้
ย์ มินตบูต์ขนาด
ในประเทศสาธารณรั
ฐแห่งสหภาพเมียฐนมาร์
(พม่า) ปัจยจุนมาร์
บันโครงการฯ
างการด�ำเนิอยู
นการ  และการซื
้อกินจการ
การ และ
220 เมกะวัตต์ ในประเทศสาธารณรั
แห่งสหภาพเมี
(พม่า) ปัอยูจจุ่รบะหว่
นั โครงการฯ
่ระหว่างการดาเนิ
บริษัท บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด (L-Solar 1) จาก บมจ. Loxley มูลค่า  538.01 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการขาย
การซือ้ กิจการบริษทั บริษทั แอล โซลาร์ 1 จากัด (L-Solar 1) จาก บมจ. Loxley มูลค่า 538.01 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้
ไฟฟ้าแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2560
จากการขายไฟฟ้ าแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2560
อย่
ความส�
ำคัาคั
ญต่ญอต่บริ
หารความเสี
ย่ งในธุ
รกิจรใหม่
โดยการซื
อ้ ประกั
นความเสี
ย่ งในการลงทุ
น น
อย่าางไรก็
งไรก็ตตาม
ามบริบริษษทั ทัฯ ฯให้ให้
ความส
อบริ
หารความเสี
ย่ งในธุ
กิจใหม่
โดยการซื
อ้ ประกั
นความเสี
ย่ งในการลงทุ
และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ
และมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างคุม้ ค่ าทีส่ ดุ

รายงานความยั
่ ่งยืนน 2560
2560• บริ
: บริ
ัวทีคิซี วเอนเนอร์
ทีซี เอนเนอร์
ย่ี จากัด (มหาชน)
รายงานความยังยื
ษัทษคิท
ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม
		 2.1

สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน และผูม้ าติดต่องานภายในโรงงานอย่างสูงสุด
ด้วยตระหนักถึงความเสีย่ งซึง่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ผูม้ าติดต่อ และองค์กร ในปี
2558 มีจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงสุด
ในรอบ 3 ปี บริษัทฯ จึงยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ขึ้นมาเป็นความเสี่ยงเพื่อควบคุมและก�ำหนด
ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “Start Safe Work Safe Finish Safe” โดยในปี 2559 มี
จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง ลดลงจากปี 2558 ถึง 45.16% แต่ส�ำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี
2560 มีจำ� นวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ถึง 35.29% ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเริม่ เห็นความเสีย่ งนี้
ในช่วงเดือนแรกของปี เหตุจากแนวโน้มปริมาณการผลิตในปี 2560 จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมท�ำให้ความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วยเช่นในอดีต จึงให้ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ จัดท�ำระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง
จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) :สสปท. เพื่อ
ยกระดับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะน�ำเสนอรายละเอียดการด�ำเนินงานในหัวข้อ
“ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน” ต่อไป
2.2

การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร และพนักงานในต�ำแหน่งส�ำคัญ

ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ขยายความเสีย่ งด้านการไหลออกของกลุม่ วิชาชีพวิศกรไฟฟ้า ไปยังกลุม่ พนักงานในต�ำแหน่ง
ส�ำคัญๆ เนื่องจากมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของคิวทีซี ต้องใช้ความรู้ และทักษะ เพื่อการพัฒนาสินค้า/บริการ
การ Support ลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงต่อเนื่องจาก
ปี 2559 ได้แก่
• โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
• ด�ำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสแรกของปี 2560 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการใช้งบประมาณในการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการจ�ำนวน 600,000 บาท
• โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career path)
• ด�ำเนินการในปี 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ ด�ำเนินการต่อในปี 2561
• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร เป็นโครงการที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสุขในองค์กร
ผลการด�ำเนินงานโครงการจะรายงานไว้ในหัวข้อ “การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน” และ “การดูแลพนักงาน”
2.3

การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงทางการค้า

ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากการเข้าประมูลงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และงานภาค
เอกชนโครงการใหญ่ๆ และมีการจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุในปริมาณมากเพือ่ ใช้ในการผลิต นอกจากนีย้ งั มีการด�ำเนินการต่างๆ
เพือ่ ขออนุญาต และรายงาน ต่อหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ หากมีการปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างกันจะท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของบริษทั และเสีย่ งต่อการผิดกฎหมาย ข้อก�ำหนดต่างๆ ซึง่ เป็นประเด็นที่
ถูกจับตามองของผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ จึงได้ทำ� การปรับปรุงนโยบายฯ และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ มา
อย่างต่อเนือ่ ง และจัดท�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงทางการค้า หรือการด�ำเนินงานทีต่ อ้ งสอดคล้อง
กับกฎหมายเข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลตามมาตรฐาน ISO9001 นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบการประเมิน
ความสอดคล้องต่อกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยในปี 2560 มีรายการกฎหมายที่
บริษัทฯ ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องอยู่จ�ำนวน 8 รายการ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างปี และมีระยะเวลาในการ
42
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ด�ำเนินการ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภายใน เช่นการจัดให้มีพยาบาลประจ�ำโรงงาน
เนื่องจากพนักงานมีจ�ำนวนตามที่กฎหมายก�ำหนดซึ่งครบในระหว่างปี , กฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีผู้ควบคุมสารเคมี
ประจ�ำโรงงาน เนื่องจากมีปริมาณการใช้ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม จะต้องสมัครสอบตามรอบ
ที่ทางราชการจัดขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดท�ำเป็นแผนงานเพื่อด�ำเนินการให้สอดคล้องทุกประการ
ปี 2560 บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มให้กับกรมศุลกากรเป็นจ�ำนวนเงิน 2,255,444.00 บาท ในกรณีการส�ำแดง
ภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบชนิดลวดทองแดงผิดพลาดในปี 2554 ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าวบริษัทฯ ด�ำเนินการผ่านผู้ให้บริการ
Shipping อย่างไรก็ตามความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริษทั ฯ และปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้กำ� หนดมาตรการ
ป้องกันเพือ่ ไม่ให้ปญ
ั หาเกิดซ�ำ้ ด้วยมาตรการตรวจสอบพิกดั ภาษีนำ� เข้า-ส่งออกของสินค้าและวัตถุดบิ ทุกครัง้ โดยหน่วยงาน
จัดซื้อต่างประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศ ร่วมกับผู้ให้บริการ Shipping

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3.1

การจัดการของเสียอันตราย และวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

ในกระบวนการผลิต และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิต และของเสีย
อันตรายที่ต้องควบคุมการก�ำจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทได้ใช้บริการผ่านผู้รับก�ำจัดของเสียตามที่ได้รับอนุญาต เป็นทั้งผู้รับก�ำจัดแบบน�ำไปท�ำลายทิ้ง และแบบ
น�ำไปเข้ากระบวนการเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือความไม่รับผิดชอบของผู้รับก�ำจัดของเสียซึ่ง
อาจน�ำของเสียทีบ่ ริษทั ฯ ส่งไปก�ำจัด ไปทิง้ ท�ำลาย โดยไม่ผา่ นกรรมวิธที ไี่ ด้ขออนุญาตไว้ สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม ดังปรากฏเป็นข่าวอยูบ่ อ่ ยครัง้ และบริษทั ผูก้ อ่ ก�ำเนิดของเสียต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง เพือ่
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท บริษัทฯ จึงใช้ความเข้มงวดเป็นพิเศษในการจัดการของเสีย เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการคัดแยกประเภทของเสีย การคัดเลือกผู้รับก�ำจัด การติดตามตรวจสอบ ยัง สถานที่ที่น�ำไปก�ำจัด และขั้นตอน
การก�ำจัด รวมถึงการท�ำความเข้าใจระหว่างบริษทั และผูร้ บั ก�ำจัด เกีย่ วกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยใน
ปี 2560 การด�ำเนินการในประเด็นนีไ้ ม่พบข้อบกพร่อง แต่ยงั คงเป็นประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญหากไม่มกี ารก�ำกับดูแลที่
ดี ผลการด�ำเนินงานรายงานไว้ในหัวข้อ “การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้”

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ
จากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร พบว่าประเด็นที่จะสามารถท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุด
ชะงัก คือการเกิดน�ำ้ ท่วมทีส่ ำ� นักงานใหญ่กรุงเทพฯ และการเกิดไฟไหม้ทงั้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่กรุงเทพฯ และโรงงานจังหวัด
ระยอง บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้
• จัดท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และได้ท�ำการฝึกซ้อมแผนฯ เป็นประจ�ำทุกปี
• จัดท�ำแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และท�ำการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองทุกความเสี่ยง เกี่ยวกับ ไฟไหม้ น�้ำท่วม แผ่นดินไหว การถูกโจรกรรม และ
อุบัติเหตุ จากการขนส่งสินค้า
• -ในปี 2561 จะเริ่มจัดท�ำแผนป้องกัน และอพยพจากเหตุน�้ำท่วมส�ำนักงานใหญ่
การด�ำเนินงานในปี 2560 ไม่เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

43

ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านบรรษัทภิบาลไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการ การติดตามผล และการน�ำมาแก้ไขปรับปรุง มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย 1 :
ตัวชี้วัด :
ผลการด�ำเนินงาน :

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น  และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย และละเมิดนโยบายฯ
พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
พนักงานได้รับการอบรมครบ 100%
77%   (พนักงานทั้งหมด 215  คน   ได้รับการอบรมแล้ว  166 คน )
ไม่ได้ตามเป้าหมาย  ด�ำเนินการต่อในปี 2561  

เป้าหมาย 2 :
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มคู่ค้า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัด :
100%
ผลการด�ำเนินงาน :
80%  (กลุ่มคู่ค้าในประเทศได้รับแจ้ง 100%  ผ่านทาง e-mail โดยใช้ option Request
a Delivery Receipt และ Request a Read Receipt, ส่วนคู่ค้าต่างประเทศ และหน่วยงาน
รัฐยังไม่ด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร   แต่ใช้วิธีจัดท�ำ Mascot ตั้งโชว์ไว้หน้าจุดต้อนรับทั้ง
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย  ด�ำเนินการต่อในปี 2561
เป้าหมาย 3 :
ตัวชี้วัด 1 :
ผลการด�ำเนินงาน :

ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายฯ ของบริษัทฯ
ไม่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดนโยบายฯ  (เป็นศูนย์)
ไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

ตัวชี้วัด 2 :
ไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มเกี่ยวกับภาษี หรือค่าปรับเงินเพิ่มอื่นๆ  (เป็นศูนย์)
ผลการด�ำเนินงาน :
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ปี 2560 มีเบีย้ ปรับกรมศุลกากร จ�ำนวน 2,255,444.00 บาท จากการ
ส�ำแดงภาษีน�ำเข้าเมื่อปี 2554 ผิดพลาด
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ด้านเศรษฐกิจ

47

การเติ
บโตของธุ
รกิจรกิ(G4-EC1)
การเติ
บโตของธุ
จ (G4-9) , (G4-EC1)
ผลลั
พธ์พทธ์างเศรษฐกิ
จ จ
ผลลั
ทางเศรษฐกิ

ล้านบาท

ณ ณสิน้ สิสุ้นดสุปีดปี2560
ษทั ษฯัทฯมีผมีลการด
2560บริบริ
ผลการด�าเนิ
ำเนินงานขาดทุ
นงานขาดทุนนตามงบการเงิ
ตามงบการเงินน(เฉพาะ)
(เฉพาะ)ของบริ
ของบริษษทั ัท คิคิววทีทีซซี เอนเนอร์ยี่ จ�จำากั
กัด(มหาชน)
ไม่รวมผลการด�
ำเนินงานในบริ
ษัทย่อยษทั และบริ
ษัทร่วมทุ
มีสนาเหตุ
กดังนีห้ ลักดังนี้
(มหาชน)
ไม่รวมผลการด
าเนินงานในบริ
ย่อย และบริ
ษทั นร่ซึว่งมทุ
ซึง่ มีหสลัาเหตุ
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ปี

865.47

747.94

531.23

503.56

349.69

117.49

127.06
127.06

27.67

รายได้จากการขายและ
บริการ

ต้นทุนขายและบริการ

ล้านบาท

กาไรขัน้ ต้น

ค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริหาร

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2559

531.23

503.56

27.67

127.06

ปี 2560

865.47

747.94

117.49

349.69

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานทางเศรษฐกิ จปี 2559 และปี 2560

1. รายได้ : ปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการ ที่ 865.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 คิดเป็ น
62.92% ซึง่ 1.ไม่รายได้
บรรลุเป้:  ปี
าหมายธุ
กิจษทีัท่ ฯ1,000
ล้าจนบาท
เป็ นผลมาจากปั
ยทางเศรษฐกิ
และการเมื
ทีม่ กี คิารชะลอตั
วการ ซึ่ง
2560รบริ
มีรายได้
ากการขายและบริ
การ ทีจ่ จั865.47
ล้านบาทจ เพิ
่มขึ้นจากปีอง2559
ดเป็น 62.92%
ไม่บารรลุ
าหมายธุรกิกจค้ทีา่ 1,000
ล้านบาท เป็าทีนผลมาจากปั
จจัยทางเศรษฐกิ
จ และการเมื
ง ที่มใีกนส่
ารชะลอตั
วการลงทุน
ลงทุนในโครงการต่
งๆ เป้โดยเฉพาะลู
กลุ่มโรงงานไฟฟ้
ม่ กี ารเลื่อนขยายการลงทุ
นออกไปท
าให้รอายได้
วนภาคเอกชน
ในโครงการต่
งๆ โดยเฉพาะลู
กค้ากลุน่มยอดขายให้
โรงงานไฟฟ้ได้าตทีามเป้
่มีการเลื
่อนขยายการลงทุนออกไปท�ำให้รายได้ในส่วนภาคเอกชน
ไทยหดตัวลง -0.29%
จากปี า2559
จึงไม่สามารถดั
าหมาย
ไทยหดตัวลง -0.29% จากปี 2559 จึงไม่สามารถดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. กาไรขัน้ ต้น : ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นคิดเป็ น 14% จากยอดขาย และมีต้นทุนขายและบริการคิดเป็ น
86% จากยอดขาย
เปลีน้ ย่ ต้นแปลงดี
น้ึ จากปี
กาไรขั
น น5%14%
และมี
ตน้ ทุนขายและบริ
่ 95% จากรายได้
ปี น2559
2. ก�ำไรขั
น :  ในปีข2560
บริษ2559
ทั ฯ มีซึกง่ำ� มีไรขั
น้ ต้นนคิ้ ดต้เป็
จากยอดขาย
และมีตกน้ ารที
ทุนขายและบริ
การคิดเป็
86% จาก
ยอดขาย เปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรขั้นต้น 5% และมีต้นทุนขายและบริการที่ 95% จากรายได้ปี 2559
3. ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร : ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็ น 40% จากรายได้
เปลี่ยนแปลงเพิ
น้ จากปี
2559 ซึ่งมีค่าใช้หจาร
่ายในการขายและบริ
ดเป็ น 24% จากยอดรายได้
อ่ งจากในปี
3. ค่ม่ าขึใช้
จา่ ยในการขายและบริ
: ในปี 2560 มีคา่ ใช้หจารคิ
า่ ยในการขายและบริ
หารคิดเป็น 40%เนืจากรายได้
เปลีย่ 2560
นแปลง
บริษทั ฯ ได้ตงั ้ ค่เพิา่มเผืขึ้นอ่ จากปี
การด้อ2559
ยค่าซึของเงิ
นลงทุ
นและเงิ นให้ก้ยู ืมหในบริ
อย จจากยอดรายได้
านวน 196.15  เนืล้่อางจากในปี
นบาท จึง2560
มีส่วนท
่งมีค่าใช้
จ่ายในการขายและบริ
ารคิดเป็ษนทั ย่24%
บริษาให้
ัทฯ ได้
ตั้งค่าเผื่อการด้หอยค่
าของเงิ2560
นลงทุนเพิและเงิ
กู้ยืมในบริษัทย่อย จ�ำนวน 196.15 ล้านบาท จึงมีส่วนท�ำให้ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ
ารของปี
ม่ สูงขึน้ นให้ตาม
การขายและบริหารของปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นตาม

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
ปี 2557
760.50
114.95
54.70
222.19

ปี 2558
1,229.20
200.05
119.17
305.36

ปี 2559
531.23
(48.45)
(79.33)
162.03

ปี 2560
865.47
(159.43)
(219.34)
(68.79)

(บาท)

0.28

0.60

(0.33)

(0.81)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

7.63%

13.51%

-6.94%

-14.25%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้

(%)

11.48%

22.70%

-11.94%

-20.07%

ปี 2559

ปี 2560

รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน) สะสม

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

กาไรสุทธิต่อหุน้

ล้านบาท
1,300.00

ปี 2557

1,229.20

ปี 2558

1,100.00
900.00

865.47
760.50

700.00
500.00

531.23

300.00

200.05

(100.00)
(300.00)

119.17

114.95

100.00

305.36
162.03

54.70
(48.45)

(79.33)
(159.43)

รายได้จากการขายและบริการ

222.19

EBITDA

(219.34)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

-68.79
กาไร(ขาดทุน)สะสม

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐกิ จ

ในมุมมองภาวะเศรษฐกิจปี 2561 ของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ านัน้ คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มคี วามเสีย่ งจากการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายจั
ดซือ้ -จัดจจ้ปีาง2561
ของหน่
วยงานราชการ
ซึง่ เปิ ดโอกาสให้
ผผู้ าลิจะมี
ตต่าคงประเทศเข้
าแข่งพขัลันงราคาได้
าให้้น
ในมุมมองภาวะเศรษฐกิ
ของตลาดหม้
อแปลงไฟฟ้
านั้น คาดว่
วามต้องการใช้
งานไฟฟ้และอาจท
าที่เพิ่มมากขึ
การแข่งขัน โดยใช้กลยุ ทธ์ขดองทางภาครั
้านราคาเข้ฐาหและการส่
้าหัน่ กันมากขึ
ซึ่งบรินษต่ัทางๆ
ฯได้แต่มีแในขณะเดี
ผนรองรัยบวกั
ความเสี
งนี้ ด้ว่ยยกลยุ
ทธ์ขยายตลาด
จากโครงการเมกะโปรเจกต์
งเสริม้นการลงทุ
นก็มีค่ยวามเสี
งจากการเปลี
่ยนแปลง
ต่างประเทศ
CLMV ซึง่ มีกซึารเติ
โตทางเศรษฐกิ
และส่งเสริามแข่การขายหม้
อแปลงอะมอร์
(SuperงขันLow
นโยบายจั
ดซื้อโดยเฉพาะในกลุ
-จัดจ้าง ของหน่ว่มยงานราชการ
่งเปิดบโอกาสให้
ผู้ผลิตจต่สูางงประเทศเข้
งขันราคาได้
และอาจท�ำฟให้ั สการแข่
โดย
สร้างทางเลื
ให้กบั ้นลู  ซึ
กค้่งาบรินอกจากนี
2561บความเสี
บริษัท่ยฯงนีจะมี
ารรับทรูธ์ร้ ขายได้
จากการลงทุ
นในบริโดยเฉพาะใน
ษัทย่อยใน
ใช้Loss)
กลยุทธ์เพื
ด้า่อนราคาเข้
าห�้ำอหักใหม่
่นกันมากขึ
ษัทฯได้มีแ้ในปี
ผนรองรั
้ด้วกยกลยุ
ยายตลาดต่
างประเทศ
วนทีเ่ พิซึม่ ่งขึมีน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  และส่งเสริมการขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัส (Super Low Loss) เพื่อสร้างทางเลือกใหม่
กลุสั่มดส่CLMV
ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
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การลงทุนในธุรกิจอื่น
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่ง
QTCGP จะด�ำเนินธุรกิจด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทดแทน (Renewable Energy) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดย QTC เป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน QTCGP การลงทุนที่ส�ำคัญของ QTCGP ในปี 2560 ได้แก่
1. การเข้าซือ้ กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษทั แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด (L-Solar 1) จาก บมจ. Loxley มูลค่า  538.01 ล้านบาท
QTCGP เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายไฟฟ้าของ L-Solar  1 เมือ่ กันยายน 2560  (รายละเอียดการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
    https://www.set.or.th/set/companyfinance.do?symbol=QTC&language=th&country=TH&type=balance)

2. การร่วมลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จ�ำกัด (GEP)  สัดส่วน 15%  เพื่อลงทุนท�ำธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ขนาด 220 เมกะวัตต์ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ปัจจุบันโครงการฯ
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ  (รายละเอียดการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
    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)
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
การลงทุนด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาน *
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท
การลงทุนด้านสังคม
เงินบริจาค
เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม : SE (ทางอ้อม)
กิจกรรมเพื่อสังคม
เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการในชุมชน
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (G4-EN31)
ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าด�ำเนินการจัดการของเสีย และอื่นๆ
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้อในประเทศ
การจัดซื้อต่างประเทศ
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย)
ภาษีที่จ่ายให้รัฐ **

0.00
0.00
96,216,233.00
20,734,200.00
35,000.00
113,558.00
320,441.21
219,000.00
19,850.00
204,999.50
389,882.50
385,595,506.60
179,195,688.34
11,271,210.00
374,532.00

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า (วัตถุดิบ)
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย)
ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาครัฐ

หน่วย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)

2557
447.66
89.14
0.18
7.54
0.34
219,000
14.9

2558
774.09
112.87
0.32
8.77
0.28
219,000
42.78

2559
426.7
88.63
0.03
7.76
0.31
219,000
0.39

2560
564.79
116.95
0
11.27
0.49
0.59
219,000
0.38

* เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร)
** เนื่องจากปี 2560 ผลการด�ำเนินงานขาดทุน จึงไม่ต้องน�ำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มทางบริษัทฯ มีเครดิตภาษี
ยกมามากกว่าภาษีขาย บริษัทฯ จึงใช้เครดิตภาษี ภาษีที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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มาตรฐานและนวัตกรรม
มาตรฐานการท�ำงาน
บริษทั ฯ ได้นำ� ระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Management : TQM) มาพัฒนากระบวนการภายใน
ตั้งแต่การบริหารจัดการ  การขาย  การผลิต การส่งมอบ  การบริการ  อย่างครอบคลุมทุกๆ กระบวนการเพื่อยกระดับการ
ท�ำงานสู่มาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเริ่มเป็นเฟสที่ 1 จนถึงปี 2560 เป็นเฟสที่ 4
การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาทีก่ ำ� หนดไว้ ภายใต้การติดตาม การประเมินผลของคณะกรรมการส่งเสริม TQM  ซึง่ จะ
ประกอบไปด้วย 2 คณะท�ำงานได้แก่ คณะท�ำงานแบบคร่อมสายงาน (Cross Functional)  และคณะท�ำงานส่งเสริม TQM
(TQM Promotion) และจัดให้มกี ารตรวจวินจิ ฉัยกระบวนการโดยทีป่ รึกษาจากภายนอกเดือนละ 1 ครัง้   ครัง้ ละ 2 วัน โดยใน
ปี 2560 ได้เลือกวินจิ ฉัยกระบวนการทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจ เช่นกระบวนการเสนอราคา และติดตามใบเสนอ
ราคา อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ โอกาสการได้งาน  กระบวนการปรับปรุงรอบการผลิตในแต่ละสถานีผลิตเพือ่ เพิม่ ก�ำลังการ
ผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต เป็นต้น และในปี 2560 ได้มกี ารปรับแผนการพัฒนาจาก
เดิมจะสิน้ สุดทีป่ ี 2561 ซึง่ เป็นเฟสที่ 5  ให้ขยายเวลาออกไปถึงปี 2562 เนือ่ งจากเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
ให้มปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ กว่าเดิม  และเพือ่ ให้การเตรียมความพร้อมยืน่ ขอรางวัล TQA Award ในปี 2562-2563 มีคณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในปี 2560  ใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ TQM เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น  750,276  บาท

ภาพบรรยากาศการตรวจวินิจฉัยกระบวนการที่ท�ำการปรับปรุง
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บริบริษษัททั ฯฯได้ได้นน�ำามาตรฐานสากลเข้
มาตรฐานสากลเข้าามาประยุ
มาประยุกกต์ต์ใช้ใใช้นองค์
ในองค์
ร โดยพิ
จารณาจากความต้
องการของลู
าทั้งในประเทศ
กรกโดยพิ
จารณาจากความต้
องการของลู
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ตารางแสดงรายการมาตรฐานการทางานที่ขอการรับรองระบบ
ลาดับ

มาตรฐานการรับรอง

ความถีใ่ นการตรวจประเมิน

1

ISO14001:2015

ปี ละ 1 ครัง้

2

OHSA18001:2007

ปี ละ 1 ครัง้

3

ISO9001:2008

ปี ละ 1 ครัง้

4
5
7

ISO50001:2011
ISO/IEC17025
Green Industry Level 4

ปี ละ 1 ครัง้
ปี ละ 1 ครัง้
4 ปี /ครัง้

8

Q-Mark (ภาคการค้าและบริการ)
Q-Mark (ภาคการผลิต)

4 ปี /ครัง้

หน่วยงานทีใ่ ห้การรับรอง
SGS-NAC
SGS-UKAS
SGS
SGS-NAC
SGS-UKAS
SGS
สมอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าไทยสมาคม
ธนาคารไทย สภา
อุตสาหกรรม

เลขทีก่ ารรับรอง
TH08/1236
TH08/1235
TH08/1237
TH00/2729
TH00/2728
TH15/8844
15T016/0219
4-116/2559
Q002/2559
Q004/2559

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ ใช้สาหรับการอ้างอิ ง
ลาดับ

มาตรฐานอ้างอิง

หมายเหตุ

1

ISO26000

ใช้อา้ งอิงเพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ

2

ISO14064

ใช้อา้ งอิงเพือ่ เป็ นแนวทางการจัดทารายงานก๊าซเรือนกระจก และขอการรับรองผลปี ต่อปี

3

COSO-ERM

ใช้อา้ งอิงเพือ่ เป็ นแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กร

ห้องปฏิ บตั ิ การทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้ระบบ 5ส เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ และมาตรฐานการท�ำงานมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบตั ไิ ด้ตามแนวทาง 5ส จนเกิดเป็นนิสยั ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้ม
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
หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี ออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC60076 ,  มอก.  384-2543  และตามมาตรฐานของ
ลูกค้า หรือประเทศคู่ค้า เช่น ANSI , IEEE, JIS เป็นต้น   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าทดสอบความทนต่อ
กระแสลัดวงจร Short Circuit Performance Test จากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
แต่ละขนาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซ  ี โดยในปี 2560 บริษัทได้ส่งหม้อแปลงไฟ
ฟ้าเข้าทดสอบที่สถาบัน CESI จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 รายการผ่านการทดสอบทั้ง 3 รายการ โดย 2 ใน 3 รายการเป็นหม้อแปลงอะ
มอร์ฟสั ทีบ่ ริษทั ได้พฒ
ั นาจนประสบความส�ำเร็จเป็นหนึง่ เดียวในประเทศไทย   และในเอเชียทีส่ ามารถออกแบบและผลิตหม้อ
แปลงอะมอร์ฟัสให้สามารถทนต่อกระแสลัดจงจร Short Circuit Performance  ได้

ภาพหลังการทดสอบ Short Circuit Performance Test ผ่านของหม้อแปลงอะมอร์ฟัส
ณ ห้องทดสอบของ สถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
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• โครงการขยายก�ำลังการผลิตตัวถัง

แบบจ�ำลองอาคารและแบบการติดตั้งเครื่องจักรอาคารโรงงาน 5,6
เป็นโครงการเพื่อลดปัญหาการส่งมอบไม่ตรงเวลา และเพิ่มคุณภาพของตัวถังหม้อแปลง ซึ่งเป็นปัญหามาจากข้อร้อง
เรียนของลูกค้า   สืบเนื่องในอดีต บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการพัฒนาคู่ค้าเพื่อให้สามารถผลิตตัวถังส่งมอบ
ให้บริษัทฯ ได้ตามระยะเวลา และคุณภาพที่ก�ำหนด แต่เนื่องจากคู่ค้า ก็มีคู่แข่งของบริษัทฯ เป็นลูกค้าเช่นกัน ดังนั้น ความ
ลับบางอย่างของการออกแบบอาจมีการรัว่ ไหล และไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของคูค่ า้ ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ  บริษทั ฯ
จึงตัดสินใจพัฒนากระบวนการผลิตตัวถัง โดยใช้แนวคิดการน�ำเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูงมาใช้ ลดการพึง่ พิงแรงงานคน เพิม่
ก�ำลังการผลิต และมีคุณภาพสูง ปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้างอาคาร และเลือกเครื่องจักรตามแผนการด�ำเนินงานแล้ว คาดว่าจะ
สามารถเริ่มผลิตได้จริงกลางปี 2561v

• โครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ (QTC Smart Transformer System) System)

แบบจ�ำลองการท�ำงานของ QTC Smart Transformer
เป็นโครงการทีท่ มี งานวิศวกรรมได้พฒ
ั นา Application ร่วมกับผูผ้ ลิตอุปกรณ์พเิ ศษ และผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่
ของประเทศไทย  โดยอุปกรณ์พเิ ศษนีจ้ ะถูกติดตัง้ เข้ากับหม้อแปลง ท�ำหน้าทีต่ รวจวัดแรงดัน กระแส อุณหภูมิ ฯลฯ  ส่งข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บไว้บน Server ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการท�ำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
ได้ผ่าน Application บนมือ สามารถลดเวลาในการตรวจสอบหม้อแปลง ลดก�ำลังคนในการท�ำงาน และลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานได้  ปัจจุบนั ได้ทดลองติดตัง้ ใช้งานจริงกับหม้อแปลงภายในบริษทั ฯ แล้ว และมีเป้าหมายจะผลิต
และเสนอขายเป็น Option เสริมให้กับลูกค้าทั่วไปได้ประมาณกลางปี 2561
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ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ส่งเสริมและยกระดับการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN โดยการปรับปรุงกระบวนการคิดวิเคราะห์
ปั ญหาในปีแนวทางการแก้
านวณประสิ
ทธิภาพ
มคี วามสะดวก
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ที่มีความโดดเด่น
“ QR Code Test Report @ Nameplate ”
จากนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาจากการท�ำงานภายในได้   ซึ่งเป็นโจทย์ส�ำคัญ
ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักอย่างหม้อแปลงไฟฟ้า ที่จะท�ำการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร
แนวคิดดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มงาน “Transformer Engineer” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของทีมทดสอบ  ทีมออกแบบ
และทีม IT  ในการ “เปลี่ยน” เพื่อปรับปรุงวิธีการท�ำงาน และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า 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  โดยทีม IT ได้สนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลและพัฒนา application ให้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ซึง่ QR Code
ดังกล่าว จะผูกไว้กับผลการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องนั้นๆ     ลูกค้าสามารถดูผลการทดสอบหม้อแปลงได้ด้วยการ Scan QR
Code  บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า จะไม่สามารถ Scan QR Code ได้ เนื่องจากทีมงานได้สร้างรหัสลับเฉพาะ
ลูกค้าไว้โดยเฉพาะ    และนอกจากนี้ทีมงานช่างบริการ หรือฝ่ายขาย หรือฝ่ายงานต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ผลการทดสอบก็
สามารถเข้าดูผลการทดสอบได้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะก�ำหนดสิทธิ์การใช้งานไว้อย่างชัดเจน   

ทีมงานนักพัฒนา : จากซ้ายไปขวา
1. คุณยงิ่ ยศ ลีตระกูลพาณิชย์ (IT)
2. คุณสุรัตน์ พาโนมัย (TEST)
3. คุณนัฐวุฒิ นิลเทศ (DESIGN)
“เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้า”
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การพัฒนาคู่ค้า (G4-EN32)
เนื่องจากคู่ค้าของคิวทีซี ส่วนใหญ่เป็น SME ซึ่งขาดเงินลงทุนที่จะขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องการได้
บริ ษั ท ฯ จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารออกนโยบายจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นคุ ณ ภาพ ด้ า นจริ ย ธรรม ด้ า นสั ง คม และด้ า น
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้คคู่ า้ ของบริษทั ฯ ปฏิบตั ไิ ด้ตามแนวทางของคิวทีซี เป็นอย่างต�ำ 
่ โดยจะมีการประเมินคุณสมบัตขิ องคูค่ า้ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของคิวทีซี  หากการประเมินพบประเด็นชี้บ่งว่าขาดคุณสมบัติด้านใด ทีมงานของคิวทีซี จะเข้า
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และให้โอกาสในการปรับ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง    

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

การพัฒนาคู่ค้าที่ส�ำคัญ
ในปี 2560 ทีมงานจัดซือ้ และวางแผนวัตถุดบิ ได้เลือก บริษทั สยามวิน บอร์น
จ�ำกัด ซึง่ ประกอบกิจการค้าส่งเหล็กแผ่น เหล็กท่อ ฯลฯ ซึง่ เป็นวัสดุประกอบหนึง่ ของ
โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า และมีปริมาณการใช้จำ� นวนมากต่อปี  ตัง้ อยูห่ า่ งจากโรงงาน
คิวทีซี เพียง 2 กิโลเมตร ในอดีตพบปัญหาการส่งมอบเหล็กไม่ทนั ต่อความต้องการใช้   
ทีมงานจัดซื้อ และวางแผน จึงได้น�ำความรู้จาก TQM ไปช่วยปรับปรุงกระบวนการ
จัดส่งและเตรียมสต๊อคให้แก่ บจ.สยามวิน บอร์น โดยจัดท�ำระบบคัมบัง (KANBAN)
แบบไม่ใช้ภาชนะ (Container less) เพื่อการเรียก (คิวทีซี) และการเติม (สยามวินบ
อร์น) เหล็กแผ่นได้สอดคล้องต่อความต้องการผลิต ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจาก ผูบ้ ริหาร
บจ.สยามวิน บอร์น เป็นอย่างดี  พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งยอดประมาณการใช้ใน
แต่ละช่วงเวลาให้ บจ.สยามวิน บอร์น ทราบล่วงหน้า เพือ่ การบริหารสต๊อคได้แม่นย�ำ 
และตรงเวลา  ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บแผ่นเหล็ก มีวสั ดุพร้อมใช้ใน
การผลิตตลอดเวลา    ในส่วนของ บจ.สยามวิน บอร์น ได้รบั ความรูใ้ นการบริหารคลัง
แบบระบบคัมบัง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั คูค่ า้ รายอืน่ ๆ ท�ำให้มีรายได้อย่าง
สม�ำ่ เสมอ  นอกจากนีย้ งั เป็นคูค่ า้ ทีด่ ขี องคิวทีซี สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายการจัดซือ้
จัดจ้างของคิวทีซไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ทำ� ข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ในการ
จัดส่งวัสดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงเวลา และคิวทีซใี ห้ยอดการใช้แผ่นเหล็กตลอดทัง้ ปี บนพืน้
ฐานราคาทีเ่ หมาะสมตามราคาตลาด และยังคงคุณสมบัตขิ องคูค่ า้ ทีด่ ตี ามนโยบายจัด
ซื้อจัดจ้าง  โดยในปี 2560 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อวัสดุจาก บจ.สยามวิน บอร์น จ�ำนวน
11.86 ล้านบาท

ตัวชี้วัดด้านคู่ค้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับความสามารถของคู่ค้าส�ำคัญให้ปฏิบัติได้ตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ก�ำหนด
เป้าหมาย 1 :
ตัวชี้วัด :
ผลการด�ำเนินงาน :
เป้าหมาย 2 :
ตัวชี้วัด :
ผลการด�ำเนินงาน :

มีวัตถุดิบพร้อมส�ำหรับการผลิต
คู่ค้าส�ำคัญสามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงก�ำหนด > 95% /ปี
✓ ได้ตามเป้าหมาย (ปี 2560 เรียกเข้าวัตถุดิบ 725 ครั้ง ส่งไม่ตรงก�ำหนด 3 ครั้ง คิดเป็น 99.59%)
คู่ค้าส�ำคัญๆ ปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าเฉลี่ยการประเมิน AVL ด้านคุณภาพ,สิ่งแวดล้อม,ธรรมาภิบาล > 75%
✓ ได้ตามเป้าหมาย ปี 2560 AVL คิดเป็น 45%
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ด้านสังคม
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัย (G4-LA5, G4-LA6)
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในปี 2560 บริษทั ฯ ยังคงให้เรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งควบคุม พร้อม ๆ กับการสร้าง
“วัฒนธรรมความปลอดภัย”  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด   

ระบบมาตรฐาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั ฯ ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
ของระบบมาตรฐาน OHSAS18001 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบุคลากร และกรอบการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

(G4-LA5)
รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจ�ำปี 2560
(มาจากการเลือกตั้งในปี 2559)
ชื่อ - สกุล
1. นายเจริญศักดิ์     สารวงค์

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานคณะกรรมการ

-

2. นายนาคะ           ข�ำคง

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�ำนวนพนักงานร้อยละ 2.79 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ
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นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมโครงการ จัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส�ำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ จัดโดยสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) :สสปท. เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินงานเสริม
ขึ้นจากมาตรฐาน OHSAS18001 จากการได้เข้าร่วมโครงการฯ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่ งให้มคี วามรัดกุมรอบคอบมากขึน้ และได้ทำ� การปรับปรุงระบบการตรวจประเมินภายในโดยทีมผูต้ รวจสอบภายใน
ของระบบฯ เองพร้อมทัง้ ได้มกี ารอบรมทักษะให้กบั พนักงานด้านการประเมินความเสีย่ ง และการตรวจประเมินตามกระบวนการ
ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป

ภาพบรรยากาศที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าให้ค�ำปรึกษาที่โรงงานจังหวัดระยอง
จากการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ ระหว่างและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 พบว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุ
มีอัตราที่ลดลง และบริษัทฯ ยังได้รับการพิจารณาความสามารถในการปรับปรุงระบบฯ อยู่ในระดับ Platinum พิจารณาโดย
คณะกรรมการโครงการฯ  นอกจากนีผ้ บู้ ริหารของบริษทั ฯ ยังได้รบั เกียรติให้เป็น 1 ใน 3 สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
ขึน้ เวทีเสวนา “CEO Sharing Forum” เพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์เกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินการจัดท�ำระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

รับเกียรติบัตรระดับ Platinum จากนายชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท.

เวทีเสวนาในงานฯ “CEO Sharing Forum”

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมการจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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การสนับสนุนของผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ให้ความส�ำคัญและให้การสนับสนุน ทัง้ เวลา เครือ่ งมือสนับสนุน บุคคลากร และงบประมาณทีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�ำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยฯ  จัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยเพือ่ ก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ มีการติดตามผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน   
รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุกไตรมาส  โดยในปี 2560 ใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุง และ
ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจ�ำนวน 1,328,700.84 บาท

การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดความรูแ้ ละพัฒนาทักษะของพนักงานเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงาน  บริษทั ฯ ใช้ชอ่ งทางในการ
ด�ำเนินการหลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�ำเป็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ การใช้กจิ กรรมกลุม่ ย่อย KYT และ Safety  
การฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จริง    การรับแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบเหตุโดยตรง การพัฒนาทักษะจ�ำเป็นในการช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุ  การใช้สื่อวิดีโอ หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพื่อให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้า
มาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ มีความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยฯ มีนำ�้ ใจ และช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุทงั้ แก่ตนเอง
ผู้ร่วมงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ
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การบังคับใช้กฎระเบียบ
บริษัทฯ ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก “คน” ประมาท ละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หรือเมื่อไม่มี
ใครเห็น ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก  เป็นเพราะเขายังไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ส�ำคัญของ
ผู้บริหาร และหัวหน้างานที่จะต้องท�ำความเข้าใจ ตักเตือนตามระบบ ลงโทษตามความผิดทางวินัย อย่างเคร่งครัด   และจากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุในรอบปี 2560 มีจ�ำนวนครั้งและความรุนแรงสูงกว่าปี 2559  ทีมผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญ และติดตามมาตรการ
แก้ไขป้องกันในทุกกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุอย่างใกล้ชดิ   พร้อมทัง้ ให้ใช้ความเข้มข้นมากขึน้ ด้วยการก�ำหนดให้การเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นตัวชี้
วัดระดับบุคคล  เพื่อประเมินผลงานประจ�ำปี และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนปลายปี (โบนัส) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการ
ประเมินของปี 2561 เป็นต้นไป ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกหนังสือตักเตือนพนักงานสาเหตุจากการปฏิบัติงานโดยประมาท
จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน 6 ราย
และส�ำหรับบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ  ในรอบปี 2560 เกิดอุบตั เิ หตุ 1 ครัง้ ท�ำให้หลังคากันสาดอาคาร
โรงงาน 1 เสียหาย ซึ่งเป็นรถส่งสินค้าจากท่าเรือไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของพนักงาน บริษัทฯ ได้ตกั เตือนพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง  

สร้างการมีส่วนร่วม
การทบทวนและประเมินความเสีย่ งอันตรายจากพืน้ ทีท่ ำ� งาน และจากการท�ำงานในต�ำแหน่งงานประจ�ำปี ยังคงเป็นวิธกี ารที่
สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการช่วยกันคิด ค้นหา และสร้างมาตรการป้องกันร่วมกัน ซึง่ เป็นวิธปี อ้ งกัน ซึง่ ในการทบทวนของ
ปี 2560 ทางทีมพัฒนาระบบได้เข้าเป็นพีเ่ ลีย้ งในการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานเพือ่ ให้การค้นหาความเสีย่ งมีความเข้มข้นขึน้ ตาม
มาตรฐานของ สสปท.
นอกจากนีใ้ นปี 2560 บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี จิ กรรมสัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace” ขึน้ เป็นการรวมการท�ำงานด้าน
5ส และการสร้างสุขภาวะองค์กร เข้ามาร่วมกับงาน Safety เพราะเห็นว่าทั้ง 3 เรื่องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยการท�ำระบบ
5ส เพื่อลดอุบัติเหตุ และท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงาน  

กิจกรรมประเมินความเสี่ยงอันตรายฯ
สัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace”
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การตรวจวั
ดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ เฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ

โดยมีผลการตรวจวั
2560 ดังนีด้ สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเฝ้ าระวังปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงานอย่าง
บริษทั ฯ ดได้ประจ�
ดาเนิำนปีการตรวจวั
สม่าเสมอ โดยมีผลการตรวจวัดประจาปี 2560 ดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวั
ระดับเสีบยเสีงในพื
ยงในพื
ที่ท�ำงาน
ตารางแสดงผลการตรวจวัดดระดั
น้ ที่ท้นางาน
พืน้ ที่
โรงงาน 1
โรงงาน 1
โรงงาน 3
อบและเติมน้ามัน
ประกอบ
เหล็กแกน
โรงงาน 4
ประกอบ
ประกอบ
พันคอยล์ 1
พันคอยล์ 2
พันคอยล์ 3
พันคอยล์ 4
อาคารพันคอยล์ใหม่
ห้องตัดกระดาษ
โรงงาน 4

จุดที่ทาการตรวจ
เหล็กแกน
แผนกทรัพยากรบุคคล
เครือ่ งตัดเหล็ก Unicore
Tanking
ห้องตัดไม้
Work Shop
พืน้ ทีย่ งิ เม็ดเหล็ก
Work Shop
เชือ่ มแกนทองแดง
พันคอยล์
พันคอยล์
พันคอยล์
พันคอยล์
เครือ่ งพันคอยล์
ตัดกระดาษ
เชือ่ มประกอบตัวถัง

2556
85
91
81
81
83

ผลตรวจประจาปี
2557
2558
2559
74.1
79.0
88.8
77.4
77.3
85.9

76.8
75.8
77.3
79.9
84.7
69.6

78.3
79.1
81.5
81.2
89.6

2560
78.7
62.1
77.1
93.7
86.5
88.6
82.7

70.6
82.2

74.1

71.3
70.9
74.1

91.3

90.3

75.3

85.9

74.4
84.7

มาตรฐาน

หน่ วย

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

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

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ ทีท่ างานพบว่าในปี 2560 ระดับเสียงในพืน้ ทีท่ างานของโรงงาน 4 มีค่าระดับเสียง
ลดลงจากปี
2559 เล็กดน้ระดั
อยแต่
นมาตรฐานก
าหนดาในปี
ซึ่งที2560
ม คปอ.
้นทีอ่ นุ รกั ษ์การได้
ผู้ปบฏิเสี
บตั ยิงงลดลง
าน
จากผลการตรวจวั
บเสียยงั เกิ
งในพื
น้ ทีท่ ำ� งานพบว่
ระดัได้
บเสีกยาหนดให้
งในพืน้ ทีเป็ท่ นำ� พืงานของโรงงาน
4 มียคนิ า่ ระดั
จะต้อ2559
งสวมใส่
Plugยังเกิ
หรืนอมาตรฐานก�
Ear Muff ำตลอดเวลาในขณะปฏิ
านในพืน้ เป็ทีน่ พื้นทีและส
บพืน้ ยทีินห่ อ้ ผูงตั
คี ่าระดับอเสี
ยง
จากปี
เล็กน้Ear
อยแต่
หนด  ซึ่งทีม คปอ. ได้บกตั �ำงิ หนดให้
่อนุรักาหรั
ษ์การได้
้ปฏิดบไม้ัติงมานจะต้
งสวมใส่
ขึน้ จากปี
จนเกิตลอดเวลาในขณะปฏิ
นมาตรฐานกาหนด เนืบ่อัตงจากการติ
ง้ เครืและส�
่องจักำรเพิ
งจัดกไม้
รดัมงกล่
วจะท
ตโนมัต2559
ิ โดย จน
EarสูงPlug
หรือ 2559
Ear Muff
ิงานในพื้นดทีตั่       
หรับม่ พืซึ้นง่ ทีเครื
่ห้อ่องตั
ีค่าาระดั
บเสีางานโดยอั
ยงสูงขึ้นจากปี
จาเป็ นต้องมี
ผปู้ ฏิบเนืตั ่องิ งจากการติ
านควบคุมเครื
งไม่
ส่งผลต่
อผูป้ ฏิบตั ตงิ โนมั
าน แต่
อย่างไรก็
เกินไม่มาตรฐานก�
ำหนด
ดตั่อ้งงเครืดัง่อนังจัน้ กเสีรเพิยงดั
่ม งซึของเครื
่งเครื่องจั่องจั
กรดักรจึ
งกล่
าวจะท�
ำงานโดยอั
ติ โดยไม่
จ�ำตเป็ามนต้อคปอ.
งมีผู้ปได้ฏิบัติ
กาหนดให้
เป็ น่อพืง น้ ดัทีงนัอ่ ้นนุ รเสีกั ษ์ยกงดัารได้
ยนิ เช่่อนงจั
กันกรจึผูงใ้ ไม่
ดทีสจ่ ่งะเข้
่องจัตกาม  คปอ.
รทางานอยูได้่ จะต้
องสวมใส่
งานควบคุ
มเครื
งของเครื
ผลต่าในพื
อผู้ปน้ ฏิทีบด่ ัตงั ิงกล่านาวขณะเครื
แต่อย่างไรก็
ก�ำหนดให้
เป็นEar
พื้นทีPlug
่อนุรักษ์
หรือยEar
ตลอดเวลาในขณะเข้
น้ ที่
การได้
นิ เช่นMuff
กัน  ผู
ใ้ ดทีจ่ ะเข้าในพืน้ ทีาด่ ไปในพื
งั กล่าวขณะเครื
อ่ งจักรท�ำงานอยู่ จะต้องสวมใส่ Ear Plug หรือ Ear Muff ตลอดเวลาในขณะ

เข้าไปในพื้นที่  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน (ชุมชน)
พารามิเตอร์

พืน้ ที่

ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Leq 24 hr) สวนหย่อมโรงงาน
ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Lmax)

สวนหย่อมโรงงาน

ผลตรวจประจาปี

มาตรฐาน

หน่วย

62.4

70

dB( A)

87.3

115

dB( A)

57

58

59

60

56.3

65.2

65.8

51.6-78.3

36.5-91.4

96.3

รายงานความยังยื
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ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานกับสารเคมี
ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานกับสารเคมี
พืน้ ที่
เหล็กแกนโรงงาน 3
เหล็กแกน : เรียงเหล็กโรงงาน 1

เหล็กแกน : ทาสีแคล้มป์ เหล็ก

เหล็กแกน : ตัดพลาสมา

พันคอยล์ : พันคอยล์ 3
พันคอยล์ : พันคอยล์ 4
พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์ใหม่
พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ
ประกอบ : ประกอบหม้อแปลง
ประกอบ : Work shop

ประกอบ : ห้องตัดไม้
ติดตัง้ อุปกรณ์ : Spay Booth

ซ่อมหม้อแปลง
ตัวถัง : เชือ่ มประกอบตัวถัง

ตัวถัง : เครือ่ งตัดพลาสม่า
ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านใน)

ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านนอก)
Spray Booth โรงงาน 4

พารามิเตอร์
Iron Dust
Total dust
Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone
Total dust
Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone
Total dust
Carbon Monoxide
Copper Fume
Xylene
Toluene
Iron Fume
Acetone
Total dust
Total dust
Copper Fume
Total dust
Copper Fume
Total dust
Respirable Dust
Copper Fume
Iron Fume
Lead
Copper Fume
Iron Fume
Total dust
Respirable dust
Total dust
Xylene
Toluene
Total dust
Oil Mist
Total dust
Carbon Monoxide
Iron Fume
Carbon Monoxide
Iron Fume
Iron Fume
Iron Fume
Respirable Dust
Oxygen
Iron Fume
Carbon Monoxide
Iron Fume
Respirable dust

ผลตรวจประจาปี
1/57
2/4/57

0.71

2/57
18/9/57

2.17

1/58
28/5/58

0.25

02/58
23/11/58

01/59
1/6/59

02/59
10/12/59

01/60 *
16/06/60

มาตรฐาน

หน่วย

<0.007

<0.007

0.015
<0.25

<0.25

Not Detected

<0.25

0.33
<0.30

Not Detected
Not Detected

1.81
Not Detected
Not Detected

<0.25

Not Detected

Not Detected

<0.25
<0.30
<0.25
<1
<0.007

2.41
<0.30
0.43
1
Not Detected

Not Detected
Not Detected
<0.25
1

10
15
435
100
435
200
250
15
435
100
752
200
250
15
50
0.1
100
200
10
250
15
15
15
15
0.1
15
5
0.1
10
0.2
0.1
10
15
5
15
100
200
15
5
15
50
10
50
10
10
10
5
19.5 - 25
10
50
10
5

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

0.6
4.36
0.26

0.01

2.17

0.25

0.25

2.86

2.72

4.82

0.3
0.53
<0.25
<1

<0.25

ND

0.26

0.01

0.01

0.007

0.001
0.009

0.01
0.01

0.015

ND

9.13

ND
2.17
1.88
ND

1.36
0.25
0.25
0.25

ND

0.25

0.25
0.01

0.25

0.007
0.25
0.1
0.25
<0.25
<0.25
0.25
0.056
0.34

0.015
0.232
0.011

0.020

<0.25
<0.007
0.34
<0.007
<0.25

Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
<0.25

0.008
<0.007

Not Detected
<0.007

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

<0.007
<0.007
0.34
Not Detected
Not Detected
<0.25
1.57
Not Detected
0.08
Not Detected
3
0.018
5
0.018
0.090
0.042

0.34
<1
0.206
<1
0.153
0.182
0.016

<1
0.017
0.05

2
0.012
<0.10

Not Detected
Not Detected
0.01
Not Detected
0.84
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
0.43
0.1
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
< 0.25
< 0.25
1
0.046
< 0.25
0.038
0.046
0.100
21.000
0.011
Not Detected
Not Detected
0.2

*หมายเหตุ : ปรับเปลีย่ นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯเหลือปี ละ 1 ครัง้ ตามประกาเกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิอกี ารตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย พ.เ. 2559
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การปรั
KAIZEN
ด้านความปลอดภั
ยฯอนภั: ย...เตือนก่อน
การปรั
บปรุบงปรุ
งานงงาน
KAIZEN
ด้านความปลอดภั
ยฯ : ระบบเตื
ระบบเตือนภัย...เตือนอันตรายล่วงหน้า

จากการประเมินความเสีย่ งอันตรายการปฏิบตั ิในพื้นที่ห้องยิงเม็ ดเหล็ก ซึ่งมีผู้ปฏิบตั ิงานสวมชุดป้ องกันพร้อมท่อ
หายใจ Oxygen อยู่ในห้องปิ ดสนิทเพียงลาพังคนเดียว หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ านภายใน คนภายนอกจะไม่รแู้ ละจะ
จากการประเมิ
ตรายการปฏิ
บัตมิในพื
้นที่หและผู
้องยิงบ้ เม็ริหดาร
เหล็จึกงมอบหมายให้
ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงทานสวมชุ
ป้อารุงกังนและผู
พร้อมท่
ไม่สามารถเข้
าไปช่วยเหลืนความเสี
อได้ ซึง่ ่ยเป็งอันนความกั
งวลของที
คปอ.
มี ช่างซ่อดมบ
ป้ ฏิอบหายใจ
ตั งิ าน
Oxygen
นห้องปิ
ดสนิองกั
ทเพีนยอังล�
ำพังคนเดี
ยว หากเกิ
ในพื
น้ ทีไ่ ปคิอยูด่ใหาวิ
กี ารป้
นตรายที
อ่ าจจะเกิ
ดขึน้ ดได้เหตุฉุกเฉินขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานภายใน คนภายนอกจะไม่รู้และจะไม่สามารถ
เข้าไปช่วยเหลือได้  ซึ่งเป็นความกังวลของทีม คปอ. และผู้บริหาร จึงมอบหมายให้ทีมช่างซ่อมบ�ำรุง และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปคิด
หาวิธีการป้
งกันอันประที
ตรายทีป่อาจจะเกิ
ดขึ้นารุได้งได้เสนอปรับปรุงงาน KAIZEN ด้วยการออกแบบวงจรระบบเตือนภัย และจัดทาด้วย
คุณอเจษฎา
ช่างซ่อมบ
ตนเอง โดยการติ
ดตัประที
ง้ ระบบควบคุ
ในการตรวจจั
บว่บาปรุ
พนังกงาน
งานภายในห้
ทางานได้ปกติหรือ ไม่ โดยการติ
ดตัง้ ดสัญ
แสง
คุณเจษฎา
ป  ช่างซ่อมมบ�
ำรุงได้เสนอปรั
KAIZEN ด้อวงยการออกแบบวงจรระบบเตื
อนภัย และจั
ท�ำญาณ
ด้วยตนเอง
โดยการติ
ระบบควบคุ
มในการตรวจจั
บว่างพนั
งานภายในห้
ำงานได้
ปกติอ หเมืรือ่ ไม่
ดตั้งสัญอญาณ
และเสี
ยง
และเสี
ยง ผ่ดานตั้งTimer
และสวิ
ตซ์ควบคุมการยิ
เม็ดกเหล็
ก โดยมีหอลังกท�การท
างานคื
พนัโดยการติ
กงานเข้าไปในห้
งและปิแสง
ดประตู
Limit
ผ่าน Timer  และสวิ
ควบคุ
มการยิ
งเม็Timer
ดเหล็กเริโดยมี
ลักการท�ำงานคื
เมื่อพนั5 กนาที
งานเข้หากพนั
าไปในห้กองานไม่
งและปิกดดสวิ
ประตู
switch
ทีต่ ดิ อยู่ทป่ี ระตูตจซ์ะต่
อวงจร
ทาให้
ม่ นับหเวลาถอยหลั
ง เป็อนเวลา
ตซ์คLimit
วบคุswitch
มการยิงที่
อยู่ทกี่ปTimer
ระตูจะต่จะส่
อวงจร
ท�ำให้ Timer
เริ่มยนังบเวลาถอยหลั
ง เป็านนนอกสามารถทราบและเข้
เวลา 5 นาที  หากพนักงานไม่
ดสวิอตหรื
ซ์คอวบคุ
มการยิงเม็ดกเหล็
เม็ติดดเหล็
งสัญญาณแสง
และเสี
ทาให้พนักงานด้
าช่วกยเหลื
ตรวจสอบเหตุ
ารณ์ก
Timer  จะส่งสัญญาณแสง และเสียง  ท�ำให้พนักงานด้านนอกสามารถทราบและเข้าช่วยเหลือหรือตรวจสอบเหตุการณ์ได้ และได้
ได้ และได้จดั ทา Emergency switch ติดทีต่ วั พนักงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถกดขอความช่วยเหลือได้ ทนั ที ใช้
จัดท�ำ Emergency switch ติดที่ตัวพนักงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถกดขอความช่วยเหลือได้ทันที  ใช้งบประมาณใน
งบประมาณในการปรับปรุงทัง้ สิน้ 15,000 บาท ผลงานนี้ก่อให้เกิดคุณค่าเพิม่ แก่องค์กรอย่างมาก สร้างขวัญกาลังใจให้กบั
การปรับปรุงทั้งสิ้น  15,000  บาท ผลงานนี้ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างมาก สร้างขวัญก�ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายใน
ผูป้และสามารถลดโอกาสการเกิ
ฏิบตั งิ านภายใน และสามารถลดโอกาสการเกิ
ดอุบตั เิ หตุได้อย่างมาก
ดอุบัติเหตุได้อย่างมาก
ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

Limit Switch
ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน

ไม่มีระบบเตือนภัย

Emergency
Switch ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ชุด Control

แสง และเสียง

Limit Switch

มีระบบเตือนภัย และขอความช่วยเหลือ

“ผมได้“ผมได้
ใช้ความรู
พ้ นื้ ฐานที
ม่ ี และได้
ัรบั ค�คำาแนะน
แนะน�าจากหั
ำจากหัวหน้
วหน้าทีาเ่ ทีป็เ่ นป็ประโยชน์
นประโยชน์
รวมถึ
ใช้ความรู
พ้ น้ื ฐานที
ม่ ี และได้รบ
รวมถึ
งการง
การสนั
นด้ปากรณ์
นอุปตกรณ์
ตา่ งๆ ษจากบริ
ทั ฯ ผจึมท
งท�าผลงานนี
ำให้ผมท�ำ้ได้ผลงานนี
ำ� เร็จ ต้อณง
สนับสนุบนสนุ
ด้านอุ
่างๆ จากบริ
ทั ฯ จึงษทาให้
สาเร็จ ไ้ ต้ด้อสงขอขอบคุ
ขอขอบคุ
้ โริอกาสผมพั
หารทีไ่ ด้ใภห้นาความสามารถด้
โอกาสผมพัฒนาความสามารถด้
้ และผมรู
สุขใจ
ผูบ้ ริหารทีณ
ไ่ ด้ผูให้บ
านนี้ และผมรูส้ กึ สุาขนนี
ใจมากที
เ่ ห็นเพืส้ ่อกึ นของ
ผมเข้า่เไปท
างานในห้
องยิงเม็าดไปท�
เหล็กำด้งานในห้
วยความสบายใจ
บั คาชมเชยจากผูบ้ การที
ริหาร ่
มากที
ห็นเพื
่อนของผมเข้
องยิงเม็การที
ดเหล็ผ่ กมได้
ด้วรยความสบายใจ
และคาขอบใจของเพื
อ่ น เท่้บานีริ้กหท็ าราให้และค�
หวั ใจของผมพองโตมากๆ
ผมได้
รับค�ำชมเชยจากผู
ำขอบใจของเพื่อน เลยครั
เท่านี้กบ็ท” �ำให้หัวใจของผม
พองโตมากๆ เลยครับ”
นายเจษฎา ประทีป
ประทีป
เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบนายเจษฎา
ารุง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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สถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุ (G4-LA6)
กิ ารเกิดอุดบอุัตบิเัตหตุ
ิเหตุ(G4-LA6)
(G4-LA6)
สถิสถิ
ติกตารเกิ

ปี 2560 มีจานวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู กว่าปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามวิอกี ารทางานทีถ่ ูกต้อง
ปี 2560 มีจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปี 2559  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามวิธีการท�ำงานที่ถูกต้อง และ
ปี 2560
มีจานวนครั
กิดอุบตั วเิ นบุ
หตุคสงูคล
กว่จนเกิ
าปี 2559
่วนใหญ่
อกี ารทางานที
ถ่ ูกต้อง
และละเลยไม่สวมใส่
อุปกรณ์
ป้องกันง้ อัทีนเ่ ตรายส่
ดอุบตั สาเหตุ
เิ หตุทสาให้
ทรัพย์เกิสดนิ จากการไม่
เสียหายคิดปเป็ฏินบมูตั ลติ ค่ามวิ
า 190,518.00
บาท
ละเลยไม่สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล จนเกิดอุบตั เิ หตุทำ� ให้ทรัพย์สนิ เสียหายคิดเป็นมูลค่า 190,518.00 บาท และเป็น
และละเลยไม่
กรณ์2ป้ครั
องกัง้ นระยะเวลาหยุ
อันตรายส่วนบุ
คคล จนเกิวันดอุค่บาตั สูเิ ญหตุเสีทยาให้
ทรัพย์สนิ เสียหายคิ
เป็
นมูลบาท
ค่า 190,518.00 บาท
และเป็
อุบถตั ึงเิ ขัหตุ
ถสงึ ดขัวมใส่
น้ หยุอ2ดุปงาน
ดงานรวม
จากการหยุ
มลู ค่าดบาท
1,300
อุบัตนิเหตุ
้นหยุ
งาน
ครั้ง ระยะเวลาหยุ
ดงานรวม
4 วัน ค่า4สูญ
เสียจากการหยุ
ดงานมีมดูลงานมี
ค่า 1,300
และเป็ นอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน 2 ครัง้ ระยะเวลาหยุดงานรวม 4 วัน ค่าสูญเสียจากการหยุดงานมีมลู ค่า 1,300 บาท
ตารางเปรียบเทียบสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในการทางาน (2556-2560)
ตารางเปรียบเที ยบสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในการท
างาน (2556-2560)
จานวนครั
ง้ /ปี
ความรุนแรง/ความเสียหาย
จานวนครัง้ พ.ศ.2559
/ปี
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2560
ความรุนแรง/ความเสียหาย
ทรัพย์สนิ เสียหาย
8 พ.ศ.2556 6 พ.ศ.2557 10พ.ศ.2558 10พ.ศ.2559 12พ.ศ.2560
ได้รบั บาดเจ็
กน้ยอหาย
ย(ไม่หยุดงาน)
ทรัพย์บสเล็
นิ เสี
ได้รบั บาดเจ็
รุนแรงถึ
ดงาน
ได้รบั บบาดเจ็
บเล็งกขัน้น้ อหยุ
ย(ไม่
หยุดงาน)
รวมจานวน
ง้ ) บรุนแรงถึงขัน้ หยุดงาน
ได้รบั (ครั
บาดเจ็
รวมจานวนวั
นหยุด(ครั
งานจากอุ
รวมจานวน
ง้ ) บตั เิ หตุในการทางาน (วัน)

8
1
17
2

เจ็บป่ วรวมจ
ยจากการท
ดงาน) บตั เิ หตุในการทางาน (วัน)
านวนวัางาน(หยุ
นหยุดงานจากอุ

0

เจ็บป่ วยจากการทางาน(หยุดงาน)

8
8
1
17
2
0

7
0
13
0
0

6
7
0
13
0
0

21
0
31
0
3

10
21
0
31
0

7
0
17
0
0

3

10
7
0
17
0
0

9
2
23
4
0

12
9
2
23
4
0

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย
ตัวตัชีว้วชีัด้วด้ัดาด้นความปลอดภั
านความปลอดภัยย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน และลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน และลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน
เป้ าหมาย 1 : ลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการทางานถึงขัน้ หยุดงาน
ดอุบตั เิ หตุในการทางานถึงขัน้ หยุดงาน
ตัเป้วชีาหมาย
ว้ ดั : 1เูน: ย์คลดการเกิ
รัง้
ตัวชี: ว้ ดั : เูนย์ครัไม่ง้ ได้ตามเป้ าหมาย (มีอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน 2 ครัง้ จานวน 4 วัน)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน :
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (มีอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน 2 ครัง้ จานวน 4 วัน)
เป้ าหมาย 2 : ลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการทางานทุกกรณี
ตัเป้วชีาหมาย
ว้ ดั : 2ไม่: เกินลดการเกิ
15 ครัง้ ดอุบตั เิ หตุในการทางานทุกกรณี
ตัวชี: ว้ ดั : ไม่เกินไม่15
ง้ าหมาย (มีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ รวมทุกกรณี 23 ครัง้ )
ผลการดาเนินงาน
ได้ตครัามเป้
ผลการดาเนินงาน :
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (มีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ รวมทุกกรณี 23 ครัง้ )
เป้ าหมาย 3 : พนักงานทุกคน ได้รบั การฝึกอบรมตามหลักสูตรความจาเป็ นฯ ด้านความปลอดภัยฯ
: พนักงานทุกคน ได้รบั การฝึกอบรมตามหลักสูตรความจาเป็ นฯ ด้านความปลอดภัยฯ
ตัเป้วชีาหมาย
ว้ ดั : 3100%
ตัวชี: ว้ ดั : 100%ได้ตามเป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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สุขภาพ

(G4-LA7)

สุขภาพที่ดขี องพนักงาน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทอิภาพ
ภาพของพนั
งานขภาวองค์
(G4-LA7)
ประกาเใช้สุนข
โยบายส่
งเสริมสุขภาพกและสุ
กร รวมถึงการจัดพืน้ ทีก่ ารทางานให้มสี ภาพแวดล้อมทีน่ ่ าอยู่ สะอาด คอบ
คุมประเด็นสุด้ขภาพที
านแสงด่ ขี เสีองพนั
ยง ความร้
อนนปัสารเคมี
ภคพนัการลดละเลิ
กเหล้บา ตั บุหิ หน้รีา่ ทียาเสพติ
ฯลฯ อพร้
ง้ จัดทให้ธิภมาพ
กี ารตรวจ
กงาน เป็
จจัยส�ำคัการบริ
ญทีท่ ำ� โให้
กงานสามารถปฏิ
ท่ รี่ บั ผิดดชอบได้
ย่าองมีมทั
ประสิ
ประกาศ
สุขใช้
ภาพประจ
และติ
ตามผลอย่
งต่อเนื่อกง ร รวมถึงการจัดพืน้ ทีก่ ารท�ำงานให้มสี ภาพแวดล้อมทีน่ า่ อยู่ สะอาด คอบคุมประเด็นด้าน
นโยบายส่าปีงเสริ
มสุขดภาพ
และสุขาภาวองค์
แสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ฯลฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และ
การตรวจสุ
ติดตามผลอย่ขาภาพประจ
งต่อเนื่อง าปี
การตรวจสุ
บริษขทั ภาพประจ�
ฯ จัดให้มำกี ปีารตรวจสุขภาพพนักงานปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ สานักงานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง ใช้สถานพยาบาล 2
บริษเอ็ทั มฯซีจัดพลั
ให้สมกีร่วารตรวจสุ
ขภาพพนักเรี
งานปี
ครัง้ ทัรพ.สมิ
ง้ ส�ำนัตกเงานกรุ
และโรงงานระยอง
ใช้สถานพยาบาล
2 แห่งคือ
แห่งคือ รพ.บี
มกับ รพ.พญาไท
ราชาละ 1 และ
ิ วช เรีงนเทพฯ
ครินทร์
คอบคุมการตรวจสุ
ขภาพตามกฎหมาย
รพ.บีม่ เเติ
อ็มมซีให้พลั
วมกับ รพ.พญาไท
ศรีราชา    และ
ติเวช ศรี2560
นครินใช้ทร์งบประมาณทั
  คอบคุมการตรวจสุ
ขภาพตามกฎหมาย
และเพิ
พนัสกร่งานตามช่
วงอายุ เพเ
ทีม่ คี วามเสีย่ รพ.สมิ
ง โดยในปี
ง้ สิน้ 544,850.00
บาท และเพิ่มเติม
ให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ที่มีความเสี่ยง โดยในปี  2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  544,850.00 บาท

ปี 2556

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
76 76

80
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25 26
18 22

(Triglyceride)

(Cholesterol)

0

3 6 1 0 2

6

29
21 18 18

14 14
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20 19

23 26

103
90 88

84 86
70 67

78

31 31 33

(BMI)

34

(SGPT)

25

(SGOT)

20

28
21 22
10
10

ไขมันชนิดไม่ด ี (LDL-C)

40

50
40 41

ไขมันชนิดดี (HDL-C)

60

(FBS)

จานวนคนเฉพาะทีม่ ผี ลผิดปกติ

100

ปี 2557

(Anti HBs)

120

รายการตรวจ

กราฟแสดงผลการตรวจสุ
ขภาพทั
วไปเฉพาะพนั
่ ่วไปเฉพาะพนั
กงานที
่ มีผลการตรวจผิ
ดปกติดปกติ
/มีปัจ/จัมียปเสีัจ่ยจังต่
ขภาพ
กราฟแสดงผลการตรวจสุ
ขภาพทั
กงานที
่มีผลการตรวจผิ
ยเสีอ่ยสุงต่
อสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจาปี 2560

การตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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69
การตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ งในการทางานประจาปี 2560 พบว่ามีแนวโน้มของจานวนผูม้ คี วามเสีย่ งลดลง สืบเนื่อง
การตรวจสุ
ขภาพตามปั
เสี่ยงในการท�
ำงานประจ�อำมในการท
ปี 2560 พบว่
แนวโน้มมปัของจ�
้มีความเสี
่ยงลดลง
เนื่องจากญ
จากความพยายามของบริ
ษทัจจัฯยในการปรั
บสภาพแวดล้
างานามีควบคุ
จจัยเสีำนวนผู
ย่ งต่างๆ
อย่างสม
่าเสมอสืบและการเชิ
ความพยายามของบริษทั ฯ ในการปรับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ  และการเชิญแพทย์ผู้
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูแ้ ละแนะนาวิอกี ารดูแลสุขภาพทีถ่ กู ต้องให้กบั พนักงาน (G4-LA7)
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแนะน�ำวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับพนักงาน    (G4-LA7)
60

จานวนผูท้ ม่ี ผี ลผิดปกติ

50

56

ปี 2557
ปี 2559

40

48

ปี 2558
ปี 2560

10

23
12
5 5

0
(Copper in blood)

0 2

(Iron in blood)

5

3 3

(PFT)

52

39

30
20

46

2

5

8

28

24 26 23 22

(OCC)

(Grip Strength)

27

3

(Audiogram)

กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทางาน (เฉพาะผูท้ ี่ มีผลผิ ดปกติ )

(Back Strength)

รายการตรวจ

กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการท�ำงาน (เฉพาะผู้ที่มีผลผิดปกติ)

โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
าปี 2560 พบว่ามีแนวโน้มของจานวนคนทีม่ ผี ลการตรวจผิดปกติลดลงจากปี 2559 ด้วย
โ ครงการให้จากผลการตรวจสุ
วัคซีนป้องกันไวรัขสภาพประจ
ตับอักเสบบี
มาตรการส่
งเสริมต่างๆ ขของบริ
ษทั ฯำปีและในปี
2560
ษทั มฯ ของจ�
ได้พจิ ำารณาประเด็
ความเสีย่ งด้ดาปกติ
นสุขลภาพเกี
ย่ วกับ2559
ภูมติ ด้้านทาน
จากผลการตรวจสุ
ภาพประจ�
2560 พบว่
ามีแบริ
นวโน้
นวนคนที่มีผนลการตรวจผิ
ดลงจากปี
วย
ไวรัสตับงอัเสริ
กเสบ
ของพนัษัทกฯ   และในปี
งาน เนื่องจากปั
บนั ษมีัทแฯรงงานต่
างชาติเข้านมาท
างานในประเทเไทยค่
อนข้
โดยเฉพาะ
มาตรการส่
มต่าBงๆ ของบริ
2560จจุบริ
ได้พิจารณาประเด็
ความเสี
่ยงด้านสุขภาพเกี่ยวกั
บภูามงมาก
ิต้านทานไวรั
ส
านต่เนืาอ่ งๆ
รวมถึจจุงเพื
วมงานในบริ
ทีเ่ ป็ำนงานในประเทศไทยค่
แรงงานต่างชาติ ซึง่อแรงงานเหล่
านี้อาจเป็ นาพาหะน
าโรคตับ
ตับร้อัากนอาหารตามห้
เสบ B ของพนัากงร้งาน
งจากปั
บนั ่อมีนร่
แรงงานต่
างชาติษเทั ข้าฯมาท�
นข้างมาก โดยเฉพาะร้
นอาหารตาม
ห้าอังร้กาเสบ
นต่าBงๆ มาแพร่
รวมถึงเพืเชือ่ อ้ นร่
ทั ฯจทีดั เ่ งบประมาณจ
ป็นแรงงานต่าานวน
งชาติ ซึ72,000
ง่ แรงงานเหล่
ำโรคตั
บอัสกตัเสบ
มาแพร่
ได้วมงานในบริ
บริษทั ฯ จึษงได้
บาทานีเพือ้ าจเป็
่อให้วนคั พาหะน�
ซีนป้ องกั
นไวรั
บอักBเสบ
B กัเชืบอ้ กลุ่ม
ได้พนั
  บริกษงานที
ัทฯ จึไง่ ม่ได้มจภี ัดูมงบประมาณจ�
เพื่อให้วาัคงชาติ
ซีนป้ดองกั
สตับบอัริกกเสบ
B กับกลุ่มพนักงานที
ิคุ้มกันาบลมาบ
รวม
คิ มุ้ กัน รวมถึำงนวน
พนัก72,000
งานทีเ่ ป็บาท
นแรงงานต่
ว้ ยนไวรั
โดยใช้
ารจากโรงพยาบาลส่
งเสริ่ไม่มมสุีภขูมภาพต
ถึงยางพร
พนักงานทีดเ่าเนิ
ป็นนแรงงานต่
ดว้ ย  โดยใช้
งเสริมสุขภาพต�
บลมาบยางพร  ด�
นการฉี
ดทัง้ หมดคนละ บ
การฉีดทัางชาติ
ง้ หมดคนละ
3 เข็บริมกทัารจากโรงพยาบาลส่
ง้ พนักงานที่ประจาโรงงาน
และสำานั
กงานกรุงเทพฯำเนิ
โดยมี
การระยะเวลาการรั
3 เข็ม ทัง้ พนักงานทีป่ ระจ�ำโรงงาน และส�ำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีการระยะเวลาการรับวัคซีนสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2561   (ปี 2560
วัคซีนสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2561 (ปี 2560 ใช้งบบางส่วนไปจานวน 45,250 บาท)
ใช้งบบางส่วนไปจ�ำนวน 45,250 บาท)

รับวัคซีนเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560

รับวัคซีนเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
“ออกก�ำลังกายตอนไหนดี? ตอนนี้ หรือ ตอนป่วย”

dy”

Bo
y
p
p
a
H
“

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนังงานออกก�ำลังกาย และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งการส่ง
เสริมของบริษัทฯ เปิดกว้างส�ำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีว่า “สุขภาพ” เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือ
ท�ำเองจึงจะเกิดผล และบริษทั ฯ ยังคงจัดงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ ความถนัดของพนักงาน อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
กิจกรรมชมรมฟุตบอล  ชมรมแบตมินตัน ชมรมแอโรบิค-โยคะ เป็นต้น

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี คิวทีซี ลีค คัพ 2017 (ชมรมฟุตบอล)

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้ผขู้ ายอาหารในบริษทั ฯ จัดเมนูทเี่ ป็นประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และการจัดแสดงปริมาณน�ำ้ ตาลใน
เครือ่ งดืม่    ปริมาณแคลอรีใ่ นมือ้ อาหาร  เพือ่ ให้พนักงานมีทางเลือกในการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ  พร้อมทัง้ ใช้มาตรฐาน
Clean Food Good Taste เป็นเกณฑ์ในการด�ำเนินการ

ห้องอาหาร
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการโรงงานสีขาว
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บริษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุกอย่างสม่าเสมอ เพราะตระหนักดีว่าภัย

โครงการโรงงานสีขขาว
าว ดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันอ์กบั เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึง
คุโครงการโรงงานสี
กคามจากปั ญหายาเสพติ

ษทั ฯ ยังคงให้
คมวามส�
ำคั่มญตรวจหาสารเสพติ
ต่อการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติ
ดในเชิงารุวล่
กอย่
างสม�าำ่ ตามนโยบายอย่
เสมอ เพราะตระหนัางสม
กดีวา่ ่าภัเสมอ
ยคุกคาม
บริษทั ฯบริโดยการจั
กี คารสุ
โดยไม่มกี ารบอกกล่
วงหน้
บริษทั ฯ ยัดงให้
คงให้
วามส
าคัญต่อการป้ องกัน ดและปราบปรามยาเสพติ
ดในเชิ
งรุกอย่
างสม่าเสมอ เพราะตระหนั
กดีวและบั
่าภัย งคับใช้
จากปั
ญ
หายาเสพติ
ด
จะส่
ง
ผลกระทบต่
อ
สุ
ข
ภาพของพนั
ก
งาน
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ก
บ
ั
เพื
อ
่
นร่
ว
มงาน
ครอบครั
ว
ชุ
ม
ชน
รวมถึ
ง
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
โดย
กฎระเบี
ยบอย่ญางเคร่
งครัด ดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันอ์กบั เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึง
คุกคามจากปั
หายาเสพติ
การจัดให้มการด
ีการสุาเนิ
่มตรวจหาสารเสพติ
ด โดยไม่
าวล่วงหน้มาข้ตามนโยบายอย่
างสม�เจ้่ำาเสมอ
งคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้าทาการ
งานในปี
บริษมทั ีกฯารบอกกล่
ได้ดเพิ
ม่ ความเข้
นโดยการเชิ
หน้าและบั
ที่ตารวจ
บริษทั ฯ โดยการจัดนให้
มกี ารสุ่ม2560
ตรวจหาสารเสพติ
โดยไม่
มกี ารบอกกล่
าวล่วงหน้ญาให้
ตามนโยบายอย่
างสม่า(สภ.ปลวกแดง)
เสมอ และบังคับใช้
เคร่งครัด   
ตรวจแบบ
100%
างน้
กฎระเบียบอย่
างเคร่อย่
งครั
ด อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยไม่มกี ารแจ้งกาหนดการล่วงหน้า ทัง้ นี้เพื่อให้ผทู้ ก่ี าลังคิดลอง หรือผูท้ ไ่ี ปยุ่ง
ำเนิาเนิ
นงานในปี
2560
ัทนที
ฯษได้ส่ ทั ดุ เฯพิได้
่มผลการตรวจในปี
ความเข้
มข้นโดยการเชิ
ญให้
เจ้ญาให้
�ำรวจ
เข้าท�7ำการตรวจ
นงานในปี
2560
เพิม่ ความเข้
มข้นโดยการเชิ
จ้ทีา่ตหน้
าทีด่ต(สภ.ปลวกแดง)
ารวจางกายจ
(สภ.ปลวกแดง)
เข้าทซึาการ
เกีย่ วได้การด�
มคี การด
วามเกรงกลั
ว และเลิ
กบริได้ษใบริ
2560
พบผู
มหน้
้ สี เาารเสพติ
ในร่
านวน
คน
ง่ ส่วนใหญ่จะ
แบบ
100%  อย่
า
งน้
อ
ยไตรมาสละ
1
ครั
ง
้
โดยไม่
ม
ก
ี
ารแจ้
ง
ก�
ำ
หนดการล่
ว
งหน้
า
ทั
ง
้
นี
เ
้
พื
อ
่
ให้
ผ
ท
้
ู
ก
่
ี
ำ
�
ลั
ง
คิ
ด
ลอง
หรื
อ
ผู
ท
้
ไ
่
ี
ปยุ
ง
่
เกี
ย
่
วได้
มี ่ง 3 คน
100%
อย่างน้
อยไตรมาสละ
ง้ โดยไม่มนกี เทิ
ารแจ้
งกาหนดการล่
วงหน้
า ทัง้ นี้เพื่อ่อให้นไขโดยให้
ผทู้ ก่ี าลังคิดอลอง
หรือผูท้ ไ่ี ปยุ
เป็ตรวจแบบ
นพนักงานที
เ่ ข้าใหม่
และยั
งรักการเที1ย่ ครั
วในสถานบั
ง บริ
ษทั ฯ ได้ดาเนิ
นการตามเงื
อกจากงานจ
านวน
ความเกรงกลั
ว และเลิ
กได้ว ใและเลิ
นที่สโุดอกาส
2560
ีสารเสพติ
างกายจ�ดำในร่
นวนา7งกายจ
คน ซึานวน
่งส่วนใหญ่
กงานจะ
เกีย่ วได้
คี วามเกรงกลั
ก   ผลการตรวจในปี
ได้ในที
ส่ ดุ ด และเฝ้
ผลการตรวจในปี
ม้ สี ารเสพติ
7 คนจะเป็
ซึง่ นส่พนั
วนใหญ่
และอี
ก 4มคนเข้
าโครงการให้
บาบั
าระวัพบผู
งอย่้มา2560
งใกล้
ชพบผู
ดิ ดในร่
ทีเป็่เข้นาใหม่
่ยวในสถานบั
นเทิย่ วในสถานบั
ง บริษัทฯ ได้นดเทิ�ำเนิ
นการตามเงื
นไขโดยให้
ออกจากงานจ�
ำนวนออกจากงานจ
3 คน และอีกานวน
4 คนเข้
พนักและยั
งานทีงเ่ ข้รักาการเที
ใหม่ และยั
งรักการเที
ง บริ
ษทั ฯ ได้ด่อาเนิ
นการตามเงื
่อนไขโดยให้
3 าคน
โครงการให้
โอกาสาโครงการให้
บ�ำบัด และเฝ้
าระวังบอย่
ชิด าระวังอย่างใกล้ชดิ
และอีก 4 คนเข้
โอกาส
าบัาดงใกล้
และเฝ้

7 คน

ผลตรวจขันต้
้ นพบปั สสาวะสีม่วง

ส่งปั สสาวะไปแยกสารที่ศนู ย์
7 คน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชลบุรี

ผลตรวจขันต้
้ นพบปั ส7สาวะสี
คน ม่วง

ส่งปั สสาวะไปแยกสารที่ศนู ย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชลบุรี

7 คน

ยืนยันผลว่าเป็ นสารเสพติด
ยืนยันผลว่าเป็ นสารเสพติด 7

คน

7 คน

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้ าที่ตารวจ (สภ.ปลวกแดง)

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้ าที่ตารวจ (สภ.ปลวกแดง)

ภาพการตรวจปัสสาวะโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ (สภ.ปลวกแดง)

ตัตัววชีชี้ว้วัดัดด้ด้าานสุ
ภาพพนักกงาน
งาน
นสุขขภาพพนั
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพพนักงาน

วัตวัตถุถุปประสงค์
:: เพื
เพื
ให้
ขุ ภาวะที
ด่ ี แข็
ี แข็
งแรง
และลดการเจ็
ป่ วยจากปั
เสี
งด้
นสุขภาพ
วัตถุประสงค์
: เพื
่อให้
กงานมี
งานมี
ภาวะที
งแรง
และลดการเจ็
วยจากปั
ยจเสีย่ จังด้
่ยยงด้
าย่ นสุ
ขาภาพ
ระสงค์
่อ่อให้
พพนัพนักนักงานมี
สขุ สสภาวะที
ด่ ี ่ดแข็
งแรง
และลดการเจ็
บป่บวป่บยจากปั
จจัจยจัเสี
านสุ
ขภาพ
เป้เป้าาหมาย
พนักกงานมี
งานมีภภมู คิมู มุ้ คิ กัมุ้ นกัไวรั
นไวรั
อักเสบบี
หมาย 11 :: พนั
สตัสบตัอับกเสบบี
ตัวชีว้ ดั :: 90%
90%ของพนั
ของพนักงานทั
กงานทั
ง้ หมด
(ความเสี
ได้ตวามตั
ไิ ม่ขน้ึ ในบางคน)
ง้ หมด
(ความเสี
ย่ งไม่ย่ ไงไม่
ด้ตามตั
ชีว้ ดั วชีคือว้ ดั ภูมคืไอิ ม่ภูขน้ึ มในบางคน)
ผลการดาเนิ
าเนินงาน ::
ไม่ไม่ได้ไตด้ามเป้
าหมาย
ปี 60
พบผูพบผู
ม้ ภี มู ม้ คิ ภี ดิ มูเป็คิ นดิ เป็
43.5%
ผูท้ ไ่ี ม่มผูภีท้ มู ไ่ี อม่ิ ยูม่รภี ะหว่
บวัคาซีงรั
น บซึวัง่ คเข็ซีมนสุดซึท้ง่ าเข็
ย มสุดท้าย
ผลการด
ตามเป้
าหมาย
ปี 60
น 43.5%
มู อิ ายูงรั่ระหว่
จะจบในเดื
อนมี
นาคม
2561
จะจบในเดื
อนมี
นาคม
2561
หมาย 22 ::
เป้เป้าาหมาย
ตัตัววชีชีวว้้ ดดั ั ::
ผลการดาเนินงาน :
ผลการด
าเนินงาน :

ลดความเสี
กงานที
จ่ ะเจ็จ่ ะเจ็
บป่ วบยจากการท
างานางาน
ลดความเสีย่ งของพนั
ย่ งของพนั
กงานที
ป่ วยจากการท
จจานวนพนั
ม่ คี ม่ วามเสี
ย่ งจะเจ็
บป่ วบยจากการท
างานลดลง
15% จากปี
2559 2559
านวนพนักงานที
กงานที
คี วามเสี
ย่ งจะเจ็
ป่ วยจากการท
างานลดลง
15% จากปี
ได้ตามเป้ าหมาย (ปี 2559 มีจานวน 52 คน ปี 2560 มีจานวน 27 คน คิดเป็ น 51.92%)

ได้ตามเป้ าหมาย (ปี 2559 มีจานวน 52 คน ปี 2560 มีจานวน 27 คน คิดเป็ น 51.92%)

เป้ าหมาย 3 : โรงงานสีขาว 100%

เป้ าหมาย
3 : โรงงานสีขาว 100%
ตัวชีว้ ดั : พนักงานเสพยาบ้า ยาอี ต้องไม่ม ี (เป็ นเูนย์)
ตัวนชีงาน
ว้ ดั :: พนักงานเสพยาบ้
ยาอี ปีต้2560
องไม่มีมพี (เป็
เูนย์) า ยาอี จานวน 7 คน
ผลการดาเนิ
ไม่ได้ตามเป้ าาหมาย
นักนงานเสพยาบ้
ผลการดาเนินงาน :
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 มีพนักงานเสพยาบ้า ยาอี จานวน 7 คน
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

70

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

59

การจ้าางงานและสิ
การจ้
งงานและสิทธิทมธินุมษนุยชน
ษยชน
การจ้างงาน

(G4-EC6, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR6)
(G4-10, G4-EC5, G4-EC6, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR6)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่ อการจ้างงาน และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม พร้อมๆ กับการคานึงถึงสิทธิ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงาน และการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม พร้อมๆ กับการค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
มนุษยชนของบุคคลโดยได้กาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
ของบุคคลโดยได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ได้รบั ทราบ ทาความเข้าใจพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ท�ำความเข้าใจพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล: http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/
          นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล: http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-management-policy/

การจ้างงาน

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน (เฉพาะ บมจ.คิ วทีซี เอนเนอร์ยี่)
2557
จานวน(คน)
ร้อยละ

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

137
79

2558
จานวน(คน)
ร้อยละ

63.43
36.57

12

145
80

5.56
6
6

64.44
35.56

12
-

2559
จานวน(คน)
ร้อยละ
131
77

5.33
6
6

2560
จานวน(คน)
ร้อยละ

62.98
37.02

13

132
77

6.25

-

6
7

63.16
36.84

25
-

11.96
14
11

-

118
86

54.63
39.81

121
92

53.78
40.89

110
85

52.88
40.87

102
82

48.81
39.23

153
55
8

70.83
25.46
3.70

159
57
9

70.67
25.33
4.00

145
55
8

69.71
26.44
3.85

154
48
7

73.68
22.97
3.35

20
29

9.26
13.43

22
25

9.78
11.11

22
23

10.58
11.06

23
23

11.00
11.00

117
50

54.17
23.15

123
55

54.67
24.44

109
54

52.40
25.96

109
54

52.16
25.84

216

255

208

209

กราฟแสดงการจาแนกตามสถานภาพการจ้างงาน ณ สิ้ นปี 2560
สัดส่วนจาแนกตามเพศ

สัดส่วนจาแนกตามระดับบังคับบัญชา

Operate
39%

หญิ ง
37%
ชาย
63%

สัดส่วนจาแนกตามอายุ

อายุมากกว่า 50 ปี
3%

Manage
12%

Knowledge
49%

อายุ 18-35 ปี
74%

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงานจากบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม คอนแทรค จ�ำกัด เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานที60่
ไม่ส�ำคัญแต่ในปี
จ�ำเป็2560
นต้องใช้
้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
างไรก็ตาม จบริ
ฯ ได้
ให้บสตั ิทงิ ธิานในส่
แก่พนัวกนงาน
บริษแรงงานจากคน  ทั
ทั ฯ ใช้บริการรับจ้้งานีงเหมาแรงงานจากบริ
ษทั เอ็ม แอนด์ เอ็อย่
ม คอนแทรค
ากัษดัทเพื
่อปฏิ
กลุ่มงานที
นี้ตามกฎหมายก�
หนด
ลสวัสดิภาพความเป็
่เทีญยบเท่
าพนักงานของบริษัทฯ อย่
โดยแรงงานจ้
งเหมาที
่ปฏิให้บสัตทิ ิงานส่
ไ่ ม่สาคัญแต่จำาเป็
นต้และดู
องใช้แแรงงานจากคน
ทัง้ นี้เพืน่ออยู
ลดปั
หาการขาดแคลนแรงงาน
างไรก็ตาม าบริ
ษทั ฯ ได้
ธิแก่วน
ใหญ่พนัจะเป็
นชาวก�
ชา และมีใบอนุ
ญาตท�
ำงานอย่
อง
กงานกลุ
่มนีำ้ตพูามกฎหมายก
าหนด
และดู
แลสวัาสงถูดิภกต้าพความเป็
นอยู่เทียบเท่าพนักงานของบริษัทฯ โดยแรงงานจ้างเหมาที่
ปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่จะเป็ นชาวกาพูชา และมีใบอนุญาตทางานอย่างถูกต้อง
ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงานแบบเหมาแรงงาน (จานวนคน)
2560

รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

24
6

80
20

1
29
-

3.33
96.67
-

จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จาแนกตามเชื้อชาติ
ไทย
กาพูชา
เมียนมา
จานวนรวม ณ สิ้ นปี (คน)

ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (จานวนเงิ น)
สถานภาพการจ้าง
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จาแนกตามระดับ
Manage
Knowledge
Operate
จาแนกผู้บริ หาร
ผูบ้ ริหาร (คณะกรรมการบริหาร)
พนักงาน
รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเฉพาะคิ วทีซี (บาท)
จาแนกระหว่างพนักงานประจากับพนักงานจ้างเหมาฯ
พนักงานประจาของคิวทีซี
พนักงานรับจ้างเหมาค่าแรงจ่ายให้บริษทั ตัวแทน

2559
จานวน(บาท)

ร้อยละ

2560
จานวน(บาท)

-

59,480,140.42
29,144,864.14

7.11
2.89

62,103,865.00
36,648,700.00

62.89
37.11

-

-

-

-

36,141,644.00
40,638,699.00
21,972,222.00

36.60
41.15
22.25

-

-

-

-

13,982,440.00
84,770,125.00

14.16
85.84

-

-

-

98,752,565.00

-

-

2557

2558

-

-

-

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ สิ้ น (บาท)

98,752,565.00
7,834,478.95
106,587,043.95

ร้อยละ

92.65
7.35
-

กราฟแสดงการเปรียบเที ยบสัดส่วนการจ้างงานระหว่างพนักงานประจากับพนักงานจ้างเหมาแรงงาน
แสดงสัดส่วนการจ้าง (%จานวนคน)

แสดงสัดส่วนค่าจ้างฯ (%จานวนเงิ น)

พนักงานจ้าง
เหมาแรงงาน
13%

พนักงานประจา
87%

พนักงานจ้าง
เหมาแรงงาน
7%

พนักงานคิ วทีซี
93%

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ (G4-EC5,
(G4-LA1) G4-LA1)
2557
จานวน(คน)

รายการ
พนักงานเข้าใหม่
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานเข้าใหม่
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
พนักงานพ้นสภาพตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

ร้อยละ

2558
จานวน(คน)

ร้อยละ

2559
จานวน(คน)

ร้อยละ

2560
จานวน(คน)

ร้อยละ

64
19

77.10
22.90

47
14

77.04
22.96

24
14

63.16
36.84

36
19

65.45
34.55

76
7
0

91.57
8.43
0

59
2
0

96.72
3.28
0

38
0
0

100.00
0.00
0.00

46
9
-

83.64
16.36
-

39
15

72.22
27.78

28
9

75.67
24.33

37
18

67.27
32.73

33
21

61.11
38.89

48
6
0

88.89
11.11
0.00

31
6
0

83.78
16.22
0.0

53
1
1

96.36
1.82
1.82

43
10
1

79.63
18.52
1.85

หมายเหตุ : ค่าแรงขันต
้ า่ ปี 2560 เขตกรุงเทพฯ = 310 บาท เขตจังหวัดระยอง = 308 บาท
ตารางแสดงจานวนพนักงานหญิ งที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิ บตั ิ งาน (G4-LA3)
ปี
จานวนทีล่ าคลอด (คน)
จานวนทีก่ ลับมาปฏิบตั งิ านต่อ (คน)

2557
4
4

2558
6
6

2559
5
4

2560
7
6

2559
2.13

2560
2.10

ตารางแสดงอัตราการลาออก
ปี
อัตรา %

2557
1.73

2558
1.37

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิ การ (G4-EC5)
(G4-LA2), (G4-LA2)
Management
Section
Department
ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่
(G4-EC5, G4-LA1) ตามโครงสร้างค่าจ้าง
ค่าจ้างเริม่ ต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท
9,500และการพ้นสภาพ
17,000-20,000
2560
2557
2559 
ค่าเดินทาง
 2558

รายการ
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ค่าครองชี
พ าใหม่
พนักงานเข้


ค่าใบประกอบวิเพศชาย
ชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- 47
เฉพาะวิศวกร 24
36
65.45
64
77.10
77.04
63.16
ค่าความเสีย่ ง เพศหญิง
เฉพาะต
ม่ คี วามเสีย่ งสูง 14
19
22.90
14าแหน่งงานที22.96
36.84
19
34.55
เบี้ยพนั
ขยักนงานเข้าใหม่


ประกันอุบตั เิ หตุ
กงานทีต่ อ้ งปฏิบ96.72
ตั งิ านนอกสถานที38
่
46
83.64
อายุ 18-35 ปี
76
91.57 เฉพาะพนั59
100.00
ค่าโทรศัพท์ อายุ 36-50 ปี
-2
บางตาแหน่งงาน 0

9  16.36
7
8.43
3.28
0.00
รถประจาตาแหน่
-0
- 
อายุง มากกว่า 50 ปี
0
0
0
0
0.00
ทุนพนั
การศึ
ก
ษาบุ
ต
ร
(ถ้
า
มี
)
ตามเงื
อ
่
นไข
กงานพ้นสภาพตามเพศ


กองทุนสารองเลี
ย้ งชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษทั สมทบ 3-6%
33  61.11
28

เพศชาย
39 ตามเงือ่ นไข)72.22
75.67 
37
67.27
เงินช่วยเหลืองานศพญาติ
21  38.89
เพศหญิง พนักงาน
15
27.78
24.33 
18
32.73
9

เงินพนั
ช่วยเหลื
องานมงคลสมรส
ายครั
กงานพ้
นสภาพตามช่ว(จ่งวั
ย ง้ เดียว)




เงินช่วยเหลือค่อายุ
าคลอดบุ
43  79.63
18-35ตรปี
48
88.89
83.78 
53
96.36
31

ค่ารักษาพยาบาล
ายไม่เกิปีน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี 6
10  18.52
อายุจ่36-50
11.11
16.22 
1
1.82
6

1 
1.85
ค่าทาฟั น (1,000
อายุบาท/ปี
มากกว่) า 50 ปี
0
0.00
0.0 
1
1.82
0

รายการ

ระดับ Operate

ระดับ Knowledge

หมายเหตุ : ค่าแรงขันต
้ า่ ปี 2560 เขตกรุงเทพฯ = 310 บาท เขตจังหวัดระยอง = 308 บาท
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงจานวนพนักงานหญิ งที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิ บตั ิ งาน (G4-LA3)
ปี
จานวนทีล่ าคลอด (คน)
จานวนทีก่ ลับมาปฏิบตั งิ านต่อ (คน)

2557
4
4

2558
6
6

2559
2560
5
7
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System : PMS)
จากแผนการลดความเสี่ยงด้านการไหลออกของวิชาชีพวิศวกร และต�ำแหน่งงานส�ำคัญๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
โครงการพัฒนาโครสร้างค่าจ้างและปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนใหม่ โดยมีการก�ำหนดช่วงชัน้ ของค่าจ้างอย่างชัดเจน
และถ่ายโอนบุคลากรเข้าสู่โครงสร้างค่าจ้างใหม่เสร็จสิ้นแล้ว และต่อเนื่องจากแผนลดความเสี่ยงฯ ในปี 2560 จึงได้เริ่มโครงการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยน�ำระบบ PMS เดิมที่มีอยู่มาจัดท�ำตัวชี้วัด (KPIs) องค์กร และตัวชี้วัดระดับหน่วย
งานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร   พร้อมจัดท�ำหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ
งานรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก บจ.ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนต์ ในงบประมาณ 600,000 บาท
ผลจากการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้ตวั ชีว้ ดั แต่ละต�ำแหน่งงานเชือ่ มโยงกับตัวชีว้ ดั ของระดับหน่วย
งาน และองค์กร  ท�ำให้เกิดการประเมินผลงานทีเ่ ป็นธรรม สะท้อนให้เห็นความสามารถระดับบุคคล และมองเห็นโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละต�ำแหน่งงาน  ท�ำให้ผบู้ งั คับบัญชาสามารถบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็นธรรม
การด�ำเนินการปรับปรุงที่จะต่อเนื่องในปี 2561 คือการวางแผนหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Planning) โดยจะ
เริ่มที่ต�ำแหน่งงานส�ำคัญๆ ก่อนเป็นล�ำดับแรก

ภาพการหารือในกระบวนการปรับปรุง และการน�ำเสนอแนวทาง ของโครงการฯ
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สิทธิมนุษยชน (G4-HR4, G4-HR5)
ปี 2560 บริษทั ฯ ได้นำ� แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภายในทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก ของสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับองค์กรทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เมือ่ ปี 2559 มายกระดับ
ด้านสวัสดิการพนักงานที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุตรพนักงาน เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นบุตรของพนักงานได้รับโอกาสในการเลี้ยงดู และได้รับ
การศึกษาที่ดี ได้แก่

โครงการ “มุมนมแม่”
บริษัทฯ ได้ปรับพื้นที่อาคารสวัสดิการใหม่ โดยเพิ่มพื้นที่ “มุมนมแม่”  ขึ้น เพื่อให้คุณแม่สามารถเข้าใช้บริการปั๊มน�้ำนม และ
แช่แข็งนมแม่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเพือ่ ให้ลกู กินนมแม่ได้นานทีส่ ดุ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชามาใช้บริการได้ทกุ ครัง้ เมือ่ ถึง
เวลาปัม๊ น�ำ้ นม) โดยเปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันท�ำการ พร้อมทัง้ จัดข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับการสร้างน�ำ้ นม และการ
เลี้ยงดูบุตร

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ปี 2560 คณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร
พนักงานจากคณะกรรมการบริหารตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนทัง้ สิน้ 40  ทุน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับได้แก่
ระดับอนุบาล

จ�ำนวน  

8 ทุน

@ 1,000 บาท

ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน  

24 ทุน

@ 1,500 บาท

8   ทุน

@  2,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา

จ�ำนวน  
รวมทั้งสิ้น

60,000 บาท

นโยบายสิทธิมนุษยชน : http://qtc-energy.com/index.php/humans-right-policy/
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การดูแการดู
ลพนัแกลพนั
งาน กงาน
(G4-HR4)
(G4-HR4)

บริแ
ษัทลพนั
ฯ ยังคงใช้ก
กลยุทอ์การสร้(G4-HR4)
างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน เพื่อเป้ าหมายการสร้างความสุขที่ยงยื
ั ่ นให้กบั
การดู
บริษัทฯ งาน
ยังคงใช้กลยุทอ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน เพื่อเป้ าหมายการสร้างความสุขที่ยงยื
ั ่ นให้กบั
พนักงาน ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร และนโยบายสิทอิมนุ ษยชน พร้อมทัง้ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ผ่าน

งสุขภาวะองค์
ทอิมนุ ษยชน
พร้อมทัขทีง้ ส่ย่ งั่ เสริ
มความรู
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างชีวกติ รกับและนโยบายสิ
งาน เพือ่ เป้าหมายการสร้
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http://qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy/
บริงสุ
ษทั ขฯภาวะองค์
ได้ดาเนินการวั
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เคราะห์
ผลหาความสุ
ขในมิตติ ่างๆสถาบั
รวมถึ
งพอใจ ความผู
กพันองค์
กรยมหิ
และสมดุลชีวติ
ของพนั
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พร้
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จั
ด
ท
าเป็
น
รายงานสรุ
ป
อย่
า
งละเอี
ย
ด
ซึ
ง
่
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
จะใช้
เ
ป็
น
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ภ
นาและยกระดั
บ
ความสุ
ข
ของ
เพื่อท�ำการวิของพนั
เคราะห์กผงาน
ลหาความสุ
ิต่านงๆ  รวมถึ
งความพึ
งพอใจยดความผู
ลชีวิตของพนั
กงาน พร้อมทับ้งความสุ
จัด ขของ
พร้อมทัขง้ ในมิ
จัดทตาเป็
รายงานสรุ
ปอย่างละเอี
ซึง่ บริษกทพัั ฯนองค์
จะใช้กเรป็และสมดุ
นแนวทางในการพั
ภนาและยกระดั
อไป ปอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุขของพนักงาน
ท�พนั
ำเป็กนงานต่
รายงานสรุ
พนักงานต่อไป
รายงานแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิ ติ (ภาพรวมองค์กร) ประจาปี 2560 : (สารวจเมื่อ พฤศจิ กายน 2560)
รายงานแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิ ติ (ภาพรวมองค์กร) ประจาปี 2560 : (สารวจเมื่อ พฤศจิ กายน 2560)

จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจานวน 200 คน จากพนักงานทัง้ สิน้ 242 คน (รวมพนักงาน
จากผลการประเมิ
นภาพรวมความสุ
ขของตักวงานจ�
แทนพนั
กงานจ
200 คนกงานทั
จากพนั
น้ 242
คน (รวมพนั
จากผลการประเมิ
นภาพรวมความสุ
ขของตัวแทนพนั
ำนวน
200านวน
คน จากพนั
้งสิก้นงานทั
239ง้ สิคน
(รวมพนั
กงาน กงาน
จ้างเหมาแรงงาน) พบว่าความสุขเฉลีย่ อยู่ท่ี 61.4 % ซึง่ อยู่ในระดับ “มีความสุข”
จ้างเหมาแรงงาน)
พบว่าขความสุ
เฉลี่ ทย่ ี   อยู
่ท่ี 61.4
ซึง่ ่ ใอยู
่ในระดั
ความสุขข”” เป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ อยู ่ ที่ ร ะดั บ
จ้ า งเหมาแรงงาน)
พบว่ า ความสุ
เฉลี่ ยขอยู
61.4
% ซึ%
่ ง อยู
นระดั
บ บ“มี“มี
ค วามสุ
“มีความสุขมาก” > 75%

ภาพการสารวจความสุขพนักงานเพื่อนาข้อมูลส่งสถาบันวิ จยั ประชากรฯ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ภาพการสารวจความสุขพนักงานเพื่อนาข้อมูลส่งสถาบันวิ จยั ประชากรฯ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
รายงานความยั
งยื
่ น 2560 : มหาวิ
บริษทั คิทวยาลั
ทีซี เอนเนอร์
ภาพการส�ำรวจความสุขพนักงานเพื่อน�ำข้อมูลส่งสถาบั
นวิจัยประชากรฯ
ยมหิดลย่ี จากัด (มหาชน)

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร
บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคมโดยรวม
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”
เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานรูจ้ กั เก็บออมเงิน โดยเน้นการให้ความรูค้ วามเข้าใจ ผ่านผูม้ ปี ระสบการณ์จริงในองค์กร มา
แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นเหตุให้ต้องเป็นหนี้สิน  และอะไรท�ำให้สามารถปลดหนี้สินได้  เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ และสามารถซัก
ถาม และรับค�ำแนะน�ำได้

บรรยากาศแบ่งปันประสบการณ์ “การปลดหนี้ เลิกจน”  ใน กิจกรรม “ผู้บริหารพบพนักงาน”

ในปี 2560 มีพนักงานของบริษทั ฯ สมัครเข้าโครงการฯ เพือ่ รับความช่วยเหลือทางการเงินในการปลดหนีน้ อกระบบโดย บริษทั
จีแคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) : GCAP จ�ำนวน 90 ราย ทัง้ หมดยังอยูใ่ นระยะเวลาการช�ำระหนีต้ ามสัญญา ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าว
นี้สามารถช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สิน และพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          คุณเกรียง และคุณนก เป็นสามีภรรยากันทั้งคู่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของ
คิวทีซี มานานกว่า 6 ปี ปัจจุบันมีลูกสาว 1 คนอายุประมาณ 2 ขวบ ทั้งคู่เข้าโครงการ
“แฮปปีม้ นั นี่ ชีวติ ดีด๊ ี หมดหนีเ้ ลิกจน” ซึง่ ก่อนหน้าทัง้ คูม่ หี นีส้ นิ นอกระบบต้องจ่ายดอกเบีย้
สูง ชักหน้าไม่ถงึ หลัง ปัจจุบนั ทัง้ คูม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการการเงิน และมีวนิ ยั
ทางการเงินสูง เกรียงและนก ได้เล่าให้กับทีมงานสร้างสุขฟังว่า “ตั้งแต่เราเข้าโครงการนี้
ชีวิตเราดีขึ้นเหมือนชื่อโครงการเลยครับ นอกจากจะช่วยเอานี้นอกระบบของเรามาอยู่ใน
ระบบ และตัดจ่ายเป็นรายเดือนตามความสามารถทางการเงินไม่เกิน 30% ของรายได้
แล้ว  เรายังได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการกับรายได้ของเรา การจัดสรรเงินออม เงินใช้ การบันทึก
บัญชี ท�ำให้เรารูต้ วั เองตลอดเวลา ตอนนีค้ วามเครียดความกังวลต่างๆ ของเราผ่อนคลาย
ได้เยอะเลย ความสุขเราสร้างได้ดว้ ยตัวเองจริงๆ ครับ  ผมอยากให้โครงการดีๆ แบบนีอ้ ยู่
คู่กับคิวทีซีตอลดไปนะครับ”   
นายเกรียงไกร ศิริภัย (เกรียง)
นางสาวสุรีรัตน์ ใจค�ำแหง (นก)
“การออมเงิน”

คือการเก็บเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในปัจจุบันโดยมีจุด
ประสงค์ ไว้เพื่อใช้จ่ายต่างๆ ใน “อนาคต”
“Happy Money”
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปี 2560
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี เป็น “คนดี” มีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

“เป็น คนดี คิดดี ท�ำดี มีสมาธิในการท�ำงาน และสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”
“Happy Soul”

ร่วมท�ำบุญ
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�ำปี 2560
“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�ำคัญ”
“Happy Family”

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คืออสุดที่รัก”
คุณเอกชัย  สีเพ็ญวรรณ
“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
คุณสาวิตรี  นาคจันทร์

“ครอบครัวดีมีสุข”
คุณสาวิตรี  นาคจันทร์

กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�ำปี 2560
เชิดชูคนท�ำดี เก็บสิ่งของคืนเพื่อนพนักงาน

คุณอภิวัฒน์ มณีนพ

คุณจารุณี บุตรดี

   รางวัล 20 ปี คิวทีซี  

พนักงานดีเด่น   

รางวัล 10 ปี คิวทีซี

คุณสมชาย หมวกพิมาย
รางวัลพื้นที่ ZERO Accident

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�ำปี 2560
ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”
”Happy Relax”
ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั งบประมาณท่องเทีย่ วผักผ่อนประจ�ำปีให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละกลุม่ และฝึก
ให้ผนู้ ำ� กลุม่ บริหารจัดการทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยตนเอง โดยให้เน้นไปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีช่ ว่ ยส่งเสริมรายได้ให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ซึง่ มีการ
จัดกิจกรรมย่อยทัง้ หมด 5 ทริป ได้แก่ชมจันทร์ อะราวเดอะเวิลด์ อ.ขลุง จ.จันทบุร,ี ปูเลย์โฮมสเตย์ อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุร,ี   มีนา วิลล่า
จ.นครนายก, ไหว้พระ 9 วัด จ.อยุธยา  ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 341,650 บาท ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 144 คน คิดเป็น 67.92 % ของ
พนักงานทั้งหมด

ภาพรวมกิจกรรมท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรื่นเริง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อีกครั้ง หลังจากงดจัดกิจกรรมเมื่อปี 2559 โดยการจัด
กิจกรรมเป็นการภายใน ใช้ผนู้ ำ� กิจกรรม จากทีมงานของบริษทั ฯ เองทีไ่ ดรับการพัฒนาเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการจ้างหน่วยงานภายนอก
เข้ามาท�ำกิจกรรมให้ ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรมในธีม “วัฒนธรรมสี่ภาค” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
531,691.96 บาท จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงาน 231 คน (รวมลูกจ้างรับเหมาค่าแรง)

ภาพบรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สืบสานวัฒนธรรมสี่ภาค”
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การพั
งาน(G4-LA9,
(G4-LA9,
G4-LA10,G4-LA11)
การพัฒ
ฒนาพนั
นาพนักกงาน
G4-LA10,G4-LA11)
ควำมคิความคิ
ดติดยึดดติไม่ดยยึอมปรั
เปลี่ยบนวิ
ิด ไม่ธีคยิดอมฝึ
ทักษะใหม่
ๆ ๆ
ด ไม่ยบอมปรั
เปลีธ่ยคี นวิ
ไม่ยกอมฝึ
กทักษะใหม่
ที่จำเป็นต่อตนเอง
อุปสรรคของกำรพั
ฒนำตนเองฒนาตนเอง “Happy Brain”
ที่จ�ำเป็นเป็ต่อนตนเอง
เป็นอุปสรรคของการพั
“Happy Brain”
บริษทั ฯ
มุง่ มันในการพั
่
ภนาทักษะ
ัทฯ มุ่งมั่นในการพักงานเพื
ฒนาทั่อกสร้ษะางความรู
ความรูบริค้ ษวามสามารถของพนั
คน“ ้
ความสามารถของพนั
งานเพื่อสร้าง “คนดี
ดีคน“ และ ”เก่ง กตามสมาการความยั
งยื
่ น” และ
”
“คนเก่
ง
”
ตามสมาการความยั
่
ง
ยื
น
Q+R=S  โดยใช้
Q+R=S โดยใช้กลยุทอ์ทส่ี าคัญคือการพัภนาคน
กลยุ
ที่ส�ำคัาญนเพื
คือ่อการพั
างรอบด้
อย่ทาธ์งรอบด้
สร้างฒ
คนนาคนอย่
”ดีคน”และ
”เก่ง” านเพื
ในปี่อ
สร้2560
าง”คนดี
”และ”คนเก่ง” ในปี 2560 มีผลการด�ำเนิน
มีผลการดาเนินการดังนี้

โมเดลการพัฒนาบุคลากร

การดังนี้

พนักงาน
จาแนกตามระดับ
Manage
Knowledge
Operate
จาแนกตามเพเ
เพเชาย
เพเหญิง
จาแนกตามฝ่ ายงาน
ผูบ้ ริหาร
ขายต่างประเทเ
ขายในประเทเ
พัภนาอุรกิจ
Supply Chain
บัญชีและการเงิน
บริหาร
ผลิต
พัภนาความยังยื
่ นองค์กร
วิเวกรรม
ขายโครงการพิเเษ
วิจยั และพัภนา
การตลาด
ความปลอดภัย
รวมชัวโมงฝึ
่
กอบรมทัง้ ปี (ชัวโมง)
่
จานวนพนักงานเฉลี่ยทัง้ ปี (คน)

สถิ ติชวโมงการฝึ
ั่
กอบรม (เฉพาะ บมจ.คิ วทีซี เอนเนอร์ยี่)
จานวนชัวโมง/คน/ปี
่
2557
2558
2559
66.50
66.50
66.50
-

82.78
82.78
82.78
-

2560

รวมชัวโมงอบรม
่
1,290.50
7,300.00
2,621.00

เฉลีย่ /คน/ปี
99.27
64.60
29.12

รวมชัวโมงอบรม
่
1,671.50
2,709.50
4,468.00

เฉลีย่ /คน/ปี
64.29
26.05
52.56

7,670.50
3,541.00

55.99
44.82

5,880
2,969

43.64
43.53
37.31
37.11

51.91

140.00
90.50
189.50
36.00
753.00
89.00
379.50
4,220.50
1,295.50
430.00
91.00
831.50
282.00
21.00

41.16
41.29

249.00
227.00
747.00
55.00
1132.00
470.00
686.00
4254.50
126.00
2045.50
493.50
263.00
65.00
398.00
11,211.50
216

8,849
215
214

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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พนักงาน

สถิ ติชวโมงการฝึ
ั่
กอบรม (เฉพาะพนักงานเหมาแรงงาน)
จานวนชัวโมง/คน/ปี
่
2557
2558
2560
2559

จาแนกตามเพเ
ชาย
หญิง
รวมชัวโมงฝึ
่
กอบรมทังปี
่ (ชัวโมง)
่
รวมจานวนคนเฉลี่ยทัง้ ปี (คน)

-

-

-

-

-

รวมชัวโมงอบรม
่

-

733
160

เฉลีย่ /คน/ปี
27.15
22.86
893
34

26.26

ในปี 2560 บริษัทฯ เน้นการพัฒนาทักษะของพนักงานในระดับปฏิบัติการสูงกว่าปี 2559 โดยในส่วนของพนักงานระดับ
Knowledge และ
Manage
่น้อยลง   ทัก้งงานในระดั
นี้เพื่อเน้นการพั
ำแหน่งวงานที
่รับผิกดงานระดั
ชอบ บ
ในปี 2560
บริษมีทั สฯัดส่เน้วนนการฝึ
การพักภอบรมที
นาทักษะของพนั
บปฏิบฒตั นาความสามารถในต�
กิ ารสูงกว่าปี 2559 โดยในส่
นของพนั
(Work
Skill)  ระดัและ
บปฏิManage
บตั กิ าร  เพืมีอ่ สลดความผิ
ดพลาดจากการท�
ม่ คี ณ
ุ ภภาพ  นอกจากนี
ย้ งั คงเสริาแหน่
มด้วยหลั
กสูตร่ รเพื
Knowledge
ดั ส่วนการฝึ
กอบรมทีน่ ้อยลงำงานทัและได้
ง้ นี้เพื่องเน้านที
นการพั
นาความสามารถในต
งงานที
บั ผิดอ่ ชอบ
พัฒ(Work
นาคุณภาพชี
กงาน
างพอเพียดงและเหมาะสม
่อให้เกิและได้
ดความสมดุ
่ใช้ในการฝึ
กอบรมมด้วย
Skill)วิตของพนั
ระดับปฏิ
บตั (Life
ิการ Skill)
เพื่ออย่
ลดความผิ
พลาดจากการทเพืางาน
งานทีม่ลคี งบประมาณที
ุณภาพ นอกจากนี
้ยงั คงเสริ
และพัฒนาทั้งสิ้น 1,238,654.00 บาท
หลักสูตรเพื่อพัภนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน (Life Skill) อย่างพอเพียงและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุล งบประมาณทีใ่ ช้
กสูตรด้าน Work Skill
ในการฝึกอบรมและพัภนาทัง้ สิน้ 1,238,654.00หลับาท
หลักสูตรด้าน Work Skill

ทักษะการใช้ excel อย่างมืออาชีพ  

ทักษะการเชื่อมชิ้นงาน  

ทักษะในงานทดสอบ

ทักษะในงานการประกันคุณภาพ

้ นงาน
ทักหลั
ษะการเชื
่อมชิาน
กสูตรด้
Life Skill ทักษะในงานทดสอบ

ทักษะการใช้ excel อย่างมืออาชีพ

ทักษะในงานการประกันคุณภาพ

หลักสูตรด้าน Life Skill

แชร์ประสบการณ์จากผู้เคย
ประสบอุบัติเหตุ
แชร์ประสบการณ์จากผู้เคยประสบอุบตั ิ เหตุ

พัฒนาการท�ำงานเป็นทีมเสริมความสามัคคี

การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ
เพื่อสังคมที่เป็นสุข

พัฒนาการทางานเป็ นทีมเสริ มความสามัคคี

รู้เท่าทันสุขภาพจิ ตตน และแนวทางการปรึกษาสุขภาพจิ ต

รู้เท่าทันสุขภาพจิตตน และแนวทางการปรึกษาสุขภาพจิต    

การปฏิ บตั ิ ตามกฎ ข้อบังคับ เพื่อสังคมที่เป็ นสุข

แชร์ประสบการณ์ “ปลดหนี้ เลิ กจน”

  แชร์ประสบการณ์ “ปลดหนี้ เลิกจน”
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ตัตัววชีชี้ว้วัดัดด้ด้าานพนั
นพนักงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานในองค์กรเป็น “คนดี” มีศีลธรรม เคารพในกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมๆ กับการ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้พนักงานในองค์กรเป็ น “คนดี” มีเลี อรรม เคารพในกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมๆ กับ
พัฒนาพนักงานให้เป็น “คนเก่ง” มีความสามารถที่หลากหลาย มีความผูกพันต่อองค์กร และสามารถด�ำเนินชีวิต
การพัภนาพนักงานให้เป็ น “คนเก่ง” มีความสามารถทีห่ ลากหลาย มีความผูกพันต่อองค์กร และสามารถ
ได้อย่างสมดุล (Work Life Balance)
ดาเนินชีวติ ได้อย่างสมดุล (Work Life Balance)
เป้ าหมาย 1 : อัตราการลาออกลดลง
ตัวชีว้ ดั : ลดลง 5% จากปี 2559
ผลการดาเนินงาน :

ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 อัตราการลาออกคิดเป็ น 2.09% ลดลงจากปี 2559 คิดเป็ น 1.88%
(ปี 2559 อัตราการลาออก 2.13%)

เป้ าหมาย 2 : พนักงานทุกคนในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี เป็ นหนึ่งเดียว และเคารพในสิทอิของผูอ้ ่นื (G4-HR12)
ตัวชีว้ ดั : ไม่มขี อ้ ร้องเรียน (เป็นศูนย์) ภายในเกีย่ วกับการละเมิดสิทอิเสรีภาพ หรือการทะเลาะวิวาท
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 3 : ระดับความสุขเฉลีย่ ของคนในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุขมาก น่าอิจฉา”
ตัวชีว้ ดั : >75%
ผลการดาเนินงาน :

ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 ความสุขเฉลีย่ ของคนในองค์กรคิดเป็ น 61.4% ซึง่ อยู่ในระดับ
“มีความสุข” วิเคราะห์ผลโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้ าหมายที่ 4 : ลดจานวนพนักงานทีม่ ี GAP ด้านควาวมสามารถในการปฏิบตั งิ านตามตาแหน่งงาน
ตัวชีว้ ดั : จานวนพนักงานทีม่ ี GAP ลดลง 50%
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 ประเมินความสามารถพนักงานพบพนักงานทีม่ ี GAP จานวน 80 คน
สามารถพัภนาทักษะและปิ ด GAP ได้ 49 คน คิดเป็ น 61.25%

เป้ าหมายที่ 5 : ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์กร และสมดุลชีวติ
ตัวชีว้ ดั : 80%
ผลการดาเนินงาน :

ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 ได้เปลีย่ นวิอกี ารประเมินและเปลีย่ นผู้วเิ คราะห์ผลจากเดิม โดยบริษัท
เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จากัด เป็ น สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล โดยสารวจจากพนักงาน
จานวน 200 คนจาก จากพนักงานทัง้ สิน้ 242 คน (รวมพนักงานจ้างเหมาแรงงาน) ซึง่ มีผลปี 2560 ดังนี้

กราฟแสดงผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน
ในภาพรวมองค์กร

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
และบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และช่องทางการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ ยังเน้นให้ความส�ำคัญต่อการสื่อสาร การให้
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมา และให้ความรู้ทางวิชาการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการออกบูธแสดงสินค้าเช่น
งานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Maximizing and Sustaining Tomorrow Energy with QTC ENERGY” เป็นกิจกรรมเพื่อ
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิวทีซี และ
Hitachi Metal,Ltd. ร่วมกันพัฒนาขึ้น จนประสบความส�ำเร็จและพร้อมน�ำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล
ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร บรรยายเรื่อง 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

ภาพงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Maximizing and Sustaining Tomorrow Energy with QTC ENERGY”

บริษทั ฯ มีนโยบายเปิดโรงงานให้ลกู ค้า สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการฯลฯ เข้าชมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้
ยังเปิดให้ลกู ค้าทีส่ ามารถเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต เข้าร่วมดูกระบวนทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าในรายการทีม่ กี าร
สั่งซื้อได้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี  (ผู้ที่สามารถจะเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่าง
การผลิต และการร่วมในกระบวนการทดสอบ จะต้องเป็นลูกค้าตามค�ำสั่งซื้อ และดูได้เฉพาะรายการสินค้าตามค�ำสั่งซื้อเท่านั้นไม่
สามารถดูในรายการอื่นของลูกค้ารายอื่นได้)   โดยในปี 2560 มีรายการลูกค้าขอเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตจ�ำนวน
18 ราย และลูกค้าเข้าร่วมกระบวนการทดสอบจ�ำนวน 66 ราย นอกจากนี้ยังมีลูกค้า สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการฯลฯ ขอ
เข้าชมกระบวนการผลิตอีกจ�ำนวน  89 คณะ
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ตัตัววชีชี้ว้วัดด้ัดาด้นลู
กค้กาค้า
านลู
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้า และบริการที่คุณภาพ
่งมัวนผลิ
วัตถุประสงค์ : และพั
เพื่อให้
การดาเนิ
ษัทลฯูกค้เป็านพอใจ”
ไปตามนโยบายคุ
ณภาพ
“เรามุ
สิ นกค้ค้าาเพืและบริ
ารที ่
ฒนาอย่
างต่นองานของบริ
เนื่อง เพื่อให้
จึงได้ก�ำหนดเป้
าหมาย
และตั
ชี่ ้วัดด้ตานลู
่อใช้ติดกตาม
คุณภาพ
และพัำฒ
างต่
อ่ งน เพื
ให้ปลระสิ
ูกค้ทาพอใจ”
ประเมิ
นผล และด�
เนินาอย่
นการแก้
ไขอป้เนื
องกั
อย่อ่างมี
ธิภาพ จึงได้กาหนดเป้ าหมาย และตัวชี้วดั ด้านลูกค้า
เพื่อใช้ตดิ ตาม ประเมินผล และดาเนินการแก้ไข ป้ องกัน อย่างมีประสิทอิภาพ
เป้ าหมาย 1 : ความสามารถในการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้ าในระยะประกันแก่ลกู ค้า
ตัวชีว้ ดั : > 90% ต่อปี
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย

ปี พ.เ.

%การดาเนินงาน

2557

2558

2559

2560

94%

90.37%

100%

99%

2559
38
100%

2560
28
100%

2559
82.25%

2560
85.33%

เป้ าหมาย 2 : ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ
ตัวชีว้ ดั : 100%
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย
ปี พ.เ.
จานวนข้อร้องเรียน (เรือ่ ง)
%การดาเนินการ

2557
17
100%

2558
35
100%

เป้ าหมายที่ 3 : ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและการบริการ (G4-PR5)
ตัวชีว้ ดั : 70% ของผลสารวจจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า 80%
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย
ปี พ.เ.
%ความพึงพอใจ

2557
87.18%

2558
81.47%

เป้ าหมายที่ 4 : การให้ความสาคัญและรักษาความลับส่วนบุคคลของลูกค้า (G4-PR8)
ตัวชีว้ ดั : ไม่มขี อ้ ร้องเรียนจากลูกค้าในประเด็นความลับลูกค้ารัวไหล
่
(เป็ นเูนย์)
ผลการดาเนินงาน :

ได้ตามเป้ าหมาย ตัง้ แต่ปี 2557 – 2560 ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
สั
ง
คม
(G4-SO1, G4-SO2, G4-SO11)
มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”
“ Happy Society”
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้สง่ คุณทิพยวิมล ถาวรชาติ และคุณสุทธิรกั ษ์  สุทธิสถิตย์  ซึง่ ปกติทงั้ สองมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง In Process และ After Process ตามหน้าที่งาน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบุคลากร
เฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป พร้อมทั้งสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านฯ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน พ.ศ.2559   จัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด : UAE ซึง่ เป็นหน่วยงานจัดอบรมทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยอบรมหลักสูตรดังกล่าว

นางทิพยวิมล  ถาวรชาติ
ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวสุทธิรักษ์ สุทธิสถิตย์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ

บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการก�ำหนดงบประมาณไว้ 1.5% ของก�ำไรสุทธิเพือ่ ใช้
ในการด�ำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ  โดยโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ จะได้รับการอนุมัติ จากการท�ำแผนธุรกิจประจ�ำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำหรับงบประมาณที่
ใช้ในปี 2560 คือการตั้งงบประมาณที่ได้จากก�ำไรสุทธิสะสม (เนื่องการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 ขาดทุน) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคิวทีซีแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
“การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย” ยังคงเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ  กับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก ในพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ ให้คนในชุมชนมีความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะไม่สร้างความเดือดร้อน และพร้อมร่วมกันพัฒนาพืน้ ที่
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ   กิจกรรมที่ส�ำคัญและด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ซึ่ง
เป็นการเปิดโรงงานให้ผนู้ ำ� ชุมชน ชาวบ้าน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ ได้เข้ามารับฟังผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา และ
ผลการด�ำเนินงานจากประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน   พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ  ของชุมชนในประเด็นที่
คิวทีซี สามารถให้การสนับสนุนได้
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2560
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซ”ี ขึน้ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 รูปแบบการจัดกิจกรรม
ยังคงมีลักษณะเช่นเดิม คือ การเชิญผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน เข้ารับฟังการบรรยายผลการด�ำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ และการ
รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ร่วมด�ำเนินการกับชุมชน   และยังคงเสริมกิจกรรมพิเศษ “นวด ดัด จัดสรีระ” บริการให้
กับพี่น้องในชุมชน  เช่นที่ผ่านมา โดยในปี 2560 ใช้งบประมาณในการจัดเสวนาฯ จ�ำนวน 46,838.00 บาท

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ปี 2560

บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)
การเสวนาฯ ในปี 2560 มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มคนพิการในชุมชนได้เข้ามาร่วมเสวนาด้วย โดยมีข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ
และผูน้ ำ� ชุมชนได้ให้การสนับสนุนอาชีพของคนพิการได้จดั ตัง้ เป็นกลุม่ อาชีพ และน�ำคนพิการในชุมชนทีย่ งั ไม่กล้าเผชิญโลกภายนอก
ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งในประเด็นนี้ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันให้ความสนับสนุนธุรกิจคน
พิการ “บ้านมนุษย์ล้อ” โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เช่นของที่ระลึกประดิษฐ์จากลวดดัด   เศษผ้าเพื่อใช้ในการเช็ดท�ำความ
สะอาด (โดยการยกเลิกการซื้อผู้ขายรายเดิม) ปี 2560 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากกลุ่มฯ มูลค่า
19,850 บาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ จะได้พิจารณาซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มฯ
รายการ
1.ของที่ระลึก

มูลค่า (บาท)
5,000

2.เศษผ้า

14,850
รวม

19,850
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“สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี่”
การเสวนาฯ มีสาระส�ำคัญในประเด็นโครงการ “สัมมาชีพ นวดดัดจัดสรีระ เยาวชนบ้านสะพานสี”่   ซึง่ การด�ำเนินงานมีความ
ขัดแย้งต่อกฎหมายเกี่ยวกับอายุของเยาวชนที่เข้าโครงการฯ ที่ให้บริการนวด ดัด จัดสรีระ    และเป็นความกังวลของบริษัทฯ และ
วิสาหกิจสุขภาพชุมชน : SHE รวมถึงผู้น�ำในชุมชน จึงได้มีการหารือในประเด็นนี้เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม  ซึ่งข้อสรุปร่วมกันคือ
ควรปิดโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และป้องกันเหตุอันไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชน  โดยบริษัทฯ ด�ำ 
เนินการจ่ายเงินส่วนทีเ่ ป็นการสนับสนุนของบริษทั ฯ ในระบบคูปอง และรายได้ทจี่ ดั เก็บไว้เพือ่ สมทบทุนรวมทัง้ สิน้ 44,329 บาท เมือ่
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ให้กบั กลุม่ นักเรียนทีเ่ ข้าโครงการฯ ผ่านผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ในส่วนของวิสาหกิจสุขภาพ
ชุมชน : SHE ยังคงยินดีให้ความสนับสนุนฝึก อบรม แก่กลุ่มนักเรียนหากมีความประสงค์พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต

5ส...สู่โรงเรียน
เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากเวทีเสวนาฯ ปี 2559 โดยผูน้ ำ� โรงเรียนต้องการให้บคุ ลากรของคิวทีซี น�ำความรูเ้ กีย่ วกับระบบ
5ส ไปแนะน�ำให้กับนักเรียนในชุมชน  ในปี 2560 คณะท�ำงานของ 5ส ของคิวทีซี จึงได้สร้างหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  “5ส สู่โรงเรียน” เพื่อให้เด็กท�ำความเข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ประสานงาน
กับโรงเรียนจัดชัว่ โมงเรียนเพือ่ เสริมทักษะนอกวิชาเรียน จ�ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยปราบจ�ำนวนนักเรียนตัง้ แต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 300 คน  และโรงเรียนบ้านมาบเตยจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ�ำนวน 60 คน  ใช้
งบประมาณในการด�ำเนินงานภายในปี 2560 จ�ำนวน 4,784.82 (เฉพาะการเตรียมอุปกรณ์ และการจัดท�ำสื่อการสอน)

5ส ...สู่โรงเรียนบ้านห้วยปราบ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

5ส ...สู่โรงเรียนบ้านมาบเตย วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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และจากการเสวนาฯ ปี 2560 ตัวแทนจากโรงเรียนเสนอให้ทางบริษัทฯ จัดรางวัลประกวด 5ส โรงเรียนในชุมชน เพื่อกระตุ้น
ให้ครู และนักเรียน ได้นำ� ความรู้ 5ส ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างชัดเจน ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั ไว้พจิ ารณาเพือ่ ด�ำเนินการในปี 2561 หลัง
จากได้เข้าสอนหลักสูตร “5ส สู่โรงเรียน” ครบทุกโรงเรียนในชุมชนแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้
ในปี 2560 โรงเรียนมายางพรวิทยาคมซึ่งเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลมาบยางพร ได้ขอ
ความร่วมมือจากทางบริษทั ฯ ให้ชว่ ยสนับสนุนจัดฐานการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ให้แก่นกั เรียน เพือ่ เปิดโอกาสในการเรียนรูแ้ ละสร้าง
ประสบการณ์  บริษทั ฯ  จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) โดยจัดนักศึกษาของคณะฯ จ�ำนวน 16 คน อาจารย์  2 คน และทีมงาน CSR ของคิวทีซี อีก 2 คน ท�ำค่าย
วิทยาศาสตร์ออกฐานจ�ำนวน 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�ำเนินงานทั้งสิ้น 21,777.00 บาท

ภาพบรรยากาศการออกค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
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การลงทุนทางสังคม
ส�ำหรับการลงทุนทางสังคม คิวทีซี ได้ประเมินแล้วว่า ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง หรือ
เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ  จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการซื้อสินค้า และใช้บริการจากธุรกิจเพื่อสังคม  โดยในปี 2560
บริษัทฯ ยังคงเชื่อมโยงกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมน�ำบริการนวดดัดจัดสรีระ ไปบริการให้ลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แทนการแจกของที่ระลึกตามงานแสดงสินค้า ต่างๆ ของบริษัทฯ  โดยในปี 2560 บริษัทฯ ใช้งบประมาณจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 113,558.00 บาท ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น

โครงการสนับสนุน “นวด ดัด จัด สรีระ”

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

90

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”
บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 20,000 บาท ให้กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อน�ำไปใช้
ในโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง 13,000 ราย”  โดยการจัดท�ำ Survivor Planner และให้ความรูค้ วามเข้าใจ และข้อมูล
ที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 รายทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย  การด�ำเนินกิจกรรม
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�ำนวน 2 ราย  โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึกอาชีพจ�ำนวน 219,000 บาท ผ่านการด�ำเนินงาน
โครงการฯ รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย และได้ด�ำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 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. คุณมะยุรา  แก้วเลิศ อายุ 38 ปี ประเภทความพิการ 4 ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม อยูบ่ า้ นเลขที่ 12 ต.ทับเสด็จ อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว

ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าว เป็นการด�ำเนินงานแทนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประจ�ำปี 2560  ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำหรับกิจกรรม หรือการบริจาค บริษัทฯ ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ วิเคราะห์ความจ�ำเป็น เหตุผลของการขอ
จัดกิจกรรม หรือการขอรับบริจาค รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินกิจกรรม หรือการบริจาคนั้นๆ  ภาย
ใต้งบประมาณที่ก�ำหนด กิจกรรมและการบริจาคที่ส�ำคัญในปี 2560 เช่น

กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 60
เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยหมุนเวียนจัด ณ โรงเรียนในชุมชนตามที่ อบต.มาบยางพร ก�ำหนดขึ้น ใน
ปี 2560 จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้งบประมาณใน
การด�ำเนินกิจกรรมจ�ำนวน 32,627.06 บาท มีพนักงาน คิวทีซี อาสารักเด็กจ�ำนวน 10 คน

บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA : โรงเรียนเทศบาลต�ำบลบ้านปลวกแดง
ปี 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA 22KV 3pH มูลค่า 160,000 บาท แก่โรงเรียนเทศบาลต�ำบลบ้าน
ปลวกแดง โรงเรียนแห่งนีบ้ ริหารงานโดยเทศบาลต�ำบลบ้านปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยองนักเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นนักเรียนทีย่ า้ ย
ถิ่นตามพ่อแม่มาท�ำงานในนิคมฯ มีฐานะยากจน  และผู้บริหารโรงเรียนมีแนวคิดที่จะให้โอกาสกับเด็กๆ กลุ่มนี้ได้เรียนอย่างมีความ
สุข มีชวี ติ ทีด่ ี จึงได้ทำ� การขยายอาคารเรียน เพิม่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และติดแอร์หอ้ งเรียนให้นกั เรียน ท�ำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเครือ่ ง
เดิมทีม่ ขี นาดเล็กไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเห็นความจ�ำเป็นดังกล่าวจึงมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA ให้
กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “แต่งเสียง แต้มสี เติมรอยยิ้ม”
เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ ง กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการรวมกันของพนักงานทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิด
ใกล้เคียงกัน สร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ และเพื่อนๆ ในบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย  กิจกรรมนีเ้ ป็นการฝึกฝนทักษะของพนักงานในการบริหารงานโครงการ และสร้างการมีสว่ นร่วม ความสามัคคี
ความเอื้ออาทร รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2560 นายพงษ์กวี เนาว์โพธิ์ทองเจ้าหน้าที่ซ่อมหม้อแปลงและนายกนกศักดิ์ เนาว์โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ประกอบสองพี่น้อง
แดนอิสาน พร้อมด้วยเพื่อนๆ ทีมงาน ได้เขียนโครงการ   “แต่งเสียง แต้มสี เติมรอยยิ้ม”   แด่น้องๆ รร.บ้านหนองกุงค�ำไฮ อ.โนนสัง
จ.หนองบัวล�ำภู  ซึ่ง รร.ดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อาคารเรียนห้องธุรการ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วอดทั้งหลังเมื่อกลางปี
2560 ทีมงานจึงรวมตัวกันของบประมาณเพือ่ จัดท�ำระบบเสียงตามสาย  ทาสีอาคารโรงอาหารเพือ่ ให้มสี สี นั สวยงาม รวมถึงน�ำสิง่ ของ
อื่นๆ ไปบริจาคให้น้องๆ   ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560  มีทีมงานอาสาจ�ำนวน 18 คน ใช้งบประมาณในการด�ำเนินการทั้งสิ้น
42,183.02 บาท  

ภาพกิจกรรม “แต่งเสียง แต้มสี เติมรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงค�ำไฮ จ.หนองบัวล�ำภู

คิวทีซี รวมใจ...ช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภาคใต้
จากเหตุอุทกภัยน�้ำท่วมหนักในจังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 สืบต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 ทีมงาน CSR และชมรม
คนรักดนตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มินิคอนเสิร์ต รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อ
รวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนพนักงานไปจัดซื้อผงเกลือแร่ ยาโทนาฟ และเวชภัณฑ์ อื่นๆ มูลค่าทั้งสิ้น 22,810 บาท รวมทั้งน�ำน�้ำดื่ม
ของบริษัทฯ ไปร่วมบริจาคด้วยจ�ำนวน 12,000 ขวดมูลค่า 42,000 บาท ไปส่งมอบผ่านกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวัน
ที่ 22 มกราคม 2560   เป็นกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความมีจติ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ของพนักงานคิวทีซี ทีช่ ว่ ยกันแบ่งปันคนละเล็กละน้อย
เพื่อมอบก�ำลังใจดีๆ ให้กับพี่น้องชาวใต้

ภาพกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตฯ และการน�ำสิ่งของไปบริจาค
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ตัวตัชี้วัดชีด้้วัดานสั
งคมงคม
ด้านสั
ถุประสงค์
่อให้การประกอบอุ
รกิจษของบริ
ดาเนินไปควบคู
่กบั บการปฏิ
บตั ติ ามแนวทางความรั
อสังนคมโดย
วัตถุวัปตระสงค์
: เพื: อ่ ให้เพื
การประกอบธุ
รกิจของบริ
ทั ด�ำเนิษนทั ไปควบคู
ก่ บั การปฏิ
ตั ติ ามแนวทางความรั
บผิดชอบต่บอผิสัดงชอบต่
คมโดยเน้
ให้
เกิดประโยชน์
่อชุมและสั
ชน และสั
คัญ ภายใต้
บริบทของ
ซี” จนเกิ
นความไว้
วางใจซึ
กันและกั
เน้นให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมตชน
งคมเป็งคมเป็
นสาคันญส�ำภายใต้
บริบทของ
“คิวที“คิซว”ี ทีจนเกิ
ดเป็ดนเป็
ความไว้
วางใจซึ
ง่ กัน่งและกั
น น
เป้ าหมาย 1 : นักเรียน ในชุมชนได้รบั โอกาส และประโยชน์จากกิจกรรมทางสังคมของบริษทั ฯ
ตัวชีว้ ดั : จานวนกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ดา้ นการเึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปี
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย (ปี 2560 มีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ดา้ นการเึกษา เฉพาะในชุมชน จานวน 5 กิจกรรม
โดยใช้งบประมาณรวมทัง้ สิน้ 219,188.88 บาท)
เป้ าหมาย 2 : เป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุรกิจเพือ่ สังคมให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างยังยื
่ น
ตัวชีว้ ดั : ใช้งบประมาณเพือ่ สนับสนุนอุรกิจเพือ่ สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 50,000 บาท
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 ใช้งบประมาณเพือ่ สนับสนุนจานวน 113,558.00 บาท
(วิสาหกิจสุขภาพชุมชน : SHE , โครงการสานพลัง...พลิกชีวติ ผูป้ ่ วยมะเร็ง โดย Art for Cancer)
เป้ าหมาย 3 : โรงงานผลิตสามารถดาเนินกิจการได้อย่างราบรืน่ ร่วมกับชุมชน (G4-SO11)
ตัวชีว้ ดั : จานวนข้อร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผลกระทบทางสังคมต้องไม่ม ี (เป็ นเูนย์)
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยใช้กลยุทธ์ “การร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว” ให้เกิดขึ้นในองค์กรผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ISO14001 ซึง่ ในปี 2560 ได้ตอ่ อายุใบรับรองเป็นเวอร์ชนั่ 2015 แล้ว นอกจากนีย้ งั บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบ
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001 รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรฐาน ISO14064-3 และ
มาตรฐานขององค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.  และบริษัทฯ ยังคงส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
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)
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การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ : ขยะ
(G4-EN23, G4-EN25, G4-EN29)

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการกากของเสียทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน   และเกิดจากงานรับเหมา
ก่อสร้างหรือติดตัง้ อุปกรณ์  รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลิตและบริการของบริษทั ฯ โดยมีวธี กี ารคัดแยกขยะทีช่ ดั เจน มีโรงคัดแยกขยะ
ทีไ่ ด้มาตรฐานตามหลักความปลอดภัย พร้อมทัง้ มีขนั้ ตอนในการเตรียมภาวะฉุกเฉินส�ำหรับการจัดการของเสียโดยเฉพาะ นอกจากนี้
ยังให้ความใส่ใจในการคัดเลือกบริษัทผู้รับก�ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น พร้อมทั้งติดตาม ตรวจ
สอบการท�ำงานของบริษัทผู้รับก�ำจัดอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเป็นความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงขององค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนดและ
ใช้ความรอบคอบในการด�ำเนินการ

รายชื่อผู้ด�ำเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2560
บริษัท ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : น�้ำมันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB
วิธีก�ำจัด : 049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  
บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด : เศษวัสดุของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีก�ำจัด : 075  เผาท�ำลายในเตาเผาเฉพาะส�ำหรับของเสียอันตราย
บริษัท โปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด :  เศษวัสดุ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีก�ำจัด : 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
วิธีก�ำจัด : 073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียรหรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : เศษไม้  เศษทองแดง  เศษเหล็ก  เศษกระดาษ  เศษขี้กลึง  เศษพลาสติก
วิธีก�ำจัด : 011 คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
บริษัท ไกรบูรพา จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : เศษไม้  เศษทองแดง  เศษเหล็ก  เศษกระดาษ  เศษขี้กลึง  เศษพลาสติก
วิธีก�ำจัด  :  011  คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
*การขนส่ง และก�ำจัดของเสีย (ขยะ) ด�ำเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�ำจัดในต่างประเทศ
*การด�ำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และผู้รับก�ำจัด ในรอบปี 2560 เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด และไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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กราฟแสดงการเปลี่ยนเทียบปริ มาณของเสียและวัสดุเหลือใช้(ขยะ) ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2557-2559 : แก้ไขใหม่)
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การแยกประเภทและวิ
ธจักดี าจั
ให้สามารถควบคุ
ม ดและจั
ดการของเสี
รวมถึ
ของผู
า(G4-EN23)
งมีดได้
ประสิ
ธิภปาพขึ
บนี้ จะแสดงรายการแยกประเภท
และวิธีก�ำและวิ
จัดเป็ธนกี ปีาจัแดรกดั
ดัก�งำนีจั้ตด่อได้
ไปนี
ปฏิ
บตั ้รงิ ับานของผู
ร้ บัอกย่้ าจั
อย่าทงมี
ระสิ้นทธิโดยในรายงานฉบั
ภาพขึน้ โดยในรายงานฉบั
บนี้ จะแสดงรายการแยกประเภท
เป็ นงต่ปีอแไปนี
รก ้

ดั(G4-EN23)
งนี้ต่อไปนี้ (G4-EN23)

ตารางแสดงปริ มาณของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) แยกตามประเภทและวิ ธีกาจัด (เฉพาะปี 2560)
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ทองแดง  เศษเหล็ก ฯลฯ ในปี 2560  มีการขายวัสดุทั่วไปเป็นมูลค่า 5,533,628.04 บาท (ไม่รวม

คือวัสดุทป่ี นเปื้ อนสารเคมีบางส่วนทีต่ อ้ งส่งกาจัดภายนอก เช่นเศษผ้าปนเปื้ อนน้ามัน ภาชนะบรรจุส ี หรือสารเคมีต่างๆ และ
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ตไม่อนั ตรายและสามารถขายให้กบั ผูไ้ ด้รบั อนุญาตเป็ นรายได้ เช่นเศษทองแดง เศษเหล็ก ฯลฯ ใน
น�้ำวอนสามารถขายได้
มัจากการผลิ
นหม้อแปลง)
บางส่
เช่นน้ ามันหม้อแปลง ภาชนะบรรจุน้ ามันหม้อแปลง ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการส่งไปกาจัดจานวน
ปี 2560379,741.66
มีการขายวับาท
สดุทและรายได้
วไปเป็
ั่
นมูจลากการขายน
ค่า 5,533,628.04
บาท (ไม่าจรานวน
วมน้ามั388,570.00
นหม้อแปลง)
นหม้
บาท าปนเปือ
**เศษวัสดุอันตราย คือวัสดุทปี่ นเปือ้ นสารเคมี
บางส่ว้ามันที
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งส่งก�ำจัดภายนอก
เช่นเศษผ้
้ นน�ำ้ มัน ภาชนะบรรจุสี

**เศษวัสดุอนั ตราย

คือวัสดุทป่ี นเปื้ อนสารเคมีบางส่วนทีต่ อ้ งส่งกาจัดภายนอก เช่นเศษผ้าปนเปื้ อนน้ามัน ภาชนะบรรจุส ี หรือสารเคมีต่างๆ และ
หรือสารเคมีต่างๆ  และบางส่วนสามารถขายได้ เช่นน�้ำมันหม้อแปลง ภาชนะบรรจุน�้ำมันหม้อแปลง
บางส่วนสามารถขายได้ เช่นน้ ามันหม้อแปลง ภาชนะบรรจุน้ ามันหม้อแปลง ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการส่งไปกาจัดจานวน
ค่าใช้จากการขายน
จ่ายในการส่
จัดจ�ำานวน  379,741.66
บาท และรายได้จากการขายน�้ำมัน
379,741.66ในปี
บาท2560
และรายได้
้ามังนไปก�
หม้อำแปลงเก่
จานวน 388,570.00 บาท

หม้อแปลงเก่าจ�ำนวน 388,570.00 บาท  

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN1, G4-EN2)
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN1, G4-EN2)
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คุณภาพ ลดก�ำลังคน และที่ส�ำคัญคือสามารถใช้ไม้อัดฉนวนได้เต็มพื้นที่เหลือเศษทิ้งเพียงประมาณ 6% ของน�้ำหนักต่อแผ่น
ต่อแผ่น
ไม้อัดฉนวนเป็นวัตถุดิบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนประกอบหลักท�ำมาจากไม้ มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ความหนาแน่นสูง
ความชื้นต�่ำ ไม้และมี
ความแข็
ทฯ ได้ลงทุนเปลี
นเครื่องจักมีร คนอกจากจะช่
ยเพิ่มประสิ
ทธิภาพ น
อดั ฉนวนเป็
นวังตแรงสู
ถุดบิ งทีและราคาแพง   การที
น่ าเข้าจากต่างประเทศ่บริส่ษวันประกอบหลั
กท่ยามาจากไม้
ุณสมบัตเิ ป็ นวฉนวน
ความหนาแน่
สูง ความชื
และมีค วามแข็
ง แรงสู
ง และราคาแพง
การที่บกริจากทรั
ษัท ฯ ได้
ลงทุ น เปลี่ย นเครื
งจัอกย่รางคุ
นอกจากจะช่
ว ยเพิ
การท�
ำงานแล้้นวตยั่ างสามารถใช้
ประโยชน์
จากวั
ตถุดิบที่มีส่วนประกอบหลั
พยากรธรรมชาติ
(ไม้่)อได้
้มค่า และควบคุ
ม ่ม
ประสิ
ทธิภาพการทอางานแล้
มลพิ
ษทางอากาศได้
ย่างมีปวระสิยังทสามารถใช้
ธิภาพ ประโยชน์จากวัตถุดบิ ทีม่ สี ่วนประกอบหลักจากทรัพยากรธรรมชาติ (ไม้) ได้อย่าง
คุม้ ค่า และควบคุมมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่อง CNC Router (สาหรับงานไม้)

ตารางแสดงปริ มาณการใช้ไม้อดั ฉนวนในกระบวนการผลิ ต
ปี

เครื่อง CNC Router (ส�ำหรับงานไม้)

ปริมาณเบิกใช้ (กก.)

ปริมาณทิง้ เศษ (กก.)

%การทิง้ เศษ

20,587.73

3,705.79

18%

40,360.68

2,421.64

6%

2559
ใช้เครื่องตัดไม้แบบเดิม
2560
ใช้เครื่องตัด CNC Router

ตารางแสดงการคานวณประสิ ทธิ ภาพเปรียบเทียบเครื่องจักรเก่า&ใหม่
รายการ

ปริ มาณใช้ปี 2560 (กก.)

% การทิ้ งเศษ

ปริ มาณเศษที่ทิ้ง(กก.)

มูลค่าเศษที่ ทิ้ง(บาท)

งจัอ่ กงจั
รเดิกรเดิ
ม ม
(ถ้าเครื
ใช้) อ่ เครื

40,360.68

18%

7,264.92

871,790.69

เครือ่ งจักรใหม่ CNC

40,360.68

6%

2,421.64

290,596.90

จากปริมาณการใช้ไม้อดั ฉนวนของปี 2560 ถ้าบริษทั ฯ ยังใช้เครือ่ งจักรเดิมจะต้องทิง้ เศษไม้อดั ฉนวนจานวน 7,264.92 กก. จึงสามารถสรุป
ได้ว่าการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นการนาเศษวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งทิง้ จากการใช้เครือ่ งจักรเดิมกลับมาใช้งานได้ในเครือ่ งจักรตัวใหม่คดิ เป็ นสัดส่วน 66% จาก
จากปริมาณการใช้ไม้อัดฉนวนของปี 2560 ถ้าบริษัทฯ ยังใช้เครื่องจักรเดิมจะต้องทิ้งเศษไม้อัดฉนวนจ�ำนวน 7,264.92 กก.
เศษทีต่ อ้ งทิง้ ในการใช้เครือ่ งจักรตัวเดิม หรือคิดเป็ นมูลค่าประหยัดได้ 581,193.79 บาท (G4-EN2)

จึงสามารถสรุปได้ว่าการด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นการน�ำเศษวัตถุดิบที่ต้องทิ้งจากการใช้เครื่องจักรเดิมกลับมาใช้งานได้ในเครื่องจักร
ตัวใหม่คิดเป็นสัดส่วน 66% จากเศษที่ต้องทิ้งในการใช้เครื่องจักรตัวเดิม หรือคิดเป็นมูลค่าประหยัดได้ 581,193.79 บาท  

รายงานความยังยื
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รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

99

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G4-EN27)
ส�ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจ�ำหน่ายโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ  25-30 ปี  ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของ  ”คิว
ทีซี” ก็เช่นกัน เนื่องจากเราผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน และข้อก�ำหนดที่เป็นสากล  อายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีจ�ำนวน
ปีมากน้อยขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการใช้งาน และการบ�ำรุงรักษาอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับหม้อไปไฟฟ้า คิวทีซี

นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
“เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้า
สามารถส่งกลับมายังโรงงานผลิตของ QTC ได้เพื่อเข้า
กระบวนการคัดแยก และส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า QTC
ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะต้อง
เป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาที่โรงงานผลิต
คิวทีซี จังหวัดระยองด้วยตนเอง”

•

โครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส (AMDT)

ส�ำหรับโครงการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอะมอร์ฟัส : Amorphous Distribution Transformer ในปี 2560
บริษทั ฯ ได้ประสบความส�ำเร็จขัน้ สูงสุด ด้วยการออกแบบและผลิตทีม่ กี ารพัฒนามาอย่างยาวนาน ท�ำให้หม้อแปลงอะมอร์ฟสั ขนาด
300kVA สเปคการไฟฟ้านครหลวง  และขนาด 315 kVA สเปคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร
Short Circuit Performance Test จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช. : NIA) จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อการติดตั้งเครื่องจักร และด�ำเนินการ
ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัสขนาด 1000 kVA  พร้อมส่งไปทดสอบความทนต่อ
กระแสลัดวงจร Short Circuit Performance Test  ที่สถาบัน CESI ประเทศ
อิตาลี  หากด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จจะเป็นหม้อแปลงอะมอร์ฟสั ทีม่ ขี นาดใหญ่
ที่สุดในประเทศที่ผ่านการทดสอบนี้ โดยมีแผนส่งทดสอบช่วงเดือนเมษายน
2561
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสายการผลิตแกนเหล็กอะมอร์ฟัส  ติดตั้ง
เครื่องจักร ใช้งบประมาณลงทุน 5,340,000 บาท (รวมส่วนทุนสนับสนุนของ
สนช. แล้ว)  และพร้อมแล้วทีจ่ ะท�ำการผลิตแกนเหล็กอะมอร์ฟสั ในต้นปี 2561
ซึง่ คิวทีซเี ป็นโรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ทีส่ ามารถผลิตแกน
เหล็กอะมอร์ฟัสได้ ส่งผลให้ราคาของหม้อแปลงอะมอร์ฟัสลดลง   และในปี
2561 บริษัทฯ จะเร่งใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เพื่อน�ำผลิตภัณฑ์อะมอร์ฟัส
ออกสูต่ ลาด โดยมีเป้าหมายยอดขายเฉพาะหม้อแปลงอะมอร์ฟสั 50 ล้านบาท
ในปี 2561
100
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การควบคุ
การควบคุมมมลพิ
มลพิษษ
คุณภาพน�้ำทิ้ง

คุณภาพน้้าทิ้ง

โรงงานผลิ
ตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำผิวดินเพื่อ
โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั ้ อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้ าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้ าผิวดิน
ใช้เพืในการอุ
ปโภคเท่
านั้น    ในกระบวนการผลิ
ตหม้อตแปลงไฟฟ้
าไม่มาีกไม่
ารใช้
�้ำในขัน้ า้นในขั
ตอนการผลิ
ต  มีเตพียมีงการใช้
น�้ำเพื่อนการหล่
อเย็น
่อใช้ในการอุ
ปโภคเท่
านัน้ ในกระบวนการผลิ
หม้อแปลงไฟฟ้
มกี นารใช้
น้ ตอนการผลิ
เพียงการใช้
้ าเพื่อการ
แบบหมุ
เวียนของเตาอบ
VacuumVacuum
,ใช้น�้ำเพื,ใช้
่อลดอุ
ณ่อหภู
มิจณากการเชื
่อมชิ้นงาน
เป็นระบบกั
เก็บน�้ำกไว้เก็ใบช้นซ้ า�้ำไว้
ตลอดทั
้งปีก่อนการ
หล่อเย็นนแบบหมุ
นเวียนของเตาอบ
น้าเพื
ลดอุ
หภูมจิ ากการเชื
่อมชิซึน้ ่งงาน
ซึง่ เป็ นกระบบกั
ใช้ซ้าตลอดทั
ง้
ส่ปีงก�กำ่อจันการส่
ดอย่างงถูกาจั
กวิดธอย่
  ี ส�าำงถู
หรักบวิการช�
ำ
ระล้
า
งอุ
ป
กรณ์
ป
นเปื
อ
้
นต่
า
งๆ
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ษ
ท
ั
ฯ
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ี
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บ
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ำ
้
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ม
่
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ี
ารปนเปื
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้
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ง
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ำ
จั
ด
ภายนอก
ธี สาหรับการชาระล้างอุปกรณ์ปนเปื้ อนต่างๆ บริษทั ฯ จัดให้มถี งั กักเก็บน้ าทีม่ กี ารปนเปื้ อนและส่ง
ตามระยะ  ดั
งนั้น น�้ำทิ้งที่เดักิงดนัขึน้ คืนอ้าน�ทิ้ำงที่เกิดจากการช�
างในห้องน�
้ำ ห้าองในห้
งครัวองน
การล้
เท่างรถยนต์
นั้น ซึ่งบริเท่
ษัทานัฯน้ ได้ซึดง่ �ำบริเนิษนทั การ
กาจัดภายนอกตามระยะ
ขึน้ คือน้าทีำเ่ ระล้
กิดจากการช
าระล้
้า ห้าองรถยนต์
งครัว การล้
ตรวจวั
คุณนภาพน�
้ำทิ้งของโรงงานเป็
ำอย่างน้อนยปี
ละาอย่
2 ครัางน้
้ง อยปี ละ 2 ครัง้
ฯ ได้ดดาเนิ
การตรวจวั
ดคุณภาพน้าทินง้ ประจ�
ของโรงงานเป็
ประจ
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ งของโรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2557-2560)
ผลตรวจ
พารามิเตอร์ทต่ี รวจวัด
1/57
1/58
2/58
1/59
2/59
1/60
2/60
มาตรฐาน
24/3
17/7
23/11 08/6
24/11
16/6
20/12

หน่วย

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

59

3000

mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen

<5

29.8

34.8

<1.0

1.6

100

mg/l as H2S

Not Detected
1.3

<1.0

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ งของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้าย (ปี 2557-2560)
ผลตรวจ
พารามิเตอร์ทต่ี รวจวัด

1/57

2/57

1/58

2/58

1/59

2/59

1/60

2/60

2/60

มาตรฐาน

หน่วย

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

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิง้ จากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเนื่องจากการกักเก็บน้ าบ่อสุดท้ายเป็ นระบบปิ ด
คุณภาพน�
ด้ตามมาตรฐาน
บ่อสุดท้ายเป็
ระบบปิด2560
บริษทั ฯ
บริษทั ฯผลการตรวจวั
จึงได้ใช้วธิ กี ดารการส่
งไปกำ้ ทิาจัง้ จากโรงอาหารไม่
ดโดยผูไ้ ด้รบั อนุญไาต
บริษทั กฤษฎาและเนื
เซอร์อ่ วงจากการกั
สิ จากัด มีกคเก็
่าใช้บจน�่าำ้ ยในการด
าเนินนการในปี
จึจงานวน
ได้ใช้วิธ6,000
ีการการส่
บาทงไปก�ำจัดโดยผู้ได้รับอนุญาต บริษัท กฤษฎา เซอร์วิส จ�ำกัด มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการในปี 2560 จ�ำนวน  
6,000 บาท
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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คุณภาพอากาศ
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ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี มีขั้นตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
บริษคุัทณฯ ภาพอากาศ
ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้นที่ทันสมัยเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด และมีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศอย่
างสม�่ำเสมอปี
ละอ2แปลงไฟฟ้
ครั้ง กระบวนการที
งกับการปล่
อยมลพิษสู่อากาศได้
แก่ ซึ่งในกระบวนการผลิตที่
ในกระบวนการผลิ
ตหม้
าของคิวที่เซกี่ยี มีวข้ขนั อ้ ตอนที
่ต้องระบายอากาศสู
่ภายนอก
เกีย่ วข้
บริษทั ฯ ได้
มกี ารติดตัง้ ระบบป้
องกันเบืและเตาอบ
อ้ งต้นทีท่ นั สมั
ยเพืAir
่อเป็ซึน่งมีการป้
องกันมลพิษออกสู
่บรรยากาศให้
ยทีส่ ุดละอองของ
และมี
1.องการอบหม้
อแปลงโดยใช้
เตา Vacuum
Hot
การระบายอากาศร้
อนออกสู
่ภายนอกน้ออาจมี
การตรวจวั
ภาพอากาศอย่
างสม่ใ่านอากาศได้
เสมอปี ละ 2 ครัง้ กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้แก่
น�้ำดมัคุนณหม้
อแปลงปะปนอยู
1. การอบหม้อแปลงโดยใช้เตา Vacuum และเตาอบ Hot Air ซึง่ มีการระบายอากาศร้อนออกสูภ่ ายนอก อาจมีละออง
2. การเตรี
ยมชิ้า้นมังานของไม้
อัดฉนวน ่ใมีนอากาศได้
การระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศ
ของน
นหม้อแปลงปะปนอยู
2. การเตรี
ยมชิ
น้ งานของไม้
ดั ฉนวน มีการระบายอากาศสู
ภ่ ายนอกอาจมี
ฝนุ่ ละอองปะปนอยู
3. การพ่
นสีระบบ
Dry
Spay มีกอารระบายอากาศสู
่ภายนอกอาจมี
ฝุ่นสีปะปนอยู
่ในอากาศ ่ในอากาศ
3. การพ่นสีระบบ Dry Spay มีการระบายอากาศสูภ่ ายนอกอาจมีฝนุ่ สีปะปนอยู่ในอากาศ
4. การตัดเหล็กด้วยเครื่องพลาสม่า (Plasma Cutting Machine) มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก อาจมีฝุ่นละอองซึ่ง
4. การตัดเหล็กด้วยเครื่องพลาสม่า (Plasma Cutting Machine) มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก อาจมีฝนละออง
ุ่
อาจท�ซึำง่ ปฏิ
ก
ร
ิ
ย
ิ
าเคมี
ก
บ
ั
อากาศเปลี
ย
่
นเป็
น
มลพิ
ษ
ปะปนอยู
ใ
่
นอากาศได้
อาจทาปฏิกริ ยิ าเคมีกบั อากาศเปลีย่ นเป็ นมลพิษปะปนอยู่ในอากาศได้
ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเที ยบ (ปี 2557 – 2560)
ผลตรวจ
พืน้ ที่

พารามิเตอร์

ปล่องดูดขีเ้ ลือ่ ยห้องตัดไม้

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth) ตัวถัง

Particulate (ฝุ่ นละออง)

ปล่อง Spray Booth พ่นสี (ติดตัง้ )

2557

2558

1

2

24/3

1.9

2

19/9

26/5

0.5

2.15

5.6

0.7

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม)

2

1

2

23/11

1/6

23/11

15/6

20/12

10.4

<0.1

2.82

1.2

1.66

4.49

2.59

4.11

1.97
6.97

มาตรฐาน

หน่วย

400

mg/m

3

400

mg/m

3

200

ppm

-

ppm

400

mg/m

3.31

0.25

0.25

<0.25

0.73

Total VOCs

27.85

29.4

1.05

32.2

28.2

1.77

2.1

1.2

8.42

4.73

0.38

2.1

<0.25

1.06

0.38

200

ppm

17.5

5.35

40.2

28.7

4.54

3.69

0.21

-

ppm

87.6

2.05

42.5

22.7

54.1

400

mg/m

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide

30

<1

Not Detected

12

3

Carbon Monoxide

<1

4

<1

3

870

ppm

Particulate (ฝุ่ นละออง)
Volatile Organic Compounds

ปล่องเตาตบ (Vacuum)

2560

1

Xylene

Xylene
ปล่องเครือ่ งตัดพลาสม่า โรงงาน 4

2559

1

Particulate (ฝุ่ นละออง)

3

3

ppm

Oil mist (ละอองน้ามัน)

433

-

mg/m

3

Particulate (ฝุ่ นละออง)

23.2

400

mg/m

3

7.52

-

mg/m

3

690

ppm

Oil mist (ละอองน้ามัน)

3.68

0.3

0.031

0.617

0.391

355

278

Carbon Monoxide

8

2

19

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide

<1

<1

Not Detected

<1

0.447

0.513

306

12.2

Xylene

<0.25

<0.25

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide

<0.25

<0.25

Oil mist (ละอองน้ามัน)

0.48

0.42

0.03

200

ppm

2.08

-

mg/m

Not Detected

-

200

ppm

Not Detected

<1

200

ppm

3

บริษทั ฯ ทีเ่ ข้าท�ำการตรวจวัดและรับรองผลตรวจวัดทัง้ คุณภาพน�ำ 
้ และอากาศ คือ บริษทั เคมเล็บ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
าการตรวจวั
ดและรับISO/IEC17025
รองผลตรวจวัดทัAccreditation
ง้ คุณภาพน้ า และอากาศ
คือ บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริบริษษัทัทฯทีที่ไ่เด้ข้ราับทการรั
บรองมาตรฐาน
Number Testing-0064
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตั้งแต่
ปี 2558 โดยได้รบั การสนับสนุนด้านความรู้ และทักษะในการค�ำนวณ และจัดท�ำรายงาน
จากโครงการส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และบริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเพื่อขอการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) :
อบก. โดยมีบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  เป็นผู้ทวนสอบและรับรองผล  
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรน�ำร่องต้นแบบที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร การ
รับรองเลขที่ TGO CFO FY17-2-029 (Verification Period : 01/01/2016 – 31/12/2016) จาก ดร.คุรจุ ติ นาครทรรพ ประธานกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร การรับรองเลขที่ TGO CFO FY17-2-029 เป็นการรายงานข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ขอบเขตโรงงานจังหวัดระยอง ช่วงเวลาตัง้ วันที่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559  ซึง่ ต้องขึน้ ทะเบียน
ในปี 2560

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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G4-EN17)
คาร์คาร์
บอนฟุ
ตพริ
้นขององค์
กรกร(G4-EN15,
บอนฟุ
ตพริ
้นขององค์
(G4-EN15,G4-EN16,
G4-EN16, G4-EN17)
ตารางแสดงปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปี 2558 (ปี ฐาน)
ปี 2559
ปี 2560
tonCO2eq.
tonCO2eq.
tonCO2eq.
426
401
391
899
672
907
63
68
57
1,388
1,141
1,355
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3

ประเภท
Scope 1 (Direct GHG Emission)
Scope 2 (Indirect GHG Emission : Electricity)
Scope 3 Other Emission (Paper & Cloth usage)
Total Emission
Types of GHGs included :

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อหน่ วยผลิ ต
ปี พ.ศ.

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
(ton CO2 eq.)

ปริมาณการผลิต
นับหน่วยเป็ นเครื่อง
(Unit)

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิต Unit
ton CO2 eq./Unit

ปริมาณการผลิต
นับหน่วยเป็ นขนาดกาลังไฟ
(MVA)

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิต MVA
ton CO2 eq./MVA

ปี ฐาน 2558

1,387.17

3,728

0.3721

1,791.85

0.7742

ปี 2559
ปี 2560

1,139.53
1,352.83

2,341
4,162

0.4868
0.3250

1,148.60
1,659.53

0.9921
0.8152

สาหรับปี 2560 มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมน้อยกว่าปี ฐาน 2558 อยู่ท่ี 2.48% แต่มากกว่าปี 2559
อยู่ทส�่ี ำ18.72%
ซึง่ เป็
ผลมาจากปี
กาลั
งการผลิตทีส่ งู กว่าปี ฐานนั
บหน่
จานวนเครื
ง 434แต่
Unit
หากนั
วย อยู่
หรับปี 2560
มีกนารปล่
อยปริม2560
าณก๊ามีซเรื
อนกระจกในภาพรวมน้
อยกว่
าปีวฐยเป็
านน2558
อยู่ท่อี 2.48%
มากกว่
าปีบหน่
2559
เป็ นขนาดก่งาลั
ไ่ ด้จะน้อยกว่
าปีมีฐาน
าลังการผลิ
ตนับนหน่
ยเป็ นจานวนเครื
่องทีส่ หากนั
งู กว่าปีบหน่
2559
ท่ ่ี
ที่ 18.72%   ซึ
เป็งนไฟที
ผลมาจากปี
2560
ก�ำลั132.32
งการผลิตMVA
ที่สูงกว่และมี
าปีฐกานนั
บหน่วยเป็
จ�ำวนวนเครื
่อง  434 Unit
วยเป็อยู
นขนาด
่อง อยกว่
หากนั
ยเป็ นขนาดก
งไฟทีกไ่ �ำด้ลักงจ็ การผลิ
ะมากกว่ตานัปีบหน่
2559
และในขณะเดี
ปี 2560
ก�ำลั1,821
งไฟที่ไเครื
ด้จะน้
าปีบฐหน่
านว132.32
MVAาลัและมี
วยเป็อยูน่ทจ�่ี ำ510.93
นวนเครื่อMVA
งที่สูงกว่
าปี 2559 อยูยวกั
่ที่ น1,821
เครื่อง  
บริษทั มีการก่อสร้างอาคารโรงงานขนาด 914 ตรม. จานวน 2 หลัง โดยผูร้ บั เหมาซึง่ ใช้พลังงานไฟฟ้ าของบริษทั ฯ ในการ
หากนับหน่วยเป็นขนาดก�ำลังไฟที่ได้ก็จะมากกว่าปี 2559 อยู่ที่ 510.93 MVA  และในขณะเดียวกันปี 2560 บริษัทมีการก่อสร้าง
ดาเนินการ และมีการเพิม่ เครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้กบั เครื่องจักรทีใ่ ช้สารทาความเย็น HFC134a จานวน 3 เครื่อง และ
อาคารโรงงานขนาด 914 ตรม. จ�ำนวน 2 หลัง โดยผู้รับเหมาซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ในการด�ำเนินการ และมีการเพิ่มเครื่อง
เครื่องปรับอากาศสานักงานทีใ่ ช้สารทาความเย็น R410 A อีกจานวน 3 เครื่อง

ปรับอากาศที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้สารท�ำความเย็น HFC134a จ�ำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศส�ำนักงานที่ใช้สารท�ำความ
เย็น R410 A หากวิ
อีกจ�ำเนวน
่อง
คราะห์3ตเครื
ามประเภทของก๊
าซเรือนกระจก จะพบว่าบริษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุงกระบวนการทางานภายในด้วยการ

ส่งเสริ
มกิจเกรรม
โดยพนักงาน
ปริมาณการปล่
อยก๊
่ 1 ลงได้ 8.87%
เมื่อเทียบกั
บปี ง
หากวิ
คราะห์KAIZEN
ตามประเภทของก๊
าซเรืส่งอผลให้
นกระจก
จะพบว่าบริ
ษัทาซเรื
ฯ ได้อนกระจกในประเภทที
ท�ำการปรับปรุงกระบวนการท�
ำงานภายในด้
วยการส่
2558KAIZEN
และลดลงโดยพนั
3.14%กงาน
เมื่อส่เทีงยผลให้
บกับปปี ริม2559
ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้
เศษผ้า8.87%
เพื่อเช็ดเมื
ทาความสะอาด
เสริมฐาน
กิจกรรม
าณการปล่นอกจากนี
อยก๊าซเรื้ยองั นกระจกในประเภทที
่ 1 ลงได้
่อเทียบกับปีฐาน
ชิน้ งาน ทาให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 ลงได้ 10.52% เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2558 และลดลง 17.19%
2558 และลดลง 3.14% เมือ่ เทียบกับปี 2559    นอกจากนีย้ งั ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้เศษผ้าเพือ่ เช็ดท�ำความสะอาดชิน้ งาน ท�ำให้
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ การลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 3 ในปี 2560 จะสวนทางกับ
สามารถลดการปล่
อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 ลงได้ 10.52% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 และลดลง 17.19% เมื่อเทียบกับปี
ปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 2 จะแปรผันตามกาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

2559  ซึ่งการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 3  ในปี 2560 จะสวนทางกับปริมาณการผลิตที่เพิ่ม
ขึ้น แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 2 จะแปรผันตามก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

104

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารใบรับรองผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจ�ำปี 2560 ช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2560  เลขทีก่ ารรับรอง TH-ENV-2018-00061-001  ทวนสอบ และรับรองผล โดย บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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/
รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

105

กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (G4-EN19)
บริษัทฯ  ได้ให้การสนับสนุนพนักงานในการปรับปรุงงานด้วย KAIZEN โดยให้พิจารณาปรับปรุงครอบคุมทุกประเด็น ทั้ง
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยฯ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 มี  KAIZEN ทั้งสิ้น 250 เรื่อง และมี KAIZEN ที่สามารถ
ลดผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 36 เรื่อง  คิดเป็น 14.4% ของจ�ำนวน KAIZEN ทั้งหมด ซึ่งทั้ง 36 เรื่องได้รับการ
พิสูจน์จากคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าสามารถใช้ได้จริง พร้อมทั้งขยายผลสู่การปฏิบัติ ตัวอย่าง KAIZEN ที่ลดการใช้พลังงาน และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น   
• เรื่อง “เศษประเก็นไม้ก๊อก แทนการใช้เศษผ้า”  เป็นการเปลี่ยนวิธีการท�ำงานจากเดิมใช้เศษผ้าในการรองรับจุดกด
ทับของชุด Cable Box ที่จัดเก็บไว้รอส่งลูกค้า ใน 1 ชุด จะต้องใช้เศษผ้าจ�ำนวน 4 ผื่น มีจ�ำนวน Cable Box 50 ชุดจะต้องใช้เศษ
ผ้า 200 ผื่นคิดเป็นน�้ำหนักโดยประมาณ 25 กิโลกรัม พนักงานผู้ดูแลจึงมีความคิดน�ำเศษของประเก็นไม้ก๊อกที่เหลือจากการผลิต
และต้องส่งไปก�ำจัดภายนอก มาประยุกต์ใช้แทนเศษผ้า 100%  เป็นการน�ำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยตัดประเก็นให้
มีขนาดพอดีและน�ำมารองรับจุดกดทับแทนเศษผ้าที่ใช้อยู่ ซึ่งเป็น KAIZEN เรื่องหนึ่งจากหลายๆ เรื่องที่ส่งผลให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ของปี 2560 ลดลงจากปี 2559  จ�ำนวน 11 tonCO2eq.   (ลดการใช้เศษผ้า 25 กิโลกรัม เท่ากับช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ได้ 0.4546 tonCO2eq.)

นายบรรทิว  นาเขียวงาม
พนักงานส่วนขนส่ง

“พวกผมเพิ่งรู้ว่า แค่เรื่องง่ายๆ นิด
เดียว วิธีคิดเปลี่ยน วิธีท�ำเปลี่ยนอย่างที่
พี่ๆ เคยบอก จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ได้ ท�ำให้ผมเห็นเป็นตัวเลขเลย ไม่รู้ว่ามัน
ประมาณไหน แต่ผมก็รู้สีกว่ามันยิ่งใหญ่
มากๆ มันใช่เรื่องจริงใช่มั๊ยครับ”

นายอนันต์สิทธิ์  พูดหอม  พนักงาน
ส่วนขนส่ง

• เรื่อง “เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ Auto” ปัญหาจากการท�ำงานของพนักงานช่างเชื่อมที่มีการเปิดตู้เชื่อมไฟฟ้ารอใช้งาน
ตลอดเวลา ท�ำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปโดยไม่เกิดประโยชน์  ทีมงานซ่อมบ�ำรุงได้มองเห็นความสูญเปล่าจึงได้คดิ ประดิษฐ์
แท่นวางหัวเชือ่ มโดยติด Limit Switch ไว้ทแี่ ท่นวาง เมือ่ ท�ำงานเสร็จและวางหัวเชือ่ มแล้ว ชุดแมกเนติกเบรคเกอร์จะท�ำการตัดไฟซึง่
ท�ำให้ระบบไฟฟ้าทีจ่ า่ ยให้เครือ่ งเชือ่ มไฟฟ้าถูกตัดวงจรโดยอัตโนมัตโิ ดยใช้เงินลงทุนในการปรับปรุง 7,000 บาท ผลจากการปรับปรุง
ตัง้ แต่เมษายน – ธันวาคม 2560 โดยการติดมิเตอร์เปรียบเทียบเพือ่ จับชัว่ โมงการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้เปรียบเทียบระหว่าง
ชุดเครือ่ งเชือ่ มทีป่ รับปรุงแล้ว กับชุดเครือ่ งเชือ่ มทีย่ งั ไม่ได้ปรับปรุงโดยมีปริมาณการผลิตทีเ่ ท่ากัน   ผลการทดสอบใช้จริงได้เป็นดังนี     ้
(G4-EN7, G4-EN19)
“แค่ความคิดที่อยาก
จะช่วยเพื่อนให้ท�ำงาน
ได้สะดวกขึ้น และลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า ตาม
นโยบายบริษัทฯ แต่กลับ
สามารถช่วยลดโลกร้อน
ได้ด้วย พวกเราภูมิใจ และ
นายวิฑูรย์ ลาขาวัลย์ นายเจษฎา  ประทีป
ขอบคุณบริษัทฯ ที่ให้การ
หัวหน้าส่วนซ่อมบ�ำรุง เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
สนับสนุนทุกความคิดของ
ที่ปรึกษาโครงการฯ
ผู้ลงมือปฏิบัติ
พวกเรา”
จากผลการทดสอบใช้งานจริงของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าทั้ง  2 เครื่องพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จากเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้าในการท�ำงานแบบเดิมได้ 96 kWh ในระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งเท่ากับสามารถลดปริมารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2
ได้ 0.0559 tonCO2eq.  ซึ่งบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ขยายผลปรับปรุงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่เหลืออยู่อีกจ�ำนวน 3 เครื่อง
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การใช้ทรัพยากร
การใช้การใช้
ทรังพงาน
พลั
ทยากร
รัพ(G4-EN3,
ยากรG4-EN4, G4-EN6)

107

พลังกระบวนการในกิ
งาน (G4-EN3,
G4-EN4,ตG4-EN6)
จกรรมการผลิ
การให้บริการ และงานสานักงาน ของบริษทั ฯ ใช้พลังงานทีไ่ ม่หมุนเวียน (Nonพลัจงกรรมการผลิ
(G4-EN3,
G4-EN4,
G4-EN6)
กระบวนการในกิ
ต การให้
บริกงงาน
าร และงานส�
Renewable
Energy)
ซึงาน
ง่ ประกอบไปด้
วยพลั
2 ส่วนได้ำนัแกก่งาน ของบริษทั ฯ ใช้พลังงานทีไ่ ม่หมุนเวียน (Non-Renewable

Energy) ซึ่งประกอบไปด้
วยพลังงานจ2กรรมการผลิ
ส่วนได้แก่ ต การให้บริการ และงานสานักงาน ของบริษทั ฯ ใช้พลังงานทีไ่ ม่หมุนเวียน (Nonกระบวนการในกิ

พลัEnergy)
งงานไฟฟ้
า
1. Renewable
พลั1.งงานไฟฟ้
า ซึง่ ประกอบไปด้
วยพลังงาน 2 ส่วนได้แก่
ซึง่ เป็ นพลังงานทีซ่ อ้ื จากภายนอก 2 แหล่งคือ การไฟฟ้ านครหลวง ใช้ในสานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้ าส่วน
ซึง่ เป็นพลังงานทีซ่ อื้ จากภายนอก 2 แหล่งคือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วน
1. พลัตงจังานไฟฟ้
า
ภูมภิ าคใช้
ใ
งหวัตดจัระยอง
ภูมิภนโรงงานผลิ
าคใช้ในโรงงานผลิ
งหวัดระยอง
ซึง่ เป็ นพลังงานทีซ่ อ้ื จากภายนอก 2 แหล่งคือ การไฟฟ้ านครหลวง ใช้ในสานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคใช้ในโรงงานผลิต จังหวัดระยองตารางแสดงประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ปี

รายการ

ตารางแสดงประสิ2558
ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้2559
า

สำนักงำนใหญ่ กรุ งเทพฯ รายการ
การไฟฟ้ านครหลวง (kWh)
สำนั
กงำนใหญ่
โรงงำนจั
งหวั
ดระยองกรุ งเทพฯ
(kWh)
ิ ภาค (kWh)
การไฟฟ้การไฟฟ้
าส่วนภูามนครหลวง
โรงงำนจังหวัดระยอง
ปริ มาณการผลิ ต (MVA)
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (kWh)
ปริ มาณการผลิ ต (Unit)
ปริ มาณการผลิ ต (MVA)
kWh / MVA
ปริ มาณการผลิ ต (Unit)
kWh kWh
/ Unit/ MVA

2560

2558
141,000.00

ปี
2559
153,000.00

2560
139,000.00

141,000.00
1,545,688.00
1,791.85
1,545,688.00
3,728.00
1,791.85
862.62
3,728.00
414.62
862.62

153,000.00
1,153,576.00
1,148.60
1,153,576.00
2,341.00
1,148.60
1,004.33
2,341.00
492.77
1,004.33

139,000.00
1,556,768.00
1,659.53
1,556,768.00
4,162.00
1,659.53
938.08
4,162.00
374.04
938.08

492.77

374.04

kWh / Unit

414.62

ในปี2560
2560บริ
บริษษทั ทั ฯฯ ได้
12/24
kV ทีkVส่ ำ� ทีนัส่ กานั
งานกรุ
งเทพฯงเทพฯ
เพือ่ ประหยั
ด ด
ในปี
ได้ตตดิ ดิ ตัตัง้ ง้ หม้
หม้ออแปลงไฟฟ้
แปลงไฟฟ้าอะมอร์
าอะมอร์ฟฟสั ั สขนาด
ขนาด300kVA
300kVA
12/24
กงานกรุ
เพื่อประหยั
ซึ่งส่บริ
งกผลให้
ารใช้
งงานไฟฟ้
ในปีาอะมอร์
2560
2559
จ�12/24
ำนวน
14,000
คิดนงเป็ค่เทพฯ
นาประหยั
ค่าประหยั
ด งงาน
ษทั ฯกพได้
ดิ พตังลั้ หม้
อแปลงไฟฟ้
ฟลดลงจากปี
ั ส ขนาด2559
300kVA
kV
ทีส่kWh
านัkWh
กงานกรุ
เพื่อประหยั
ด
การใช้พการใช้
ลังงานพลัในปี
ซึงง่ งาน
ส่ง2560
ผลให้
ารใช้
ลัตงงานไฟฟ้
าในปีา2560
ลดลงจากปี
จานวน
14,000
คิดเป็
ดพลั
พลังงานได้
56,000
บาท (สมติ
ฐานค่
าไฟฟ้า า4ในปี
บาท/1 kWh)
การใช้
พลังงาน
ส่งผลให้
การใช้
ลังงานไฟฟ้
ได้ 56,000
บาท
(สมติซึฐง่ านค่
าไฟฟ้
า 4 พบาท/1
kWh) 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 14,000 kWh คิดเป็ นค่าประหยัดพลังงาน
ได้ 56,000 บาท (สมติฐานค่าไฟฟ้ า 4 บาท/1 kWh)

kWh
155,000.00
kWh

155,000.00

บาท

662,198.46 บาท
662,198.46 บาท

150,000.00

670,000.00
บาท
670,000.00
660,000.00

657,020.65 บาท
657,020.65 บาท

660,000.00

650,000.00

150,000.00

650,000.00

640,000.00

145,000.00

145,000.00

153,000
153,000
kWh

140,000.00

kWh

140,000.00

135,000.00
135,000.00
130,000.00
130,000.00

141,000
141,000
kWh

616762.04 บาท
616762.04 บาท

139,000

139,000
kWh
kWh

kWh

2558
2558

640,000.00

2559
2559
ปี ปีพ.ศ.
พ.ศ.

2560
2560

630,000.00

630,000.00

620,000.00

620,000.00

610,000.00

610,000.00

600,000.00
600,000.00
590,000.00
590,000.00

กราฟแสดงประสิ
ทธิ ภทาพการใช้
พลัพงลังานไฟฟ้
าสาานั
งงเทพฯ
กราฟแสดงประสิ
ธิ ภาพการใช้
งงานไฟฟ้
สานักกงานกรุ
งานกรุ
เทพฯ าส�ำนักงานกรุงเทพฯ
กราฟแสดงประสิ
ทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้
รายงานความยังยื
่ นน2560
2560 :: บริ
บริษษททัั คิคิววทีทีซซี ี เอนเนอร์
รายงานความยั
่ งยื
เอนเนอร์ยย่ี จ่ี ากั
จากัด ด(มหาชน)
(มหาชน)
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ส�ำหรับโรงงานจังหวัดระยองในปี 2560 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าปี 2559 จ�ำนวน 403,192 kWh เนื่องจาก
ส
าหรั
บ
โรงงานจั
ดาระยองในปี
มีมีกการใช้
าาสูสูงงกว่
าาปีปี หากนั
2559
านวน
403,192
kWh
งจากมีกกาลั
บโรงงานจั
หวั
ดนัระยองในปี
ารใช้
ลังงงานไฟฟ้
งานไฟฟ้
กว่Unit
2559 บจจหน่
านวน
เนืเนื่อ่องจากมี
มีก�ำสลัาหรั
งการผลิ
ตทีง่สหวั
ูงกว่
บหน่วยเป็2560
น2560
จ�ำนวนเครื
่อพงพลัมากกว่
า 1,821
วยเป็403,192
นขนาดก�kWh
ำลังไฟจะมากกว่
าาลัง ง
การผลิ
ตทีตส่ ทีงู สกว่
านัาบนัหน่
วยเป็
่อง มากกว่าา 1,821
Unit
นขนาดกาลั
าลังงไฟจะมากกว่
ไฟจะมากกว่าา 510.93
510.93MVA
MVA
การผลิ
่ งู กว่
บหน่
วยเป็นจนานวนเครื
จานวนเครื
1,821
Unit หากนั
หากนับบหน่
หน่ววยเป็
ยเป็
510.93
MVA  นอกจากนี
้ในปี 2560่องยังมากกว่
มีการก่อสร้
างอาคารโรงงานขนาด
914นขนาดก
ตรม. จ�ำนวน
2 หลัง โดยผู้รับเหมาใช้
นอกจากนี
้ในปี้ในปี2560
งยัมีงกมีารก่
อสร้สร้างอาคารโรงงานขนาด
914 ตรม.
22 หลั
โดยผูร้ ร้ บั บั เหมาใช้
เหมาใช้พพลัลังงงานไฟฟ้
งานไฟฟ้าาของบริ
ของบริษษทั ทัฯ ฯ
นอกจากนี
2560ายัของบริ
กษารก่
างอาคารโรงงานขนาด
ตรม.ทจจธิานวน
านวน
หลัพงง ลัโดยผู
พลังงานไฟฟ้
ทั ฯอในการด�
ำเนินการ จะเห็นได้914
วา่ ประสิ
ภาพการใช้
งงานไฟฟ้าของโรงงานดี
ขนึ้ จากปี 2559
ในการด
าเนิาเนิ
นการ
ในการด
แสดงดันงการ
กราฟ
kWh/M
kWh/M
VA VA
11001100

492.77
492.77kWh/Unit
kWh/Unit

10501050

10001000
950950
850850
750750
700700

500

414.62
kWh/Unit
414.62
kWh/Unit

900900
800800

kWh/U
kWh/U
nit
nit600
600

862.62
862.62
kWh/MVA
kWh/MVA

2558
2558

374.04
374.04kWh/Unit
kWh/Unit
1,004.33
1,004.33
kWh/MVA
kWh/MVA

2559
2559
พ.ศ.
ปี ปีพ.ศ.

938.08
938.08
kWh/MVA
kWh/MVA

2560
2560

400
300
200
100
100

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง
กราฟแสดงประสิททธิธิภภาพการใช้
าพการใช้พพลัลังงงานไฟฟ้
งานไฟฟ้าาโรงงานจั
โรงงานจังงหวั
กราฟแสดงประสิ
หวัดดระยอง
ระยอง

2561
แแผนติ
ง้ ้งหม้
อะมอร์
ฟั สั สทีทีโ่ โ่ รงงานจั
รงงานจั
หวัดดระยองจ
านวน
22 เครื
งงเพื
่อ่อทดแทนเครื
ในปี
2561
บริ
ผนติ
หม้
อแปลงไฟฟ้
แปลงอะมอร์
ฟัส ฟ(Super
Low Loss)
ซึ่งเป็นหม้
อแปลงรุ
บเพืปรุ
งทดแทนเครื
ใหม่ พร้อ่อมง่อง
ในปีในปี
2561
บริบริ
ษทั ษษฯทั ัทฯมีฯแมีมีผนติ
ดตัดดงตั้ ตัหม้
ออแปลงไฟฟ้
าาอะมอร์
งงหวั
ระยองจ
านวน
เครื่น่อ่อปรั
ยู้ง่ โดยจะใช้
อแปลงอะมอร์
Smart
Transformer
ได้พพฒ
นาให้
หม้ออแปลงแห่
งงอนาคต
ระบบ หSmart
Monitoring  เพื
่อช่วยลดการใช้
พลัซึงซึงานไฟฟ้
าของโรงงาน
และการตรวจสอบประสิ
ทธิภาพของ
เดิมเดิทีมใ่ ช้ทีอใ่ ติช้ยูดอ่ ตัโดยจะใช้
ม้หอม้แปลงอะมอร์
ฟฟั สั สSmart
Transformer
ง่ ง่ ได้
ั ฒั นาให้
เเป็ป็นนหม้
แปลงแห่
อนาคต
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Real time

งงานความร้
2. พลั
อน ออนน
2.2.งงานความร้
พลัพลังงานความร้

ได้แก่น้ามันดีดีเเซล
และน้ำ้ามัมันนเบนซิ
งานขนส่งงภายนอกบริ
ภายนอกบริษทั ฯ งานบริ
การงานขนส่
งานขนส่
งเคลื
่อนย้
ายภายในบริ
ซลและน
และน�
เบนซินนน เพืเพื่อ่องานขนส่
การ
งเคลื
่อนย้
ยภายในบริ
ษัทษฯษทั ทัฯ ฯ
ได้แได้ก่แนก่้านมั�้ำนมัดีนเซล
้ามันเบนซิ
ภายนอกบริษษัททั ฯฯงานบริ
งานบริ
การ งานขนส่
งเคลื
่อานย้
ายภายในบริ
รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจาตาแหน่ง
งพนัและรถประจ
กงาน และรถประจ�
รถรับ-ส่งรถรั
พนับก-ส่
งาน
าตาแหน่ำงต�ำแหน่ง
รำยกำร
รำยกำร
นำ้ มันดีเซล (ลิตร)
นำ้ มันดีเซล (ลิตร)
นำ้ มันเบนซิน (ลิตร)
นำ้ มันเบนซิน (ลิตร)
รวม (ลิตร)
รวม (ลิตร)

ตารางแสดงปริ มาณการซื้อน้ามันเชื้อเพลิ ง
ตารางแสดงปริ มาณการซื้อน้ามันเชื้อเพลิ ง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2559
118,873.10
110,765.37
118,873.10
110,765.37
29,908.38
29,275.52
29,908.38
29,275.52
148,781.48
140,040.89
148,781.48
140,040.89

ปี 2560
ปี 2560
107,331.63
107,331.63
27,583.98
27,583.98
134,951.61
134,951.61

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน น้ามันดีเซล และเบนซิน ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 5,125.28 ลิตร เนื่องจาก
ปริมมีาณการใช้
งงานความร้
น านซึ้าง่ มัมีนอดีตั เราสิ
ซลน้ และเบนซิ
ปี 2560
ลดลงจากปี
2559
จานวน 5,125.28
ตรมเนื
่องจาก
ในปี 2560
การยกเลิพกลัรถโฟล์
คลิฟคันอเก่
เปลืองพลันงงานสู
ง โดยเปลี
ย่ นคันใหม่
มาทดแทน
นอกจากนีลิ้ ปริ
าณการ
ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน น�ำ้ มันดีเซล และเบนซิน ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน 5,125.28 ลิตร เนือ่ งจาก
ในปีส่ง2560
มีการยกเลิ
กรถโฟล์
คลิฟเคัป็นนเก่งานส่
าซึง่ มีอตั ราสิ
น้ เปลือพงพลั
งงานสูงจึงโดยเปลี
ย่ นคันใหม่หารการจั
มาทดแทน
้ น้ึ ปริมาณการ
มอบสิ
าในปี มี2560
ส่วนใหญ่
าให้สงามารถบริ
ดส่มงาทดแทน
สินอกจากนี
นค้าได้ดขี นอกจากนี
ในปีนค้2560
การยกเลิ
กรถโฟล์คลิฟคังมอบ
นเก่าLot
ซึ่งมีใหญ่
อัตราสิร้้นอมๆ
เปลืกัอนงพลั
งทงานสู
โดยเปลี่ยนคันใหม่
้
ส่งมอบสินค้าในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็ นงานส่งมอบ Lot ใหญ่พร้อมๆ กัน จึงทาให้สามารถบริหารการจัดส่งสินค้าได้ดขี น้ึ
ปริมาณการส่งมอบสินค้าในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นงานส่งมอบ Lot ใหญ่พร้อมๆ กัน จึงท�ำให้สามารถบริหารการจัดส่ง
สินค้าได้ดีขึ้น
รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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108

109

้า (G4-EN8)
น�้ำน้(G4-EN8)

โรงงานผลิตของคิวทีซตี งั ้ อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่มแี หล่งน้าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้าผิวดิน
โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำผิวดินเพื่อ
่อใช้ในการอุ
ปโภคเท่
านัน้ ในกระบวนการผลิ
ตหม้อแปลงไฟฟ้
าไม่มนกี �้ำารใช้
้าในขัน้ ตอนการผลิ
มีเพียนงการใช้
น้าเพือ่อเย็การ
ใช้เพื
ในการอุ
ปโภคเท่
านั้น    ในกระบวนการผลิ
ตหม้อแปลงไฟฟ้
าไม่มีการใช้
ในขั้นนตอนการผลิ
ต  มีเพียตงการใช้
�้ำเพื่อการหล่
น
หล่อเย็นนเวีแบบหมุ
นเวียนของเตาอบ
,ใช้ณนหภู
้าเพืม่อจิ ลดอุ
ณหภูอ่ มมชิ
จิ ากการเชื
่อมชิน้ งาน
าระล้
งน้า าห้งรถยนต์
องครัว
แบบหมุ
ยนของเตาอบ
Vacuum ,ใช้Vacuum
นำ�้ เพือ่ ลดอุ
ากการเชื
น้ งาน และการช�
ำระล้และการช
างในห้องน�
ำ 
้ ห้าองในห้
งครัวอการล้
เท่านัน้ ส่กวรุนส
านักงานใหญ่
กรุงเทพฯ ใช้น้าประปาจากการประปานครหลวง
เท่การล้
านั้น าส่งรถยนต์
วนส�ำนักงานใหญ่
งเทพฯ  ใช้
น�้ำประปาจากการประปานครหลวง
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)

2,992.00

1,527.00

803.00

1,264.00

น้าผิวดิ น (ลบ.เมตร)

7,534.80

5,551.40

4,504.30

5,173.80

ปริมาณการใช้น้ าประปานครหลวงของสานักงานกรุงเทพฯ ปี 2560 มีปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 461 ลบ.
ปริมาณการใช้น�้ำประปานครหลวงของส�ำนักงานกรุงเทพฯ ปี 2560 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 461 ลบ.เมตร
เมตร เนื่องจากเกิดกรณีท่อน้าประปาแตกตอนเดือนเมษายน
เนื่องจากเกิดกรณีท่อน�้ำประปาแตกในเดือนเมษายน
มาณการใช้
วดินของโรงงานจั
งหวัดระยอง
มีปริม่ มขึาณเพิ
ม่ ขึ2559
น้ จากปี
2559669.50
จานวน
669.50เนือ่ ลบ.เมตร
ปริมปริ
าณการใช้
นำ�้ ผินวดิ้ านผิของโรงงานจั
งหวัดระยอง
ปี 2560ปี มี2560
ปริมาณเพิ
น้ จากปี
จ�ำนวน
ลบ.เมตร
งจาก
มีกเนื�ำ่ อลังจากมี
งการผลิกตาลัและจ�
ำนวนคนเพิ
ขึ้น ท�ำให้กิจม่ กรรมการใช้
เพื่อการอุปนโภคเพิ
่มขึ้น นอกจากนี
2560 มีงานก่
างอาคาร
งการผลิ
ต และจ่มานวนคนเพิ
ขึน้ ทาให้กนจิ �้ำกรรการใช้
้ าเพื่อการอุ
ปโภคเพิม่ ้ใขึนปี
น้ นอกจากนี
้ในปีอสร้2560
มีงาน
โรงงานจ�
นวน 2 หลัง และมี
แค้ม2ป์คหลั
นงานพั
กอาศั
5 เดือกนอาศัยนาน 5 เดือน
ก่อสร้าำงอาคารโรงงานจ
านวน
ง และมี
แค้มยป์นาน
คนงานพั
บริษทั ฯ ไม่มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  แต่มกี ารเฝ้าระวัง ตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิง้ จากบ่อสุดท้ายให้เป็นไปตาม
บริษัทฯ ไม่มรี ะบบบาบัดน้ าเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใ หม่ แต่มกี ารเฝ้ าระวัง ตรวจวัดค่าน้ าทิ้งจากบ่อสุดท้ายให้
ที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

รายงานความยังยื
่ น 2560 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปลูกป่าในโรงงาน (G4-EN12)

เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน�้ำ ไม่มีป่าไม้ สภาพแห้งแล้ง ต้องเจาะบ่อน�้ำผิวดินขึ้นมาใช้ในการอุปโภค ซึ่งส่ง
ผลต่อปริมาณน�้ำระดับผิวดินที่อาจลดลง เพื่อการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำโครงการปลูกป่าในโรงงานขึ้นเพื่อ
ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมรอบๆ โรงงาน เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดนิ และแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ ตัง้ แต่ปี 2556 ปัจจุบนั ต้นไม้ทพี่ นักงานร่วมกันปลูกจ�ำนวน
751 ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บ่อกักเก็บน�้ำธรรมชาติที่ขุดไว้กลางพื้นที่ปลูกป่ายังคงมีน�้ำอยู่ในปริมาณที่
มาก ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน�้ำ เพื่อน�ำมาเป็นอาหาร  ปัจจุบันพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้ชุมชนรอบข้าง
มาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

ภาพพื้นที่ป่าในโรงงานคิวทีซี ถ่ายเมื่อธันวาคม 2560

ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมกับองค์กรเอกชน และป่าชุมชนในเขตจังหวัดระยอง เพือ่ ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดท�ำ 
“ระยองโมเดล บทบาทพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อการลดโลกร้อนระดับโลก” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วม
กับ กรมป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจังหวัดระยอง ซึง่ ในโครงการนี้ บริษทั ฯ ยังอยูใ่ นช่วงพิจารณาคัดเลือก
ป่าชุมชนที่จะให้การสนับสนุนซึ่งจะเริ่มมีบทบาทในปี 2561
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ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร และมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร และมีธรรมาภิบาลด้านสิง่ แวดล้อม

เป้ าหมาย 1 : ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อหน่วยผลิต
ตัวชีว้ ดั : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อหน่วยผลิต Unit และ MVA ไม่เกิน 5% จากข้อมูลปี ฐาน
ผลการดาเนินงาน :
ปี ฐาน 2558 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 0.3721 ton CO2
CO2 eq./Unit และ 0.7742 ton CO2
CO2 eq./MVA
ปี 2560 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 0.3250 ton CO2
CO2 eq./Unit และ 0.8152 ton CO2
CO2 eq./MVA
หน่วยผลิต Unit = ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 Unit ได้ 12.65% จากปี ฐาน
หน่วยผลิต MVA = ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 MVA เพิม่ ขึน้ 5.30% จากปี ฐาน (เกินเป้ าหมาย 0.30%)
เป้ าหมาย 2 : ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม
ตัวชีว้ ดั : มูลค่าจานวนเงินค่าปรับ และจานวนครัง้ ทีไ่ ม่ดาเนินการ เป็ นศูนย์ (0)
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย ปี 2560 ดาเนินการได้สอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม และไม่มคี ่าปรับ
เป้ าหมาย 3 : มีกระบวนการจัดการ และแก้ไขป้ องกันผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมของบริษทั ฯ
ตัวชีว้ ดั : ไม่มขี อ้ เรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม (เป็ นศูนย์)
ผลการดาเนินงาน :
ได้ตามเป้ าหมาย
ได้รบั การยืนยันเป็ นเอกสารจากองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร รับรองว่า ในรอบปี 2560 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้าน
สิง่ แวดล้อมจากชุมชนรอบข้าง
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GRI Content Index
Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
STRATEGY AND ANALYSIS
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO,
G4-1
chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization
and the organization’s strategy for addressing sustainability.
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
Report the name of the organization.
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
Report the number of countries where the organization operates, and names of countries
G4-6
where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the
sustainability topics covered in the report.
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
Report
the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of
G4-8
customers and beneficiaries).
G4-9
Report the scale of the organization.
G4-10
a. Report the total number of employees by employment contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers
who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees
or supervised workers, including employees and supervised employees of contractors.
f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in
employment in the tourism or agricultural industries).
G4-11
Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements.
G4-12
Describe the organization’s supply chain.
Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size,
G4-13
structure, ownership, or its supply chain.
G4-14
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.
List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other
G4-15
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
List memberships of associations (such as industry associations) and national or international
G4-16
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.
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
G4-18
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining
Report Content.
G4-19
List all the material Aspects identified in the process for defining report content.
G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the
G4-22
reasons for such restatements.
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.
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of
G4-26
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the
engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.
Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and
G4-27
how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its
reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.
REPORT PROFILE
G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
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Page
SR

Note

AR

SDG Mapping

2-3
21, 39-44
5
5
5
10
9
5
12, 46-47
71-75

21-22

Goal 8 : Employment

-

9
-

-

5-8

26-28
26-27
29
29
-

-

-

-

23-25
21
23-25
23-25
26
26
26
28

-

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
G4-32
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been
externally assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a
requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines.
a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external
assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report
G4-33
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.
GOVERNANCE
G4-34
G4-35
G4-36
G4-37
G4-38

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.
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics
from the highest governance body to senior executives and other employees.
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.
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.
Report the composition of the highest governance body and its committees.

Page
SR

AR

28

11-12
11-12, 15
11-12, 15
11-12, 15

-

Goal 16 : Inclusive decision
making

11-12, 15

43-56

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

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

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

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

-

4-11

G4-43

G4-44
G4-45

G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development,
approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies,
policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective
knowledge of economic, environmental and social topics.
a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with respect
to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such evaluation
is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is a self-assessment.
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s performance
with respect to governance of economic, environmental and social topics, including, as a
minimum, changes in membership and organizational practice.
a. Report the highest governance body’s role in the identification and management
of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the
highest governance body’s role in the implementation of due diligence processes.
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s
identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and
opportunities.
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s
risk management processes for economic, environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental
and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s
sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.
Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest
governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.
a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance
body’s and senior executives’ economic, environmental and social objectives.
Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants
are involved in determining remuneration and whether they are independent of management.
Report any other relationships which the remuneration consultants have with the organization.
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration,
including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.

SDG Mapping

26

G4-39

G4-42

Note

Goal 4 : Education for
sustainable development

32-33

32-33
39

Goal 16 : Inclusive decision
making

39
39
39
39
43
31

57-60

31

57-60

31

57-60

Goal 16 : Inclusive decision
making

รายงานความยั่งยืน 2560 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

113

Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

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.
Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s
highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage
G4-55
increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual)
in the same country.
ETHICS AND INTEGRITY

G4-54

Page
SR

AR

-

-

-

-

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

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

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.
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed
G4-58

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

G4-EC6

Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of
operation
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN1 Materials used by weight or volume
G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials
ASPECT: ENERGY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3 Energy consumption within the organization
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization
G4-EN5 Energy intensity
G4-EN6 Reduction of energy consumption
G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services
ASPECT: WATER
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8 Total water withdrawal by source
G4-EN9
G4-EN10
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Water sources significantly affected by withdrawal of water
Percentage and total volume of water recycled and reused
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Goal 16 : Effective,
accounutable and
transparent governance
Goal 16 : Effective,
accounutable and
transparent governance
Goal 16 : Effective,
accounutable and
transparent governance

13

46-49

85-161

-

-

-

-

73

-

71-72

-

Note

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

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

-

49

99
99

Goal 8 : Materials efficiency

107-108
107-108
107-108

-

Goal 13 : Climate Action

109

-

-

-

Goal 6 :  Sustainable water
withdrawals

Page

Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
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
G4-EN13 Habitats protected or restored
number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats
G4-EN14 Total
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

-

G4-EN16

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

104-105

-

G4-EN17

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

104-105

-

106
104
-

-

97-98
-

-

98

-

-

-

98
-

-

111

-

-

-

49

-

57

-

-

-

111

-

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method
G4-EN24 Total number and volume of significant spills
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
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
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 noncompliance with environmental 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

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and
G4-EN33 Significant
actions taken
ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
G4-EN34

Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms

SR

AR

Note

SDG Mapping

110

Goal 6 : water-related
ecosystems and biodiversity

-

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

Goal 3 : Waste
No
significant Goal 3 : Spills
leaks.
Goal 3 : Waste

No case

Goal 16 : Compliance with
laws and regulations

Goal 9 : -Environmental
investments
               -Research and
development

No case
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Page

Note

SDG Mapping

SR

AR

73

-

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

59

-

66

-

67-68

-

-

-

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

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA
G4-LA1

Generic Disclosures on Management Approach
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender
and region

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
employees, by significant locations of operation
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental leave, by gender
ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA
G4-LA4

Generic Disclosures on Management Approach
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified
in collective agreements
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6

G4-LA7

Generic Disclosures on Management Approach
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
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
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation

G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

73
73

-

G4-DMA
G4-LA9

Generic Disclosures on Management Approach
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

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

G4-LA11

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

81-82

81-82

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

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA
G4-LA12

Generic Disclosures on Management Approach
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

72

-

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

-

-

-

-

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA
G4-LA13

Generic Disclosures on Management Approach
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant
locations of operation

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA
G4-LA14
G4-LA15

Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
actions taken
ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms

Page
SR

AR

83

-

-

-

81-82

-

-

-

-

-

-

-

Note

SDG Mapping

No case

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
ASPECT: INVESTMENT
G4-DMA
G4-HR1

Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include
human rights clauses or that underwent human rights screening
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects
G4-HR2 of
human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained
ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA
G4-HR4

Generic Disclosures on Management Approach
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

Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and
G4-HR5 measures
taken to contribute to the effective abolition of child labor
ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

No case

Goal 5 : Non-discrimination

G4-DMA

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory
G4-HR6 Operations
labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor
ASPECT: SECURITY PRACTICES

72

G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
of security personnel trained in the organization’s human rights policies or
G4-HR7 Percentage
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

-

-

Generic Disclosures on Management Approach
number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews
G4-HR9 Total
or impact assessments
ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

21

-

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

-

-

83

-

86-94

-

86-94

-

-

-

35-38

-

G4-DMA

G4-DMA
G4-HR12

Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms

No case

SUB-CATEGORY: SOCIETY
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA
G4-SO1

Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments,
and development programs
G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities
ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA
G4-SO3
G4-SO4

Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the
significant risks identified
Communication and training on anti-corruption policies and procedures

Goal 16 : Anti-corruption
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Standard
Disclosure Requirements
Disclosure
G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken
ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
Generic Disclosures on Management Approach
number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices
G4-SO7 Total
and their outcomes
ASPECT: COMPLIANCE

Page
SR
-

AR
-

-

-

-

-

43

-

-

-

94

-

Note
No case

SDG Mapping
Goal 16 : Anti-corruption

G4-DMA

G4-DMA
G4-SO8

Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance 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
G4-SO11

Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms

Goal 16 : Compliance with
laws and regulations

No case

Goal 16 : Grievance
mechanisms

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
G4-PR1

Generic Disclosures on Management Approach
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
G4-PR3

Generic Disclosures on Management Approach
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
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
ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

-

-

-

-

5-8

Goal 12 : Product and service
information and labeling

-

-

85

-

G4-DMA
G4-PR6
G4-PR7

-

-

G4-DMA
G4-PR8

85

-

-

-

-

-

Generic Disclosures on Management Approach
Sale of banned or disputed products
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
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and
losses of customer data
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
G4-PR9

Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning
the provision and use of products and services

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้
ทาง Online โดยการ Scan QR COde
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