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เรียน	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ปี	2561	ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากปี	2560	เล็กน้อย	ปัจจัยหลักยังคงเป็นการขับเคล่ือนนโยบายของภาครัฐในการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน		เริ่มมีการทยอยเปิดประมูลงานของการไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาบ้าง	
แต่ไม่มากนกั	ส่งผลให้ยอดขายงานภาครฐัลดลงกว่า	36.34%	จากปี	2560		บรษิทัฯ	จงึต้องเร่งท�าตลาดในต่างประเทศด้วยการรบัจ้าง
ผลิต	(OEM)	ให้แก่ลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่น	และออสเตรเลีย	ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงขึ้น	พร้อมกับการเพ่ิม
ก�าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกลุ่ม	และสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับลูกค้า		ซึ่งส่งผลให้ยอดขายต่าง
ประเทศในปี	2561	เพิม่สงูข้ึนจากปี	2560	มากกว่า	14.88%			ส�าหรบัตลาดเอกชนในประเทศยอดขายเติบโตข้ึนเล็กน้อยประมาณ	4%	
จากปี	2560	เนื่องจากการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม	และภาคอสังหาฯ	มีการเติบโตอย่างช้า	ๆ	ในขณะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง 
ด้วยกลยุทธ์ด้านราคา		ท�าให้บรษิทัฯ	จ�าเป็นต้องทบทวนโครงสร้างต้นทนุเพ่ือสามารถแข่งขันได้มากข้ึน	ด้วยการส่งเสรมิการท�า	TQM	
และ	กิจกรรม	KAIZEN	อย่างต่อเน่ืองและเข้มข้นขึ้น	โดยยังคงคุณภาพสูงสุดของสินค้าและบริการ	ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง				
นอกจากน้ีในปี	2561	บริษัทฯ	เริ่มใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง	ด้วยการให้ความรู้	ความเข้าใจ	แก่ลูกค้าเก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษ	
และความแตกต่างของหม้อแปลง	Super	Low	Loss	ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัทฯ	พัฒนาข้ึน	เปรียบเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา	เพ่ือเป็นทางเลอืก	“SAVE	THE	WORLD	SAVE	YOUR	MONEY”		ซึง่ได้รบัความสนใจจากลกูค้าจ�านวนมาก		และสามารถ
ท�ายอดขายในปีแรกกว่า	11	ล้านบาท		โดยภาพรวมผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจปี	2561	เฉพาะ	ธุรกิจ	ผลิต	ซ่อมแซม	จ�าหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า	พลิกกลับมาท�าก�าไรได้	4.10	ล้านบาท

	 ส�าหรับโครงการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า	L	Solar	1	ได้ด�าเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	สามารถท�าราย
ได้ให้กับบริษัทฯ	มากกว่า	140	ล้านบาท	และท�าก�าไรมากกว่า	70	ล้านบาทต่อปี				และส�าหรับการร่วมลงทุนในบริษัท	พลังงานเพื่อ
โลกสเีขยีว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	:	GEPT	สดัส่วนหุน้	15%	ของ	บรษิทั	ควิทีซ	ีโกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	:	QTCGP		ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์	มนิบ	ู(ประเทศพม่า)	นัน้บรษิทัฯ	ได้ใช้สทิธิขายหุ้นคนืให้แก่ผูถื้อหุ้นเดมิ	เน่ืองจากพบว่ามคีวามเสีย่งสงูในความ
ส�าเร็จของโครงการ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้ปิดกิจการของ	บริษัท	คิวทีซี	ปานโก้	จ�ากัด	(ประเทศลาว)	:	QTC-PANCO	เนื่องจากไม่
สามารถผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย	ท้ังน้ี	การด�าเนินการดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงผลกระทบอย่างรอบ
ด้านเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยี			และบรษิทัฯ	จะยังคงมองหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจด้านพลงังาน	หรอื
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ตามวิสัยทัศน์องค์กร	เพ่ือกระจายความเสี่ยงและเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้ก้าวสู่ผู้น�าระดับโลกต่อไปใน
อนาคต

	 ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในองค์กรทีส่�าคญัในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้ประเมนิตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	
พร้อมย่ืนขอการรบัรองจาก	CAC	ในรอบไตรมาส	4/2561	ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาให้การรบัรองแล้ว	และจะมพิีธีมอบประกาศนยีบตัร
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2562	และจากผลการประเมินสมดุลชีวิตของพนักงานในปี	2561	พบว่ามีความสมดุลชีวิตในระดับท่ีสูงขึ้น
จากปี	2560	เล็กน้อย	(1.62%)		ซึ่งสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ	ในภาพรวม	ประเด็นที่บริษัทฯ	ห่วงใย	
คือ	ความปลอดภัยฯ	ในการท�างานของพนักงาน	ซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงที่สูง	ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มแข็ง	หากพนักงานไม่
ตระหนักก็อาจเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตถึุงข้ันร้ายแรงได้			อย่างไรก็ด	ีบรษิทัฯ	จ�าเป็นต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการสร้างมาตรการป้องกัน
โดยให้พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมมากย่ิงขึน้ในปี	2562	และปีต่อๆ	ไป	ในด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม	บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญั
ในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตโดยเข้าโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่	EEC	เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์กากของเสีย	และได้รับรางวัล	3Rs		ซึ่งในอนาคตจะยกระดับการจัดการกากของเสียเป็น		“Zero	Waste	to	Landfill”	ต่อไป		

	 นอกจากนี้ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารส�านักงานชั้นที่	4	เพื่อเพิ่มพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทใน
เครือทั้งหมดเพื่อรวมศูนย์การบริหารจัดการ		และเปิดด�าเนินการแล้วอย่างเป็นทางการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 ส�าหรับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	บริษัทฯ	ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม	เสวนาประชาคม	
ชุมชนพบคิวทีซี	ซึ่งในปี	2561	ยังคงได้รับความไว้วางใจจากชุมชนเข้าร่วมเสวนาฯ	และแลกเปล่ียนความคิดเห็น	โดยชุมชนเน้นให้
ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิด้านการศกึษาของนกัเรยีนในรปูแบบกิจกรรมส่งเสรมิสร้างแรงบนัดาลใจ	และได้สมัผสัจรงิ	ซึง่เป็นโจทย์
ส�าคัญให้บริษัทฯ	ต้องศึกษาและวางแผนการด�าเนินงานต่อไป		

	 สุดท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ประชาชน
ทั่วไปในชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา	บริษัทฯ	ขอให้ค�ามั่นว่า	จะ
ด�าเนินการตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้	และจะมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ในการพัฒนากระบวนการ	เครื่อง
มือ	เครื่องจักร	และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ในยุคอุตสาหกรรม	4.0	ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ผม และทีมงาน จะมุ่งมั่นท�าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
เพื่อน�าพาธุรกิจของ QTC ให้เติบโต 

ก้าวไกล อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ …… ”
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับก้าวหน้า 

เกียรติบัตรโครงการฉลากเขียวส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า

จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY18-3-014 จาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย
จากหอการค้าไทย

รางวัลและเกียรติบัตรการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รู้จัก “คิวทีซี”

ข้อมูลธุรกิจ	(Disclosure	102-1)	 	 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)					
ชื่อย่อหลักทรัพย์		 	 	 :	 QTC
วันจดทะเบียน		 	 	 :	 28	กรกฎาคม	2554			(จดทะเบียนหลักทรัพย์)
ทุนจดทะเบียน	(Disclosure	102-7)	 :	 429,240,725	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 	 	 :	 341,092,557	บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม	 	 	 :	 ทรัพยากร
ส�านักงานใหญ่	(Disclosure	102-3)	 :	 เลขที่		2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	
	 	 	 	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2379-3089-92	โทรสาร	0-2379-3097
โรงงานผลิต		(Disclosure	102-4)	 	 :	 เลขที่	149		หมู่		2		ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ		ต�าบลมาบยางพร		
	 	 	 	 อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		21140	โทรศัพท์	0-3889-1411-14	
	 	 	 	 โทรสาร		0-3889-1420	 	
	 	 	 	 http://www.qtc-energy.com
ผู้บริหารสูงสุด	 	 	 :	 นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน		(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประเภทธุรกิจ  (Disclosure 102-2)

 ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

	 บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	ประกอบธุรกิจผลิต		และจ�าหน่าย	หม้อแปลงไฟฟ้า	ตามค�าสั่งซื้อ	ท่ีมีขนาดก�าลังไฟฟ้าต้ังแต่	30-

30000	kVA		และแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทัง้แบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส		ก�าลงัการผลติ	4,000	เครือ่งต่อปี		หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบรษิทั	

ผลิตและจ�าหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

	 1.		หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Transformer)	                                   

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอปุกรณ์ทีท่�าหน้าท่ีแปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	

หรอืการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ทีส่่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)		ซึง่มรีะดบัแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน	36	

KV	ให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่

อาศัย	และอาคารสูง	เป็นต้น		สามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้

1.1		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดปิดผนึก		

(Hermetically	Sealed	Oil	Type	Distribution	Transformer)	ขนาด

ก�าลงัไฟสงูสดุ	3,000	kVA	หม้อแปลงชนดิน้ีเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีใช้

น�า้มนัหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลดัวงจรในตวัหม้อแปลง

และระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลงออกสูภ่ายนอก	โดย

ตวัถังหม้อแปลงจะถูกปิดผนกึ	(Sealed)	อย่างมดิชดิเพ่ือป้องกันไม่ให้มี

อากาศเข้ามาสมัผัสกบัน�า้มนัภายในตัวหม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลง

ชนิดน้ีมีคุณสมบัติสามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี	ซึ่งจะส่งผล

ท�าให้น�้ามันหม้อแปลงไม่เสื่อมสภาพได้ง่าย	และยังช่วยรักษาสภาพ

ความเป็นฉนวนของน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน	รวมทั้ง

ช่วยยืดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงได้อีก

ด้วย	ส่วนใหญ่หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

5รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



1.2	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดตัวถังเปิด	(Open	Type	

with	Conservator)	ขนาดก�าลังไฟ	สูงสุด	5,000	kVA		เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดเดิม		ซึ่งนิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวนและตัว

ระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก	แต่จะมีถังน�้ามัน

ส�ารอง	(Conservator)	ติดตั้งอยู่เพ่ือรองรับการขยายตัวของน�้ามันหม้อแปลง

ขณะใช้งาน	และมท่ีอให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และทีป่ลายท่อมกีระเปาะบรรจุ

สารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึ่งเป็นสารช่วยดูดความชื้นออกจากอากาศก่อนเข้า

สู่หม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ามันหม้อแปลงอย่าง

สม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

2.			หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง	(Power	Transformer)																																																										

      หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแสไฟฟ้า

ที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีผ่านมาตามสายส่งแรงสูง	(Transmission	Line)	ให้ลดลง

ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพื่อส่งให้ผู้ใช้ต่อไป				ทั้งนี้	

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังท่ีบรษิทัฯ	เป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมขีนาด

ก�าลังไฟฟ้าตั้งแต่	5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(kVA)	และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	72	KV	

3.		 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Cast	Resin	Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ี

เหมาะต่อการติดต้ังในอาคาร	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ไม่มีการใช้ฉนวนน�้ามัน	

ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน	Epoxy	Resin	ที่มีความทนทานต่อความชื้น	ฝุ่น	และ 

สิ่งแวดล้อม	โครงการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาทิ	เช่น	อาคารสูง	อาคารที่พักอาศัย	

หรือคอนโดมิเนียม		โรงพยาบาล	หรือศูนย์การค้า	ท่ีมีพ้ืนท่ีจ�ากัดต้องเลือกใช้หม้อแปลงท่ี

สามารถติดต้ังในอาคารได้		นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้งด้านสินค้า	

และบคุคลากรในการบรกิารให้แก่ลกูค้า	เพ่ือจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ทีผ่่านการ

ทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

4.		 Super	Low	Loss	Transformer		

	 	 Super	Low	Loss	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	ท่ีใช้วัตถุดิบ	Amorphous	มาท�าเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน	

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

ของแกนเหล็กซิลิกอน	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลง	Super	Low	Loss	ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้		และหากมีการใช้	Super	Low	

Loss	ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�านวนมาก	ก็จะหมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับ

ประเทศได้จ�านวนมาก	และยังส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเน่ืองจากการ

ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้นเอง
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Earthing	Transformer	Unit	Substation Pad	Mounted

5.		 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ	(Special	Transformer)

	 	 บรษิทัฯ	จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคุณสมบตัท่ีิลกูค้าต้องการ	เช่น	Unit	Substation,	Earthing	Transformer,	

Pad	Mounted	เป็นต้น

 ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) 

	 	 บมจ.ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	ประกอบธุรกิจรบัจ้างผลติหม้อแปลงไฟฟ้า	เฉพาะลกูค้าต่างประเทศรายใหญ่ทีเ่น้นคุณภาพ	และ

ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม	โดยทีค่วิทซีเีป็นผูอ้อกแบบตามความต้องการ	และผลติ	ภายใต้แบรนด์ของ

ลูกค้า	เพื่อขยายฐานลูกค้า	และสร้างความมั่นคง	

 ธุรกิจงานบริการ

	 	 บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	ประกอบธุรกิจงานบริการ	โดยจะเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชั่วโมง	

โดยทมีวิศวกรและช่างเทคนิคทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพ่ือรองรบัความต้องการและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ลกูค้าท้ังท่ีเป็นลกูค้าท่ีซือ้หม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลกูค้าท่ัวไป	ในกรณีทีเ่ป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	

บริษัทฯ	จะมีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉินติดไว้ที่ด้านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	

งานบริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	มีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

• งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

• งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

• งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

• งานบริการเติมและกรองน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

• งานบริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	

• งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง	ๆ

• งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	

• งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์

• งานรับจ้างผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
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ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ	พร้อมให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025 	พันคอยล์	&	ตัดเหล็ก	&	ผลิตตัวถัง

 ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน

	 	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน	เช่นพลังงาน

แสงอาทิตย์	พลังงานน�้า	เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ		

• 	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	ก�าลังการผลิต	8.25	MW				ตั้งอยู่เลขที่	102	หมู่

ที	่5	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอกบนิทร์บรุ	ีจงัหวัดปราจนีบรุ	ี(Disclosure	102-4)		สามารถผลติไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้	35,000-40,000	kWh	ต่อวัน			

ลูกค้าของ	QTC	(Disclosure	102-6)	 :	 หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	จ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	เช่นการ

ไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	และหน่วย

งานราชการทั่วไป				หน่วยงานเอกชนกลุ่มผู้ออกแบบ	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	

โรงงานอุตสาหกรรม	คอนโดมิเนียม	ฯลฯ	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

ทั่วโลก		จ�าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์	และ	OEM	ในแบรนด์ของลูกค้า

	 การเป็นสมาชิกองค์กร	(Disclosure	102-13):
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โครงสร้างการถือหุ้น (Disclosure 102-5)

โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป	ณ	วันที่	24	ธันวาคม	2561

บรษิทั	ควิทีซ	ีโกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอืน่ๆ	จดัต้ังบรษิทัเมือ่วันท่ี	28	กันยายน	 

2559	ทุนจดทะเบียน	700	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	100%

บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	(Q	Solar	1)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	จัดต้ังบริษัทเมื่อวันที่	

28	ธันวาคม	2552	ทนุจดทะเบยีน	220	ล้านบาท		บจ.	ควิทซี	ีโกลบอลเพาเวอร์	เข้าถือหุน้	100%	เมือ่วันที	่20	

กันยาน	2560			(	เดิมชื่อ	บริษัท	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561)

บรษิทั	พีพีดบับลวิอ	ีจ�ากัด	(PPWE)	ประกอบธุรกิจ	พลงังาน	จดัตัง้บรษิทัเมือ่วันที	่12	มกราคม	2559	ทนุจดทะเบยีน	1	ล้านบาท 

โดยคิวทีซีถือหุ้น	50%	และ	บริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ถือหุ้น	50%

   

	 	 ในรายงานฉบบัน้ี	จะน�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเฉพาะ	ของบรษิทั	คิวทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)	

เท่านั้น	มิได้รวมถึงการด�าเนินงานในบริษัทย่อย		หรือ	บริษัทร่วมทุน	ทุกแห่ง

✯ ✯

✯

✯✯

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน
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โครงสร้างการก�ากับดูแล  (Disclosure 102-18)

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา

เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และมีบทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล	เป็นผู้มหีน้าท่ีแต่งต้ัง	โยกย้าย	และประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของผูบ้รหิารระดับสงู	และมบีทบาทหน้าท่ีอืน่	ๆ	ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	เป็นผูม้หีน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งขององค์กร	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	

และธรรมาภิบาล	พร้อมจัดท�าแนวทางแก้ไข	ป้องกันความเสี่ยงนั้น	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	เป็นผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน	พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย		รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	เป็นผูม้หีน้าทีก่�าหนดวิสยัทัศน์	นโยบาย	เป้าหมายและการกระจายอ�านาจหน้าที	่เพ่ือขับเคลือ่น

องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผูจ้ดัการ	เป็นผูม้หีน้าท่ีก�าหนดกลยทุธ์	และการบรหิารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์	เพ่ือสร้างประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

10 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



โครงสร้างองค์กร : เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอtร์ยี ่ (Disclosure 102-18)

จ�านวนพนักงาน	ณ	สิ้นปี	2561	มีทั้งหมด	245	คน	โดยแบ่งเป็น	(Disclosure	102-7)

	 	 •	 พนักงาน	Level	9-14	 จ�านวน		 26	 คน		 คิดเป็นร้อยละ	 10.61	 ของพนักงานทั้งหมด

	 	 •	 พนักงาน	Level	7-8	 จ�านวน		 21	 คน		 คิดเป็นร้อยละ	 8.57	 ของพนักงานทั้งหมด

	 	 •	 พนักงาน	Level	1-6		 จ�านวน	 198	 คน		 คิดเป็นร้อยละ				 80.82	 ของพนักงานทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	9	คน		เป็นชาย		8		คน		เป็นหญิง	1		คน
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โครงสร้างองค์กร : เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (Disclosure 102-18)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนพนกังาน ณ สิน้ปี 2561 มทีัง้หมด 245 คน โดยแบ่งเป็น (Disclosure 102-7) 
  -พนกังาน Level 9-14   จ านวน  26 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  10.61    ของพนกังานทัง้หมด 
  -พนกังาน Level 7-8   จ านวน  21 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  8.57    ของพนกังานทัง้หมด 
  -พนกังาน Level 1-6    จ านวน 198 คน  คดิเป็นรอ้ยละ    80.82 ของพนกังานทัง้หมด 

คณะกรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้สิน้ 9 คน  เป็นชาย  8  คน  เป็นหญงิ 1  คน 
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DYNAMIC
เป�นองค�กรที่ไม�หยุดนิ�ง สร�างสรรค�
วัฒนธรรมองค�กรที่ตอบสนองต�อ

การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความก�าวหน�าอย�างยั่งยืน

ENVIRONMENT
มุ�งเน�นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�

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

TEAMWORK
ให�ความสำคัญต�อทรัพยากรบุคคล 

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

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT
บร�หารองค�กรอย�างมืออาชีพ 

มีจรรยาบรรณ มุ�งมั่นความสำเร็จ
สู�เป�าหมายระดับ World Class

INNOVATION
ส�งเสร�มการพัฒนาด�านนวัตกรรม

ในกระบวนการ, ผลิตภัณฑ� 
และการบร�การ ให�มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด

LEADERSHIP
เป�นผู�นำในการผลิตและให�บร�การ

ด�านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ�า

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

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

พร�อมให�บร�การด�วยความชำนาญและรวดเร็ว

DETAILS
QUALITY OF 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล”
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วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล” 
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ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม มุ�งสู�วัฒนธรรมสีเข�ยว

TEAMWORK
ให�ความสำคัญต�อทรัพยากรบุคคล 

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

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT
บร�หารองค�กรอย�างมืออาชีพ 

มีจรรยาบรรณ มุ�งมั่นความสำเร็จ
สู�เป�าหมายระดับ World Class

INNOVATION
ส�งเสร�มการพัฒนาด�านนวัตกรรม

ในกระบวนการ, ผลิตภัณฑ� 
และการบร�การ ให�มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด

LEADERSHIP
เป�นผู�นำในการผลิตและให�บร�การ

ด�านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ�า

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

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

พร�อมให�บร�การด�วยความชำนาญและรวดเร็ว

DETAILS
QUALITY OF 

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน
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คิวทีซีกับความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง	ๆ		โดย

ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�าเนินงานตามกรอบ

การบริหารความย่ังยืน	และตามสมการความย่ังยืน	Q+R=S		โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับ

ปฏิบัติการที่ส�าคัญ

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน 

-	 ก�าหนดนโยบาย	และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-	 รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,	เวทีเสวนาประชาคม	ชุมชนพบ

คิวทีซี,	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น		ข้อก�าหนด	หรือข้อตกลงจากลูกค้า	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ

-	 พิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น	และการดูแลผู้มี

ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

-	 มอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปสูค่ณะท�างาน	และส่วนงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้เกิดการปฏบิตัอิย่างเป็น

รูปธรรม

-	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ผลการด�าเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืน

-	 ทบทวนนโยบาย	เป้าหมาย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
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กรอบการบริหารความยั่งยืน 
(QTC Sustainability Framework)

  Sustainability         Responsibility          Quality     

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

พัฒนาคนให้เป็นคนดี	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	และ 
ผูอ้ืน่มคีวามรบัผดิชอบต่อกระบวนการถัดไป	ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ	และ
ประหยัดพลงังาน		มคีวามรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร	

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

คน
กระบวนการ
เครื่องมือเครื่องจักร
สินค้าและบริการ

	 การก�าหนดกรอบการบรหิารความย่ังยืนเป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นการบรหิารจดัการภายใน	ทัง้ในระดับนโยบาย	ระดบั

การบริหารจัดการ	เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ	และการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก�าหนดไว้	เช่น	นโยบายการพัฒนา

อย่างย่ังยืน		นโยบายสิทธิมนุษยชน,	นโยบายด้านภาษี,	นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์.	นโยบายสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร,	

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่,	นโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง,	นโยบายบรหิารความเสีย่งองค์กร,จรรยาบรรณ

และแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่า,	นโยบายด้านสิง่แวดล้อม	พลงังาน	และคาร์บอนฟุตพริน้	,	การลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาด	,	การ

สร้างกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	และปลอดภัยกับผูป้ฏิบตั,ิ	การน�ามาตรฐานต่าง	ๆ	เข้ามาประยุกต์ใช้,	การมส่ีวนร่วม

ในชุมชน	ซึ่งกรอบการบริหารความยั่งยืนนี้	ใช้ครอบคลุมทุกบริษัทที่คิวทีซีถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ	50		

	 	 โดยจะปลกูฝังความเชือ่	และสร้างความเข้าใจให้แก่พนกังานทกุคนตามสมการความย่ังยืน	ว่าการท�าสิง่ท่ีดมี	ี“คณุภาพ”		

พร้อมกับความถูกต้องมี	“ความรับผิดชอบ”	ย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สร้างความเข้มแข็งย่ังยืนท้ังต่อ

ตนเอง	และองค์กร	โดยมีกรอบการบริหารความยั่งยืน	และสมการความยั่งยืนดังนี้
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

และบริษัทในเครือ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม		โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล		ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้

1.		 ด�าเนนิธุรกิจอย่างซือ่สตัย์เป็นธรรม	ยึดมัน่ในการปฏิบตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้างเสรมิความชัดเจน

โปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามหลกัสากล	รวมถึงการสนับสนุน	การต่อต้านการทุจรติ,	การป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

2.		 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของ

บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง		รวมถึงการ

ให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ที่บริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.		 มุง่เน้นการปรบัปรงุ	พัฒนา	กระบวนการท�างานและการให้บรกิาร	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบรหิารคุณภาพทัว่ท้ัง

องค์กร	(TQM)		เพ่ือสร้างทศันคตด้ิานคณุภาพแก่บคุลากรในองค์กร	ส่งผลต่อการสร้างคณุค่าเพ่ิมให้แก่ลกูค้า	และสร้าง

การเจริญเติบโตในระยะยาว

4.		 ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมถึงการลดและควบคมุผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็น

ผลมาจากการด�าเนินการของบริษัท	และบริษัทในเครือ	และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.		 ห่วงใยและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน	คู่ค้า	ผู้มาตดิต่อ	

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	

6.		 บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้เกิด

ความสุขในการท�างาน	อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.		 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.		 สร้างประโยชน์ที่ย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคม	พร้อมท้ังการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

9.		 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพื่อเพิ่มโอกาสความส�าเร็จ	และลด

โอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด	

	 การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ี	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

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

เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน			และบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวจะได้รบัการเอาใจใส่	ดแูลรบัผดิชอบ 

และน�าไปปฏิบัติได้ทั่วถึง	โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ		และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย  และประเด็นผลกระทบ (เฉพาะธุรกิจผลิต จ�าหน่าย บริการ หม้อแปลงไฟฟ้า, และ OEM)

	 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	ก�าหนดให้มีการด�าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ปีละ	1	ครัง้	เพ่ือชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประเด็นทีม่นัียส�าคญั	โดยผ่านกระบวนการชีบ่้งอนัตรายจากการท�างาน	การประเมนิผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�างาน	และผลิตภัณฑ์แบบ	Life	Cycle		และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง	เป็นการ

ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ		

	 นอกจากการประเมนิแบบภายในองค์กรแล้ว	บรษิทัฯ	ยังก�าหนดให้จดัเวท	ีเสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ	ีขึน้ปีละ	1	ครัง้ใน

การรบัฟังข้อเสนอแนะจากชมุชน	รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในช่องทางอืน่	ๆ 	เช่นการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นฯ 

การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์	เป็นต้น	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความย่ังยืน	และก�าหนดผู้มีส่วนได้เสีย 

กับองค์กร	โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด	(Disclosure	102-9,	102-21)

ผู้มีส่วนได้เสีย

• ลูกค้า	(ภาครัฐ,ภาค
เอกชน)	

• ตัวแทนจ�าหน่าย	
• คู่แข่งทางการค้า

• ผู้ผลิตวัตถุดิบ	
• ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
• ผู้ขนส่งวัตถุดิบ	
• คู่แข่ง

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

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

• ลูกค้า	
• ผู้ใช้สินค้า	
• ชุมชน,สังคม

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

ประเด็นผลกระทบ

• การแข่งขันที่เป็น
ธรรม	

• การทุจริตคอร์รัปชั่น	
• การรักษาความลับ
ข้อมูลของลูกค้า

• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

• สิทธิมนุุษยชน	
• การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม	

• การทุจริตคอร์รัปชั่น	
• การร่วมพัฒนาคู่ค้า	
• สิ่งแวดล้อม

• สิทธิมนุษยชน	
• การปฏิบัติด้าน
แรงงาน	

• สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

• การทุจริตคอร์รัปชั่น	
• การใช้พลังงาน	
• มลภาวะ	
• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	

• การจัดการของเสีย	
• การเปิดเผยข้อมูล	
• การก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี	

• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	

• การบรหิารความเสีย่ง	
• สังคม,ชุมชน

• สิทธิมนุษยชน	
• สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

• การปฏิบัติด้าน
แรงงาน	

• มลภาวะ	
• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	

• การทุจริตคอร์รัปชั่น	
• การปฏบิตัท่ีิเป็นธรรม	
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	

• สังคม,ชุมชน

• ความปลอดภัยใน
การใช้งานสินค้า
และบริการ	

• การใช้พลังงาน	
• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

• สุขภาพและความ
ปลอดภัย	

• มลภาวะ	
• วิธีการก�าจัด	
• การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย
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ภาพแสดงการชี้บ่งในกระบวนการผลิต การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย 

ภาพแสดงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า “QTC”
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
	 เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	บริษัทฯ	จะ

พิจารณาก�าหนดวิธีการในการสื่อสาร	และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มดังนี้

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure	102	-	42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	43)

ความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	44)

การตอบสนองขององค์กร

Disclosure	(102	-	43)

พนักงาน พนักงานประจ�า
	

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานรับ
เหมาค่าแรง	
(ต่างชาติ)

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าเดือน

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN,	
QCC

• การรบัฟังความคดิเห็น	,ข้อร้อง
เรียนพนักงาน

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

องค์กร
• การประเมินความเสี่ยง
• การประเมนิผลกระทบด้านสิง่

แวดล้อม

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม

• การจดัให้มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสม
• มคีวามปลอดภยัในการท�างาน
• สภาพแวดล้อมในการท�างาน

น่าอยู่
• มคีวามทัดเทียมและโอกาสใน

ความก้าวหน้า
• มแีผนในการอบรมพัฒนาความ

รู้ความสามารถ
• มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

• บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	
OHSAS18001

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ	และ

นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด

• โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ

• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร		
สร้างสุขที่ยั่งยืน

• ปรบัปรงุระบบจ่ายค่าตอบแทน	
และการประเมินผลงาน

• ปรบัปรงุระบบการพัฒนาตามเส้น
ทางอาชีพ	Career	path

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริษัท

• การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
• การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
• การประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาฯ	

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และถูกต้องตาม
หลักจรรยาบรรณ

• มีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส	 
ตรวจสอบได้

• ความส�าเร็จทางธุรกิจ

• ก�ากับกิจการที่ดี	ตามนโยบาย	
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

• รายงานผลการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้น
\นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน	

นักวิเคราะห์

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
• การแถลงผลการด�าเนินงาน

รายไตรมาส
• การประชมุนกัวิเคราะห์การเงนิ
• กิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบ

ผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้า

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมีความมั่นคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง
• ข้อมลูของบรษิทัท่ีได้รบัถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเหตุการณ์
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มรีะบบตรวจสอบและควบคมุ

ที่ดี

• ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure	102	-	42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	43)

ความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	44)

การตอบสนองขององค์กร

Disclosure	(102	-	43)

ลูกค้า

ลูกค้าภาครัฐ
	
ลูกค้าเอกชน
	
ลูกค้า	ตปท.
.	
ตัวแทน
จ�าหน่ายใน
ประเทศ

ตัวแทน
จ�าหน่ายต่าง
ประเทศ

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

กับลูกค้า/ตัวแทนขาย
• การเปิดโอกาสให้ลกูค้า/ตวัแทน

ขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

• การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย

• ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของ
สนิค้าและบรกิาร	อย่างถูกต้อง

• ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม

• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
• ได้รับสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
• มสีนิค้าท่ีช่วยประหยัดพลงังาน

เป็นทางเลือก
• การรบัประกันสนิค้าและบรกิาร
• การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

• ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ

• บรหิารจดัการด้านคณุภาพด้วย
ระบบ	ISO9001

• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน	TQM	เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ	สนิค้า	และบรกิาร

• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ	CRM

• มจีรรยาบรรณในการรกัษาข้อมลู
ความลับลูกค้า

• รบัรองผลติภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ	ISO17025

• พัฒนาผลติภัณฑ์ท่ีช่วยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน	R&D

• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

คู่ค้า

ผู้ส่งมอบ	
ผู้รับเหมา

• การประเมินผู ้ส่งมอบ,	ผู ้รับ
เหมาประจ�าปี

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

• ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง		รวดเร็ว		
ตามเงื่อนไขระยะเวลา

• ปฏิบตัติามข้อตกลงและเง่ือนไข
การจ่ายเงิน	อย่างเป็นธรรม

• การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส

• การให้ความรู	้และการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

• ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้	จดัหา	
ที่ชัดเจน		ไม่เลือกปฏิบัติ

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

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ

คู่แข่งทาง

การค้า

คู่แข่ง • พบปะพูดคุย
• ข่าวสาร
• ประชุมกลุ่มสมาชิกต่างๆ
• กิจกรรมทางการตลาด

• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม	และโปร่งใส

• การแลกเปลีย่นข้อมูล	ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์	แหล่งข้อมูล
วัตถุดิบ	ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม	โปร่งใส	

ผู้รับก�าจัด

ของเสีย

ผู้รับท�าลาย

ผู้รับแปรรูป

• การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เก่ียวกับ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

• การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด

• การด�าเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

• ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนิน
การ	ของผู้รับก�าจัด

• ประเมินผลการด�าเนินงานของ
ผู้รับก�าจัด
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure	102	-	42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	43)

ความคาดหวัง

(Disclosure	102	-	44)

การตอบสนองขององค์กร

Disclosure	(102	-	43)

ชุมชนและ

สังคม

ชุมชนรอบ
โรงงาน

	
สังคมทั่วไป

• การจดักิจกรรมร่วมกับชมุชน/
สังคม

• การเข้าไปมส่ีวนร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม

• กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชมุชน
พบคิวทีซี	ประจ�าปี

• ข่าวสาร

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
• การช่วยสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ	

ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการ

ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ

เพื่อสังคม
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่

ชมุชนและสงัคม		ทัง้ด้านความ
ปลอดภัย	และด้านสิง่แวดล้อม

• มีความโปร่งใสในการด�าเนิน
งาน

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

• สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ
• สร้างพนักงานจติอาสา	เพ่ือร่วม

กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001
• บรหิารจดัการด้านพลงังานด้วย

ระบบมาตรฐาน	ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วย

มาตรฐาน	OHSAS18001
• มนีโยบายสทิธิมนุษยชน	และส่ง

เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	

คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏบิตัิ
• จดัซือ้สนิค้าจากผูพิ้การในชมุชน	

ที่เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม

• รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�า
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ		และสือ่อืน่ๆ

เจ้าหนี้

สถาบันการเงิน • การเข้าพบปะ	พูดคุย
• การแถลงผลการด�าเนินงาน

รายไตรมาส
• การประชุมผู้ถือหุ้น

• สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

• ความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ

• ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด

• พาเยี่ยมชมกิจการ

สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์	
โทรทัศน์	
วิทยุ	
นิตยสาร	
สื่อออนไลน์

• พบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชนใน
โอกาสต่างๆ	

• ข้อมลูข่าวสารความคบืหน้าของ
กิจการ	ถูกต้อง	รวดเร็ว

• เข้าพบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

• เชิญสือ่มวลชนเข้าเย่ียมชมกิจการ

หน่วยงาน

ภาครัฐ

•	กลต.	
•	ตลท.
•	สรรพากร
•	อุตสาหกรรม
จังหวัด

•	แรงงานจังหวัด
•	ทรัพยากรฯ
จังหวัด

•	ขนส่งจังหวัด
•	อบต.มาบยางพร
•		สภาหอการค้าฯ
•	สภา	
อุตสาหกรรมฯ

• การประชมุชีแ้จงของส่วนงาน
ภาครัฐ

• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
• ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 

 

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	

• การพัฒนาความสามารถของ
องค์กรในการมส่ีวนร่วมปรบัปรงุ
กระบวนการผลติให้เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม	เพ่ือลดผลกระทบ

• ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลู
แก่ภาครฐัเพ่ือใช้ในการพัฒนา

• ให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ	
ของภาครฐัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• ปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	
ท่ีกฎหมายก�าหนด	ในทุกๆ	ด้าน

• การจ่ายภาษีต่างๆ	ทุกประเภท
อย่างครบถ้วน	ตรงเวลา

• พัฒนากระบวนการต่างๆ	เพ่ือ
หาโอกาสในการปรบัปรงุ	ลดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย

ก�าหนด
• รายงานประจ�าปี
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ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

ลกูคา้ 

คู่คา้ คู่แขง่ 

ผูร้บัก าจดัของเสยี 

ชมุชน/สงัคม 

สถาบนัการเงนิ 

หน่วยงานภาครฐั สื่อมวลชล 

กรรมการบรษิทั 

สื่อมวลชน
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ระบุประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยพิจารณาจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ	ภาค

เอกชนทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ		,	นโยบายภาครัฐ,		ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย,		รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	

และข้อก�าหนด	ต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศ	ท้องถ่ิน	และต่างประเทศท่ีเป็นฐานของลูกค้า		การบริหารความเสี่ยงองค์กร	แผนธุรกิจ		โดย

ใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ	(Materiality)	ตามมาตรฐานของ	GRI	Sustainability	Reporting	Standards	(Disclosure	

102-40)

หลักการคัดเลือกประเด็น
1.		การระบุประเด็น		:	พิจารณาท่ีมาของข้อมลูเริม่ต้นจากกรอบการบรหิารความย่ังยืนองค์กร	และข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร	ในเรือ่งท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ให้ความส�าคญั	หรอืเป็นความคาดหวังทีอ่าจเกิดผลกระทบ 

ด้านความย่ังยืนขององค์กรท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือระบุประเด็นท่ีมีนัย

ส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดปีละ	1	ครั้ง

• 	ภายในองค์กร	:		การประชุมระดับบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน,	คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	เก่ียวกับแนวโน้มธุรกิจและเป้าหมายองค์กร		การประชุมระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการสวัสดิการ,	

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,		การรวบรวมประเด็นท่ีได้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,	

ประเด็นที่ได้จากผลส�ารวจระดับความสุขของพนักงานในองค์กร	และตู้รับความคิดเห็น	โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมลูการประชมุ	และผลส�ารวจ	รวมถึงข้อเสนอแนะของพนกังานในแต่ละวาระ	มาวิเคราะห์ข้อมลูความคาดหวัง 

ด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กร	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

• 	ภายนอกองค์กร	:	ทบทวนประเดน็ด้านความย่ังยืนเก่ียวกับความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้เสียจากการประชมุผูถื้อหุ้น, 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท,	การพบปะเยี่ยมเยือนลูกค้า,	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า,	ผลส�ารวจความพึงพอใจ

ลกูค้า,	เวทเีสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ	ี,	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	,	กฎหมาย	หรอืกฎระเบยีบ

ต่างๆ	ที่มีการเปลี่ยนแปลง	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ด้วยวิธี

การสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	การพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ		การวิเคราะห์ข้อมูลความคาด

หวังและแนวโน้ม	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

2.		การจัดล�าดับความส�าคัญ	:	เมื่อระบุประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเด็นเหล่านั้นมา

ให้น�้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนด

เกณฑ์ให้คะแนนข้ึนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน	ISO14001,	OHSAS18001,	ISO50001,	ISO26000	และ

สอดคล้องกับบริบทขององค์กร	เทียบเคียงตัวชี้วัดตามมาตรฐาน	GRI	การพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญได้น�าไปสู่การ

ก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญในตาราง	Materiality	Matrix		

3.		การให้เหตผุล	:	ในปี	2561	ประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืน	ยังคงเป็นประเดน็

เดิมแต่น�้าหนักของความส�าคัญเปลี่ยนไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	และ

บรบิทขององค์กร	รวมถงึแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั		ซึ่งน�าไปสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์ด้าน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนปี	2561	เป็นดังนี้
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                               ส า ค ัญ ต่ อ คิ ว ที ซี 

ดา้นบรรษทัภบิาล          เศรษฐกจิ           สงัคม        สิง่แวดลอ้ม 
 

  1 ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน   9 กระบวนการท างานทีม่มีาตรฐาน และนวตักรรม 
  2 การเตบิโตของธุรกจิ    10 การจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้
  3 การจา้งงานและสทิธมินุษยชน    11 กระบวนการผลติและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
  4 การก ากบัดแูลกจิการ    12 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
  5 การดแูลพนกังาน    13 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6 การพฒันาพนกังาน    14 การพฒันาคู่คา้ 
  7 การบรหิารความเสีย่ง    15 การใชท้รพัยากร 
  8 ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้และบรกิาร    16 ความหลากหลายทางชวีภาพ 

  

  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 

15 

14 13 

12 

8 

11 

10 9 7 6 

5 

4 3 2 1 
ส า

 ค ั
ญ 

ต่อ
 ผ
ู ้มี

 ส่ 
ว น

 ไ 
ด้ เ

 สี 
ย 

24 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน Disclosure 102-47) 
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 ประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Disclosure 102-47) 

ประเดน็ความยัง่ยืนท่ี
ส าคญั เน้ือหาท่ีรายงาน 

ขอบเขตผลกระทบท่ีเกิด QTC  
SD-Framework SDGs หน้า 

ภายใน ภายนอก 
ประเด็นส าคัญด้านบรรษัทภิบาล  
การก ากบัดแูลกจิการ  การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

 การต่อตา้นการทจุรติ       
 

QTC ผูถ้อืหุน้, นกัลงทุน 
,คู่คา้ ,หน่วยงาน

ราชการ 

Transparency, Ethics 
Anti-Corruption 

Respect for rule of 
law 

 32-35 
36-38 

การบรหิารความเสีย่ง  การบรหิารความเสีย่ง    QTC ผูถ้อืหุน้ Risk Management  39-42 

ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic) 
การเตบิโตของธรุกจิ  ผลลพัธท์างเศรษฐกจิ  

 การลงทนุในธรุกจิอื่น   
 การกระจายมลูค่าสู่ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

QTC ผูถ้อืหุน้, นกัลงทุน 
คู่แขง่ 

Transparency 
Business Growth 

 44-45 
46 
47 

มาตรฐานและนวตักรรม  การพฒันากระบวนการท างาน     
 มาตรฐานผลติภณัฑ ์     
 นวตักรรม                  

QTC ลกูคา้ Business Growth 
Fair Trade 

 48-49 
50 

51-55 
การพฒันาคูค่า้  การพฒันาคูค่า้    QTC คู่คา้ Fair operating 

practice 
 56 

ประเด็นส าคัญด้านสังคม (Quality Society) 
ความปลอดภยัและสุขภาพของ
พนกังาน 

 ความปลอดภยั   
 สุขภาพของพนกังาน  

QTC ชมุชน, คูค่า้, 
หน่วยงานราชการ 

Transparency 
 

Health, Safety & 
Well-being 

 
Human Rights 

 58-65 
66-69 

การจา้งงานและสทิธมินุษยชน  การจา้งงาน   
 สทิธมินุษยชน  

QTC ชมุชน, หน่วยงาน
ราชการ 

70-73 
74-75 

การดแูลพนกังาน  การดแูลพนกังาน  QTC หน่วยงานราชการ 76-80 

การพฒันาพนกังาน  การพฒันาพนกังาน  QTC หน่วยงานราชการ Employee 
Development 

81-82 

ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้         
และบรกิาร 

 ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้และบรกิาร QTC ลกูคา้ Accountability 
Stakeholder 
Engagement 

83-84 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  การรว่มพฒันาชมุชน   
 การลงทนุทางสงัคม     
 กจิกรรมเพื่อสงัคม       

QTC ชมุชน Community 
Involvement 
Stakeholder 
Engagement 

85-87 
88-89 
90-91 

ประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 
การจดัการของเสยี                  
และวสัดเุหลอืใช ้

 การจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช ้       
     

QTC ชมุชน, ผูร้บัก าจดั,
หน่วยงานราชการ 

Transparency 
Pollution 

 95-97 

กระบวนการผลติ&ผลติภณัฑท์ี่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 การควบคมุมลพษิ  

QTC ชมุชน, ลกูคา้,
หน่วยงานราชการ 

Transparency 
Respect for rule of 

law 
Pollution 

98 
 

99-100 
101-102 

การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

 คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร  
 กจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

QTC ชมุชน Climate Change 103-105 
106 

การใชท้รพัยากร  พลงังาน  
 น ้า         

QTC ชมุชน Resource Use 
Respect for rule of 

law 

107-109 
110 
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น	“World	Class”	และวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความประณีต	“Quality	of	Details”	

ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียง	การ

ประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง	ภาย

ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี	“Quality	+	Responsibility	=	Sustainability”	โดยในปี	2561	บริษัทมีการปรับกลยุทธ์บางส่วนเพื่อ

ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่ส�าคัญได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ 
 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้วยสนิค้าและบริการท่ีมี “คณุภาพ” + “ความรบัผิดชอบ”

	 เป็นกลยุทธ์หลักท่ี	บริษัทฯ	ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	โดยก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่าง

ย่ังยืนให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี	ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลติภัณฑ์	ให้เกิดเป็นข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั	พร้อม

กับการพัฒนาคู่ค้ารายส�าคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา	โดยใช้เครื่องมือ	และกระบวนการต่าง	ๆ	เช่น	

• การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	ตั้งแต่

กระบวนการเสนอราคา	ถึงการส่งมอบ	โดยการน�าแนวคิด	Toyota	Production	System	:	TPS	มาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า		เพื่อลดโครงสร้างของต้นทุนและคงคุณภาพสูงสุดของสินค้า

• การส่งเสรมินวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสนิค้า	บรกิาร	และกระบวนการภายใน	ผ่านงานวิจยัและพัฒนา	และการเสนอ	KAIZEN	

ในระดบัพนกังาน	ส่งผลให้เกิดการคดิ	และลงมอืท�าในเรือ่งใหม่ๆ	สร้างการเปล่ียนแปลงในระดับตัวบคุคล	โดยในปี	2561	

บริษัทได้ท�าการพัฒนาหม้อแปลงยุค	4.0	Smart	Transformer	พร้อมท�าตลาดได้ในปี	2562		และยังมีผลงาน	KAIZEN	

ของพนักงานที่สามารถใช้งานได้จริง	เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และบริษัทฯ	มากกว่า	300	เรื่อง	

• การพัฒนาคู่ค้ารายส�าคัญ	เน่ืองจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ	คิวทีซี	อยู่ในประเภท	SME	จึงมีข้อจ�ากัดหลายประการในการ

พัฒนาศักยภาพการผลติ	บรษิทัจงึจ�าเป็นต้องเข้าไปช่วยเสรมิทักษะวิธีการท�างานเชงิเทคนคิ	และเรยีนรูไ้ปด้วยกนั	พร้อม

แนะน�าแนวทางการท�างานท่ีถูกต้องตามจรรยาบรรณ	และแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	คิวทีซี		ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถ

ส่งมอบวสัดไุด้ตรงเวลา	และมคีณุภาพตามทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	และเพ่ือให้คูค้่ายกระดบัความสามารถ	เตบิโต	และมัน่คง	

โดยมีเป้าหมายด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	1	ราย

 

 ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น  เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 

	 บรษิทัฯ	มแีผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงให้กับองค์กร

ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังาน	หรอืธุรกิจอืน่	ๆ	ทีม่คีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าใน

ระยะยาวแก่องค์กร	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทัง้น้ีได้ก�าหนดให้มกีระบวนการ

วิเคราะห์ความเสีย่ง	และจดัท�าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งต่าง	ๆ	

ไว้	ตามมาตรฐานที่ก�าหนด
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ด้านสิ่งแวดล้อม
 สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

	 เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส�าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง	ยาวนาน	ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม	ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น	จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ	ผลิตภัณฑ์	และยกระดับความคิด		

การกระท�า	ของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	สิ่งที่บริษัทด�าเนินการเพ่ือสร้าง

ความยั่งยืนเช่น

• ได้น�าระบบมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบรบิทขององค์กร	ได้แก่	มาตรฐานการบรหิารจดัการ

ด้านสิ่งแวดล้อม	ISO14001	,	มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน	ISO50001

• เข้าโครงการพัฒนาของภาครัฐเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	โครงการการจัดการท�า

รายงานก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร		,	โครงการ	3Rs	และในปี	2562	บรษิทัมเีป้าหมายเข้าสู่การเป็นโรงงาน	“Zero	Landfill”	

• ส่งเสรมิการสร้างความตระหนกัรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการ

แยกขยะ,			กิจกรรมส่งเสรมิการท�า	KAIZEN	ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน	,	โครงการลดการใช้พลงังาน	และน�า้	,	โครงการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้	เป็นต้น

ปิด-น�้า,	ไฟเมื่อเลิกใช้				ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อช�ารุด					เปลี่ยน-วิธีการท�างานให้สมดุล	

เปิด-ใจคุณร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
CSR in Process

 สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

	 ความปลอดภัยในชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงาน	และบริษัทฯ	ถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	

บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง	โดยการน�าระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	

OHSAS18001	มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการภายใน	มีการใช้งบประมาณจ�านวนมากเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย

ส่วนบคุคล	การปรบัปรงุเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	กระบวนการท�างาน	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	การอบรมให้ความรูแ้ละพัฒนาทกัษะ	

กิจกรรม	KAIZEN	ด้านความปลอดภยั	รวมถึงกิจกรรมส่งเสรมิด้านความปลอดภัยในการท�างานแก่พนักงาน	เพ่ือให้เกิดความตระหนัก

รู้	และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	โดยบริษัทมีเป้าหมาย	Zero	Accident
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งวฒันธรรมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
เป็นอกีหนึ่งกลยุทธส์ าคญัทีข่บัเคลื่อนองคก์รมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ดว้ยตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะสง่ผล

กระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จงึมองหาโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนการ ผลติภณัฑ ์และยกระดบัความคดิ  การกระท า ของ
พนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ีส่ามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สิง่ทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อสรา้งความยัง่ยนืเชน่ 

- ไดน้ าระบบมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มมาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร ไดแ้ก่ มาตรฐานการบรหิารจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม ISO14001 , มาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 

- เขา้โครงการพฒันาของภาครฐัเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น โครงการการจดัการท ารายงาน
ก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร  , โครงการ 3Rs และในปี 2562 บรษิทัมเีป้าหมายเขา้สูก่ารเป็นโรงงาน “Zero Landfill”  

- สง่เสรมิการสรา้งความตระหนกัรบัผดิชอบต่อสิง่แวดใหแ้ก่พนกังานผ่านกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแยกขยะ,   
กจิกรรมสง่เสรมิการท า KAIZEN ดา้นสิง่แวดลอ้มและพลงังาน , โครงการลดการใชพ้ลงังาน และน ้า , โครงการประกวด
สิง่ประดษิฐจ์ากเศษวสัดุเหลอืใช ้เป็นตน้ 

 

 

 

ปิด น ้า-ไฟเมื่อเลิกใช้    ปรบั-แก้ไขอปุกรณ์เมื่อช ารดุ     เปล่ียน-วิธีการท างานให้สมดลุ  
เปิด-ใจคณุรว่มอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม 

 

ดา้นสงัคม 
CSR in Process 

 สรา้งความเขม้แขง็ให้วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 
ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน และบรษิทัฯ ถอืเป็นความเสีย่งส าคญัของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ ได้

สง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัมาอย่างต่อเนื่อง โดยการไดน้ าระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั OHSAS18001 มา
ประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบักระบวนการภายใน มกีารใชง้บประมาณ และบุคลากรจ านวนมากเพื่อจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคล การ
ปรบัปรุงเครื่องมอื เครื่องจกัร กระบวนการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การอบรมใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะ กจิกรรม KAIZEN ดา้น
ความปลอดภยั รวมถงึกจิกรรมสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในการท างานแก่พนกังาน เพื่อให้เกดิความตระหนกัรู ้และหลกีเลีย่งสถานการณ์ที่
อาจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ โดยบรษิทัมเีป้าหมาย Zero Accident  

 

 Start Safe Work Safe Finish Safe
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 สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”  

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดความสามารถหลักขององค์กร	

(Core	Competency)	ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

และวิสยัทัศน์องค์กร	เพ่ือใช้เป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะท่ีทกุ

คนในองค์กรจ�าเป็นต้องมีเป็นพืน้ฐาน	พร้อมก�าหนดความ

สามารถตามต�าแหน่งงานไว้อย่างชดัเจน	เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�างาน	นอกจากน้ี

ยังจดัหลกัสตูรในการพัฒนาทางด้านจติใจ	พฤตกิรรม	ตลอด

จนการบงัคบัใช้	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และกฎหมายต่าง	ๆ 

ที่เก่ียวข้อง	อย่างเคร่งครัด	เพ่ือสร้างคนดีของสังคม	และ

เป็นคนเก่งในงาน		พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานทีม่คีณุค่าและ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 ในปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้เร่งสร้างค่านยิมองค์กร	“การทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ท่ียอมรบัไม่ได้”	ด้วยการจดัฝึกอบรมภายใน

พนกังานครบ	100%	และได้เชญิวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู	้	นอกจากน้ียังจดัอบรมทักษะในการท�างานด้านต่าง	ๆ	ตามเป้าหมาย 

ชั่วโมงฝึกอบรม	

 สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาถ้าพนักงานของเรามคีวามสขุในการท�างาน	และ

มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว	จะช่วยท�าให้เกิดการกินดีอยู่ดี	มีสุขภาวะที่

ดีในชีวิต	ซึ่งจะส่งผลและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส�าเร็จ	ความมั่นคง	

และความก้าวหน้าของพนักงาน	องค์กร	และสังคมร่วมกัน	บริษัทฯ	จึงสร้าง

กลไกของการท�างานเพ่ือสร้างสมดลุยภาพระหว่างชวิีตส่วนตัวและการท�างาน	

(Work	Life	Balance)	ให้บคุลากรในองค์กร	โดยมเีป้าหมายการสร้างความสขุ

ที่ยั่งยืน	และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก			โครงการและกิจกรรม

ทีส่่งเสรมิให้เกิด	Work	Life	Balance	เช่น	โครงการ	“Happy	Money	ชวีติด๊ีดี	

หมดหนีเ้ลกิจน”		โครงการ	“Happy	Body	สขุภาพดีด๊	ีกายใจเป็นสขุ”		โครงการ	

“เลิกเหล้า	เลิกบหุรี	่สุขภาพดีมเีงนิออม”	และในปี	2562	บรษิทัจะเข้าโครงการ

สร้างครอบครวัอบอุน่และมสุีขเพ่ือคนท�างานองค์กร	กับสถาบนัวิจยัประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อยกระดับความสุขและการจัดการปัญหา

ที่ดีของพนักงานต่อไป
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CSR after Process
 สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

กระบวนการ	โดยถือปฏิบัติดังนี้

• รบัฟังความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชมุฯ		คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

คณะกรรมการสวัสดกิาร	เวทีเสวนาประชาคมชมุชนพบคิวทซี	ีซึง่จดัขึน้ปีละ	1	ครัง้	กล่องรบัความคิดเหน็	ข้อเสนอแนะ	ฯลฯ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�าธุรกิจเพื่อสังคม

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ในชุมชน	(ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)

• มีส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาด้านต่าง	ๆ	เพือ่เป็นประโยชน์สาธารณะ	ตามความถนดัและความสามารถขององค์กร	

• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ	การด�าเนินธุรกิจ	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฯลฯ		อย่าง

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้		โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ			เว็บไซต์	ฯลฯ

29รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน :   

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานความย่ังยืนเพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	รวมถึงการด�าเนนิงานด้านบรรษทัภิบาล	เป็นปีท่ี	5	โดยมรีอบการรายงานต้ังแต่วันที	่1	มกราคม	2561	ถึงวันที	่31	ธันวาคม	

2561	และใช้แนวทางการรายงานตาม	GRI	Sustainability	Reporting	Standard	ในระดับตัวชี้วัด	Core	Option	

ขอบเขตของรายงาน :   

	 รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี	2561	เฉพาะบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่รวมถึงบริษัท

ย่อย	หรือบริษัทร่วมทุนอื่น	ยกเว้นการรายงานที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะแสดงงบการเงินรวมซึ่งเริ่มแสดงในปี	2561

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของการรายงาน

No. Name การก�ากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

1 บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่ ✓ ✓ ✓ ✓

2 บจ.คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์ ✓ ✓ - -

3 บจ.คิว	โซลาร์	1 ✓ ✓ - -

4 บจ.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) - ✓ - -

5 บจ.คิวทีซี-ปานโก้	(ประเทศลาว) - ✓ - -

6 บจ.พีพีดับบลิวอี ✓ ✓ - -

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานฉบับนี้ :   

	 รายงานฉบบันีม้กีารทบทวนเน้ือหาส�าคญัโดยทีมงานท่ีรบัผิดชอบในแต่ละประเด็นพร้อมด้วยผู้บรหิารระดับสูง	และเสนอเข้า

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้น�าเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน		บริษัทฯ	ยังไม่มีนโยบายให้ตรวจรับรองรายงานฯ	และ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก	

การสอบถามข้อมูล :   

	 หากมข้ีอสงสยัหรอืข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณุาตดิต่อ	ฝ่ายพัฒนาความย่ังยืนองค์กร	บรษิทั	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)		

อีเมล์	:	Sustainability@qtc-energy.com					โทรศัพท์	:	038891411-3	ต่อ	101	หรือ	08-8203-0128

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้โดยการ	Scan	QR	Code
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
 
ที่มาของรายงาน :    

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยนืเพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษิทัฯ ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึการด าเนินงานดา้นบรรษทัภบิาล เป็นปีที ่5 โดยมรีอบการรายงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และใช้
แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standard ในระดบัตวัชีว้ดั Core Option  
 

ขอบเขตของรายงาน :    
รายงานฉบบัน้ีน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานในปี 2561 เฉพาะบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ไม่รวมถึงบรษิทัย่อย 

หรอืบรษิทัร่วมทุนอื่น ยกเวน้การรายงานทีเ่กีย่วกบัผลลพัธท์างดา้นเศรษฐกจิทีจ่ะแสดงงบการเงนิรวมซึง่เริม่แสดงในปี 2561  

บริษทัท่ีอยู่ในขอบเขตของการรายงาน 
No. Name การก ากบัดแูลกิจการ เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม 

1 บมจ.ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่     

2 บจ.ควิทซี ีโกลบอลเพาเวอร ์   - - 

3 บจ.ควิ โซล่าร ์1   - - 

4 บจ.พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว(ประเทศไทย) -  - - 

5 บจ.ควิทซี-ีปานโก ้(ประเทศลาว) -  - - 

6 บจ.พพีดีบับลวิอ ี   - - 

 

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานฉบับนี ้:    
รายงานฉบบันี้มีการทบทวนเนื้อหาส าคญัโดยทีมงานที่รบัผิดชอบในแต่ละประเด็นพร้อมด้วยผู้บริหารระดบัสูง และเสนอเข้า

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาเหน็ชอบให้น าเสนอขอ้มูลสู่สาธารณะชน  บรษิัทฯ ยงัไม่มีนโยบายยงัไม่มนีโยบายให้ตรวจรบัรอง
รายงานฯ และตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีส่ าคญัโดยหน่วยงานภายนอก  
 

การสอบถามข้อมูล :    
หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ ฝา่ยพฒันาความยัง่ยนืองคก์ร บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

อเีมล ์: Sustainability@qtc-energy.com     โทรศพัท ์: 038891411-3 ต่อ 101 หรอื 08-8203-0128     
 
 

 
 

 

โปรดแสดงความคิดเหน็ต่อคณุค่าของรายงานฉบบัน้ีโดยการ Scan QR Code 

หรอืทาง   http://qtc-energy.com/questionnaire 

30 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 





บรรษัทภิบาล
 การก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	โดยได้จัดท�า	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี”	http://

investor.qtc-energy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy		และ	“จรรยาบรรณธุรกิจ”		http://investor.

qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20190131-qtc-codeofconduct-th.pdf	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็น

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการด�าเนินธุรกิจ			ภายใต้การก�ากับดูแลของ	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่า

ตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”	ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	1	ท่าน	โดยจะมี

การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ	ตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�าทุกปี		(Disclosure	102-23)

	 การด�าเนินงานปี	2561	เป็นการปรับปรุง	และสร้างมาตรการควบคุมภายในให้เข้มแข็งขึ้นดังนี้	

• ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม	CG	Code	2017	ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ	8	ข้อ

• ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพิ่มเติมนโยบายการให้	การรับ	ของขวัญ	และการเลี้ยงรับรอง

• ปรับปรุงนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง		

• จัดท�าจรรยาบรรณ	และแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	

• สื่อสารให้ผู้บริหารและหรือตัวแทนของบริษัทฯ	คู่ค้าลงนามรับทราบปฏิบัติ

• สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)	ในช่วงเทศกาลปีใหม่

• เปิดบ้านแชร์ประสบการณ์การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโพธิ์ทอง	อ.ปางศิลาทอง	จ.ก�าแพงเพชร		เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

บรรษัทภิบาล

ด�านเศรษฐกิจ

ข�อมูลสถิติตัวชี้วัด
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บรรษัทภิบาล 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด โดยไดจ้ดัท า “นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี http://investor.qtc-
energy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy  และ  “จรรยาบรรณธุรกิจ ”   http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-
governance/20190131-qtc-codeofconduct-th.pdf อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งเป็นขอ้พงึปฏบิตัิของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานในการ
ด าเนินธุรกจิ   ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ “คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล” ซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระ 2 
ท่าน และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 1 ท่าน โดยจะมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิ ตาม
มาตรฐานสากลเป็นประจ าทุกปี  (Disclosure 102-23) 

 

การด าเนินงานปี 2561 เป็นการปรุบปรุง และสรา้งมาตรการควบคุมภายในใหเ้ขม้แขง็ขึน้ดงันี้  
- ปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีาม CG Code 2017 ซึง่ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตั ิ8 ขอ้ 
- ปรบัปรุงจรรยาบรรณธุรกจิเพิม่เตมินโยบายการให ้การรบั ของขวญั และการเลีย้งรบัรอง 
- ปรบัปรุงนโยบายจดัซือ้จดัจา้ง   
- จดัท าจรรยาบรรณ และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้ของ QTC  

และสือ่สารใหผู้บ้รหิารและหรอืตวัแทนของบรษิทัฯ คู่คา้ลงนามรบัทราบปฏบิตัิ 
- สือ่สารนโยบายงดรบัของขวญั (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 
 
 
 
 

- เปิดบา้นแชรป์ระสบการณ์การบรหิารองคก์รอย่างมธีรรมาภบิาลใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพธิท์อง อ.ปางศลิาทอง จ.ก าแพงเพชร  เพื่อน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

วิธกีารสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สีย  

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ชอ่งทางการสื่อสาร 

คูม่อืฉบบัพกพา การอบรม การชีแ้จง รายงานประจ าปี เวทเีสวนาฯ AGM http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/ 

ภายในองคก์ร     - -  
ภายนอกองคก์ร  -      

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ยังท�าหน้าที่สรรหา	คัดเลือก	เสนอบุคคลที่มีความ

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง		การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง		

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf			

โดยในรอบปี	2561	ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้จดัการประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิทัฯ		และประเมนิความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2561	มีผลการประเมินดังนี้

1.		 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;	ศูนย์

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

ค�าถามให้เหมาะสมจ�านวน	30	ข้อ	ให้กรรมการท้ัง	9	ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2561	และน�า

คะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม	5

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561

คะแนนเต็ม	5	เฉลี่ยที่ได้	4.56	คะแนน	อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยงัท าหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูง  การพจิารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูง  ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด         http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf   โดยในรอบปี 
2561 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้   

  

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน   

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดให้จดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  และประเมนิความสามารถในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2561 มผีลการประเมนิดงันี้ 

 
1. ผลการประเมินคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ; ศูนย์

พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และไดน้ ามาปรบัขอ้ค าถาม
ใหเ้หมาะสมจ านวน 30 ขอ้ ใหก้รรมการทัง้ 9 ท่านประเมนิตนเองจากผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2561 และน าคะแนนมาเฉลีย่
โดยมคีะแนนเตม็ 5 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 
คะแนนเตม็ 5 เฉล่ียท่ีได้ 4.56 คะแนน อยู่ในระดบัดีเย่ียม 
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2.		 ผลการประเมนิความสามารถในการปฏิบตังิานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏิบติั

งานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศนูย์พัฒนาการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ธันวาคม	2554	:	และได้น�ามาปรบัเพ่ิมเตมิรวม	11	หมวด	กรรมการ	8	ท่านประเมนิการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2561	ด้วยความเป็นอิสระ	และน�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม	4	

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี	2561

คะแนนเต็ม	4	คะแนนที่เฉลี่ย	3.75	อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ปฏิบัติตามกฎหมาย

	 เป็นประเดน็ความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ของกฎหมายค่อนข้างบ่อย

และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินความสอดคล้อง

ต่อกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ	ก�าหนดทีมรับผิดชอบ	และจัดท�าเป็นทะเบียนกฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ	Document	

Control	Center		ในปี	2561	มีผลการด�าเนินงานดังนี้	

• รวบรวมข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจเข้าระบบควบคุม	จ�านวน	311	เรื่อง

• ด�าเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายแล้วจ�านวน	305	เรื่อง

• ก�าลงัด�าเนนิการประเมนิความสอดคล้องต่อกฎหมายอกี	6	เรือ่งยังไม่แล้วเสรจ็	ก�าหนดเสรจ็ภายในไตรมาส	2	ของปี	2562
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2. ผลการประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
ตนเองของคณะกรรมการบรษิัท ; ศูนย์พัฒนาการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ธนัวาคม 2554 : และได้น ามาปรบัเพิ่มเติมรวม 11 หมวด กรรมการ 8 ท่านประเมินการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารจากผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2561 ดว้ยความเป็นอสิระ และน าคะแนนมาเฉลีย่โดยมคีะแนนเตม็ 4  
 
 
 
 

 

      กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารประจ าปี 2561 
คะแนนเตม็ 4 คะแนนท่ีเฉล่ีย 3.75 อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 

เป็นประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของกฎหมายค่อนขา้งบ่อยและ
เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการประเมนิความสอดคลอ้งต่อกฎหมายให้
ครอบคลุมกจิกรรมทางธุรกจิ ก าหนดทมีรบัผดิชอบ และจดัท าเป็นทะเบยีนกฎหมายควบคุมเขา้สู่ระบบ Document Control Center  ในปี 
2561 มผีลการด าเนินงานดงันี้  

o รวบรวมขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิเขา้ระบบควบคุม จ านวน 311 เรื่อง 
o ด าเนินการประเมนิความสอดคลอ้งต่อกฎหมายแลว้จ านวน 305 เรื่อง 
o ก าลงัด าเนินการประเมนิความสอดคลอ้งต่อกฎหมายอกี 6 เรื่องยงัไม่แลว้เสรจ็ ก าหนดเสรจ็ภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 
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35  

รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่โีดย IOD (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 

 

ผลการประเมนิคณุภาพการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าป ี(คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 

 

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

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

โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ครั้งท่ี	5	 เมื่อวันท่ี	10	พฤษภาคม	2561	 

http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-anti-corruption-policy-th-02.pdf		และได้

ปรับปรุงนโยบายจัดซื้อจัดจ้างพร้อมก�าหนด	จรรยาบรรณ	และแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ข้ึน	เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัต	ิ

และสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ค้า	ต่อการปฏิบัติที่โปร่งใส			การติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่น	และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ถูกก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งมอบหมายให้	บริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	

จ�ากัด	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการด�าเนินงานภายในของบรษิทัฯ	ทุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบตัใินการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่	

และการบรหิารความเสีย่ง	มคีวามถ่ีไตรมาสละ	1	ครัง้	โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ

อิสระ	3	ท่าน	และเลขานุการอิสระ	1	ท่าน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ในรอบปี	2561	ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตาม	

ตรวจสอบ	และประเมินผล	ทั้งสิ้น	5	ครั้ง			

 นโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุนโยบายฯ	ครัง้ท่ี	5	พร้อมกับปรบัปรงุแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องให้มคีวามสมบรูณ์ครบถ้วน	และ

ได้จดัท�าเป็นฉบบัพกพา	แจกจ่าย	อบรม/ชีแ้จง	ให้พนกังาน	ผู้บรหิาร	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	รวมถึงผูบ้รหิารในบรษิทัฯ	ย่อย	พร้อม 

ลงลายมอืชือ่รบัทราบปฏบิตั	ิครบ	100%			นอกจากน้ียังบรรจหุลักสูตร	นโยบาย	และแนวทางปฏิบติัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่	เป็น

หลักสูตรความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะต้องผ่านการอบรม	และทดสอบความรู้ทุกต�าแหน่งงาน

	 นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ได้เชญิคณุธนกฤต	เพ่ิมพูนขันตสิขุ	วิทยากรผูเ้ชีย่วชาญเก่ียวกับการสร้างความตระหนกัรูใ้นแนวทางปฏบิติั

ต่อต้านคอร์รปัชัน่	มาบรรยายให้พนกังานได้รบัทราบถึงภัยร้ายของการคอร์รปัชัน่เมือ่วันท่ี	11	เมษายน	2561	ณ	โรงงานจงัหวดัระยอง	

(กลุ่มพนักงานปฏิบัติการโรงงาน	และผู้บริหาร)			และวันที่	27	เมษายน	2561	ณ	ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ	(กลุ่มพนักงานส�านักงาน	

ผู้บริหาร	และผู้ตรวจสอบภายใน)
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Disclosure 102-16) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการปฏบิตั ิและสามารถ
ตรวจสอบได้  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรบัปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ครัง้ที่ 5 เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 
http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-anti-corruption-policy-th-02.pdf  และไดป้รบัปรุงนโยบาย
จดัซือ้จดัจา้งพรอ้มก าหนด จรรยาบรรณ และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้ของ QTC ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิและสรา้งการมสี่วนร่วม
ของคู่ค้า ต่อการปฏบิตัทิีโ่ปร่งใส   การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และแนวทางปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้ง ถูกก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มอบหมายให้ บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการ
ด าเนินงานภายในของบรษิทัฯ ทุกกระบวนการรวมถงึแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการบรหิารความเสีย่ง มคีวามถี่ไตร
มาสละ 1 ครัง้ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 ท่าน และเลขานุการอสิระ 1 ท่าน มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 2561 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ทัง้สิน้ 5 ครัง้    

นโยบายสู่การปฏิบัต ิ 

  การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2) 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงนโยบายฯ ครัง้ที ่5 พรอ้มกบัปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามสมบูรณ์ครบถว้น และได้
จดัท าเป็นฉบบัพกพา แจกจ่าย อบรม/ชี้แจง ให้พนักงาน ผู้บรหิาร และคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมถึงผู้บรหิารในบริษทัฯ ย่อย พร้อมลง
ลายมอืชื่อรบัทราบปฏบิตั ิครบ 100%   นอกจากนี้ยงับรรจุเป็นหลกัสูตร “นโยบาย และแนวทางปฏบิตัิการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็น
หลกัสตูรความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยพนกังานทีเ่ขา้ใหม่จะตอ้งผ่านการอบรม และทดสอบความรูทุ้กต าแหน่งงาน 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ชญิคุณธนกฤต เพิม่พูนขนัตสิุข วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนักรูใ้นแนวทางปฏบิตัิ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ มาบรรยายใหพ้นกังานไดร้บัทราบถงึภยัรา้ยของการคอรร์ปัชัน่เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2561 ณ โรงงานจงัหวดัระยอง (กลุ่ม
พนกังานปฏบิตักิารโรงงาน และผูบ้รหิาร)   และวนัที ่27 เมษายน 2561 ณ ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ (กลุ่มพนกังานส านกังาน ผูบ้รหิาร และ
ผูต้รวจสอบภายใน)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
               ภาพการอบรมพนกังานใหม ่และการท าแบบทดสอบ On line 
 

 
 
                    ภาพบรรยากาศการอบรมโดยวทิยากรภายนอก 
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 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร	และส่งตัว

แทนเข้าร่วมงาน	“คนไทยตื่นรู้สู้โกง”	วันต่อต้านคอร์รัปชั่น	2561	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	

น�าโดยกรรมการผูจ้ดัการ	และทมีงาน	ทัง้น้ีเพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์ทีไ่ด้ประกาศเป็นแนว

ร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น		และเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงาน	

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้	และปฏิบัติได้ตามนโยบายที่ประกาศไว้

“คนไทยตื่นรู้	สู้โกง”	ณ	ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา “กิจกรรมให้ความรู	้และร่วมแสดงพลงัต่อต้านคอร์รปัชัน่”	ณ	โรงงานจังหวัดระยอง

ขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC 

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จัดท�าและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	เพื่อ

พิจารณารับรองเป็นสมาชิก	CAC	เมื่อไตรมาส	4/61	แล้ว		และจากผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ	ได้มีมติให้การรับรอง	บริษัทฯ	เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	แล้ว	โดยจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่	26	

กุมภาพันธ์	2562	

รับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย 

นายกิตต	ิ		อจัฉรยิบญุยงค์		รองกรรมการผู้จดัการ

สายการตลาด	เป็นตัวแทนบริษัทฯ	เข้ารับมอบ 

เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย	จาก 

คณุกลนิท์		สารสนิ	ประธานกรรมการหอการค้าไทย		

ในฐานะที่บริษัทได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น	

หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560	ในงาน	“ธุรกิจไทย	เท่ได้	ด้วยจรรยาบรรณ”		

เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2561	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	สนามบินน�้า	จังหวัด

นนทบรุ	ี	โดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รปัชัน่และส่งเสรมิจรรยาบรรณ

หอการค้าไทย		ได้ด�าเนินโครงการประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดเีด่น	

หอการค้าไทย	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี		เพ่ือให้ตระหนักถึงความส�าคัญใน

การด�าเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ	
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 ก�าหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

	 ในกรณีทีม่ข้ีอสงสยั	หรอืพบเห็นการกระท�าท่ีสงสัยว่า	พนักงาน	ผู้บรหิาร	หรอืกรรมการของบรษิทัฯ	มพีฤติกรรมฝ่าฝืน	หรอืไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ของ	QTC	ท่านสามารถสอบถาม	หรือ

แจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียน	พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง	ๆ	ตามช่องทางต่อไปนี้				
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วิธกีารสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ก าหนดช่องทางในการสือ่สารนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไวด้งันี้ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ช่องทางการสือ่สาร 
คู่ม

อืฉ
บบั

พก
พา

 

กา
รอ
บร

ม 
กา
รป

ระ
ชมุ

ชีแ้
จง

 

รา
ยง
าน

ปร
ะจ
 าปี

 

เวท
เีสว

นา
ฯ 

e-m
ail

 

จด
หม

าย
 

กา
รป

ระ
ชมุ

ผูถ้
อื

หุน้
 http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/ 

 

ภายในองคก์ร     -  - -  
ภายนอกองคก์ร  - -       

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   
 ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท าทีส่งสยัว่า พนกังาน ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษิทัฯ มพีฤตกิรรมฝา่ฝืน หรอืไม่

ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีของ QTC ท่านสามารถสอบถาม หรอืแจ้ง
เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่อไปนี้                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัทคิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	 		audit@qtc-energy.com

	 เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑำ	8	แยก	5	

	 ถนนกรุงเทพกรีฑำ

	 แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	

	 กรุงเทพฯ		10240
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การบริหารความเสี่ยง
	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ	รกัษาไว้ซึง่พันธกิจ	และเป็นไปตามวิสยัทัศน์องค์กรในการก้าวขึน้

สู่บริษัทชั้นน�าของโลก	(World	Calss)	ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา		บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร	http://qtc-energy.com/?page_id=887&lang=th			และก�าหนด

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	(Disclosure	102-11)	พร้อมทั้งก�าหนดให้มีช่องทางในการรายงาน		

การตดิตาม	และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ	ครอบคลมุมติทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โครงสร้างการบรหิารความ

เสีย่งจดัตัง้เป็นคณะกรรมการซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานฯ		รองกรรมการผูจ้ดัการทุกสายงานและผูจ้ดัการฝ่าย

ตามสายงาน	รวมถึงกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย	เป็น	Risk	Manager	ท�าหน้าที่ติดตาม	ตรวจสอบการด�าเนินงาน	ประเมินความ

เสี่ยง	และก�าหนดมาตรการป้องกัน	แก้ไข	และผู้จัดการแผนกตามสายงาน	เป็น	Risk	Committee	ท�าหน้าที่ชี้บ่งความเสี่ยง	และน�า

มาตรการป้องกัน	แก้ไข	ไปปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน	พร้อมรายงานผลการด�าเนินงาน			โดยมีความถี่ในการทบทวนทุกไตรมาส	

	 การชี้บ่ง	และประเมินความเสี่ยงองค์กรในรอบปี	2561	มีความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น	73	เรื่อง	แบ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง	9	

ความเสี่ยง	และความเสี่ยงที่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมแล้วอยู่ในการควบคุม	64	ความเสี่ยง
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การบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ รกัษาไวซ้ึง่พนัธกจิ และเป็นไปตามวสิยัทศัน์องคก์รในการกา้วขึน้สู่

บริษัทชัน้น าของโลก (World Calss) ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
บรษิัทฯ จงึก าหนดให้มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งองคก์ร http://qtc-energy.com/?page_id=887&lang=th   และก าหนดกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งตามหลกัมาตรฐานสากล COSO (Disclosure 102-11) พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้ชี่องทางในการรายงาน  การตดิตาม และการ
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมติทิางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้เป็นคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จดัการเป็นประธานฯ  รองกรรมการผู้จดัการทุกสายงานและผู้จดัการฝ่ายตามสายงาน รวมถึงกรรมการ
ผู้จดัการในบรษิัทย่อย เป็น Risk Manager ท าหน้าที่ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมนิความเสีย่ง และก าหนดมาตรการป้องกนั 
แกไ้ข และผูจ้ดัการแผนกตามสายงาน เป็น Risk Committee ท าหน้าทีช่ีบ้่งความเสีย่ง และน ามาตรการป้องกนั แกไ้ข ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ชดัเจน พรอ้มรายงานผลการด าเนินงาน   โดยมคีวามถีใ่นการทบทวนทุกไตรมาส  

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

    

การชี้บ่ง และประเมนิความเสีย่งองค์กรในรอบปี 2561 มคีวามเสีย่งรวมทัง้สิน้ 73 เรื่อง  แบ่งเป็นความเสีย่งที่ต้องเฝ้าระวงั  9 
ความเสีย่ง และความเสีย่งทีม่มีาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมแลว้อยู่ในการควบคุม 64 ความเสีย่ง 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ความเสีย่งทีส่ าคญั 
1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29) 

ประเดน็ความเสีย่ง การด าเนินงาน 
1.1 ความไมส่ม ่าเสมอของรายไดแ้ละการพงึพงิลกูคา้ราย
ใหญ่ ในธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่48-55 , 82-83 

เนื่องจากรายไดส้่วนใหญ่มาจากการประมลูงานภาครฐั ซึง่มคีวามไมแ่น่นอนทางการเมอืง
ส่งผลต่อการใชง้บประมาณรายจ่ายภาครฐั และมคีู่แขง่ขนัในตลาดมากซึง่เป็นปจัจยัทีค่วบคุม
ไมไ่ด ้บรษิทัฯ ไดส้รา้งมาตรการเพือ่ลดความเสีย่งไวด้งันี้ 
 เพิม่ต าแหน่งงานขายราชการเพือ่คอยตดิตามขา่วสารงานประมลู กฎ ระเบยีบ 

ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง และเขา้ประมลู 
 ขยายตลาดต่างประเทศดว้ยการผลติแบบ OEM ปจัจุบนัม ี2 กลุ่มประเทศไดแ้ก่

ออสเตรเลยี และญีปุ่น่ (ไมส่ามารถกลา่วอา้งชือ่แบรนดไ์ด)้ เป็นความลบัทางการคา้ 
 ตัง้ตวัแทนขายในต่างประเทศจ าหน่ายภายใตแ้บรนด ์QTC  
 ปรบัโครงสรา้งองคก์รในสายงานขาย แบ่งความรบัผดิชอบตามกลุ่มลกูคา้เอกชนเพือ่

ความคล่องตวั และกระจายความรบัผดิชอบ 
 พฒันาผลติภณัฑห์มอ้แปลงประหยดัพลงังาน (Super Low Loss) และ Smart 

Transformer สรา้งความแตกต่างเพือ่เป็นทางเลอืกใหมใ่หก้บัลกูคา้  
 ปรบัปรุงมาตรฐานการผลติ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ลดตน้ทุนการผลติ แต่ไมล่ด

คุณภาพ (ท าน้อย ไดม้าก) 
 อบรมและพฒันาทกัษะกลุ่มผูบ้รหิารระดบักลาง-ระดบัสงู หลกัสตูร “พฒันากลยุทธ ์และ

กระบวนการบรหิารกลยุทธ์” เป็นการระดมสมองเพือ่วางกลยุทธก์ารแขง่ขนัในระยะสัน้-
ระยะกลาง  

1.2 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานปี 2561 บรษิทัฯ ไดก้ าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นเป็นเงนิ 4,854,937.00 บาท 

เนื่องจากการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้ามคีวามจ าเป็นตอ้งน าเขา้วตัถุดบิหลกัจากต่างประเทศเป็น
สดัส่วน 60% ของมลูค่าวตัถุดบิทีใ่ชต่้อปี และมกีารส่งออกหมอ้แปลงเป็นสดัส่วน 20-30% 
ของยอดขาย  และอตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิโลก และสถานการณ์
โลกส าคญัๆ บรษิทัฯ จงึมมีาตรการป้องกนัความเสีย่งนี้ดงันี้ 
 นโยบายซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract 
 ตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถุดบิหลกัอย่างใกลช้ดิ เช่นทองแดง เหลก็ซลิกิอน 

และน ้ามนัหมอ้แปลง  และท าการจองซื้อวตัถุดบิลว่งหน้า หากเหน็โอกาสไดเ้ปรยีบทาง
การคา้ 

1.3 การลงทุนในธุรกจิอื่น 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่46 

เพือ่กระจายความเสีย่งการลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัธุรกจิหมอ้แปลง
ไฟฟ้า  โดยผ่านการด าเนินงานของบรษิทั ควิทซี ีโกบอล เพาเวอร ์(จ ากดั) : QTCGP ซึง่เป็น
บรษิทัย่อย  และธุรกจิดา้นพลงังานเป็นธุรกจิซึง่บุคลากรส่วนใหญ่ของ ควิทซีไีมม่คีวามถนดั 
บรษิทัฯ จงึมมีาตรการป้องกนัความเสีย่งดงันี้ 

 จา้งผูบ้รหิาร และทมีงาน ทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทางเพิม่เตมิเพือ่บรหิาร QTCGP 
 ว่าจา้งทีป่รกึษาเฉพาะทางภายนอก เพือ่ศกึษารายละเอยีดโครงการ ทีจ่ะเขา้ลงทุน 

ครอบคลุมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม  
 การลงทุนใด ๆ ในธุรกจิอื่นตอ้งผ่านกระบวนการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และ

มตขิองผูถ้อืหุน้ 

 

 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ
 1.  ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29) 

ประเดน็ความเสีย่ง การด าเนินงาน 
2.1 สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่58-65 
 

เนื่องจากสภาพการท างานของพนกังานเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัร สารเคม ีและ
มกีระบวนการท างานทีเ่ป็นขัน้ตอน และโรงงานตัง้อยูร่่วมกบัชุมชนซึง่มอีายุกว่า 20 ปี อาจ
เกดิอุบตัเิหตุทีส่่งผลกระทบต่อพนกังาน และชุมชนได ้บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั
ไวด้งันี้ 
 บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัดว้ยระบบมาตรฐาน OHSAS18001 
 ก าหนดมาตรฐานการท างานทีป่ลอดภยั และ PPE อย่างเหมาะสม การซ่อมบ ารุง

เครือ่งจกัรตามระยะ 
 ตรวจรบัรองระบบไฟฟ้า และอาคาร โดยผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
 ตดิตัง้ระบบเตอืนภยัอตัโนมตักิรณเีกดิเพลงิไหม ้
 ฝึกอบรมดบัเพลงิ และอพยพหนีไฟ 
 กระตุน้จติส านึกความปลอดภยัดว้ยกจิกรรม KYT 
 จดักจิกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยั เพือ่ใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนกัแกพ่นกังาน และ

ชุมชน 
 มคีณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) จากการเลอืกตัง้เป็นตวัแทนลกูจา้งร่วมพจิารณา

แนวทางการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ  เพือ่ลด ละ เลกิ บุหรี ่เหลา้ และสวสัดกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรค

ตามสถานการณ์ทีร่ะบาด 
2.2 การไหลออกของวชิาชพีวศิวกร และพนกังานใน

ต าแหน่งงานส าคญั 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่70-82 

เนื่องจากโรงงานตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัดา้นแรงงานค่อนขา้งสงู ตัง้แต่
พนกังานระดบัใชแ้รงงาน ถงึระดบัวชิาชพี บรษิทัฯ ไดว้างมาตรการทีส่ าคญัไวด้งันี้ 
 ปรบัโครงสรา้งค่าจา้ง และผลประโยชน์ของพนกังานอย่างเหมาะสม โดยเทยีบกบั

อุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 โครงการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
 โครงการรวบรวมและจดัท า KM ในทุก ๆ กระบวนการท างาน เป็นสือ่ดจิติอลเพือ่เขา้ถงึ 

และเขา้ใจไดง้า่ย 
 สรา้งสุขภาวะองคก์ร ตามแนวทาง Happy 8  

2.3 การปฏบิตัติามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่34 

ลกัษณะธุรกจิเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มกีารผลติ ซ่อมแซม จ าหน่าย บรกิาร ใหก้บัหน่วยงาน
ภาครฐั  ภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ จงึมกีฎหมาย ขอ้ก าหนด มากมายที่
บรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามใหส้อดคลอ้ง ซึ่งในตวักฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดต่าง ๆ กจ็ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงตามวาระตามสมยัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการด าเนินธุรกจิ บรษิัทฯ  ได้
ก าหนดมาตรการป้องกนัไวด้งันี้ 

 ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม รวบรวม ประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดทางการคา้ จากช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น ราชกจิจานุเบกษา ประกาศต่าง ๆ 

 จดัท าเป็นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนด เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัคิรอบคลุมทัง้องคก์ร 

 หน่วยงาน Document Control จดัท าเป็นทะเบยีนกฎหมาย ขอ้ก าหนดทางการคา้ ที่
เกีย่วขอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทุกไตรมาส 

 

 2.  ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29)
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3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29) 

ประเดน็ความเสีย่ง การด าเนินงาน 
3.1 การจดัการของเสยีอนัตราย และวสัดุเหลอืใชจ้ากการ

ผลติ 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่95-97 

ในกระบวนการผลติ และการใหบ้รกิารหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ มวีสัดุเหลอืใชจ้ากการ
ผลติ และของเสยีอนัตรายทีต่อ้งควบคุมการก าจดัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
ก าจดัจะผ่านบรษิทัผูร้บัก าจดั ผูร้บัก าจดัด าเนินการตามวธิทีีก่รมโรงงานฯ ก าหนด แต่อาจมี
ความเสีย่งทีผู่ร้บัก าจดัขาดความรบัผดิชอบไมด่ าเนินการตามเงือ่นไข ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม  บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัไวด้งันี้ 
 ขออนุญาตและขึน้ทะเบยีนบรษิทัผูร้บัก าจดั แยกตามประเภทของของเสยีจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 
 ทมีงานเขา้ตรวจประเมนิพืน้ที ่และวธิกี าจดั ในพืน้ทีจ่รงิของผูร้บัก าจดั โดยไมบ่อกกล่าว

ล่วงหน้า 
 ควบคุมการขนยา้ย และการบรรจุเพือ่ป้องกนัการหกรัว่ไหลก่อนออกจากโรงงาน 
 จดัท าโครงการ 3R เพือ่คดัแยก และใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุด 
 จดัท าโครงการ Zero Landfill น าขยะประเภทฝงักลบ ส่งเขา้โรงงานผลติไฟฟ้า 

 

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ 

ประเดน็ความเสีย่ง การด าเนินงาน 
4.1 ภาวะฉุกเฉนิ 

 
 
 
ปจัจุบนัไดด้ าเนินการตามแผนงานครบถว้น เป็นความ
เสีย่งระดบัต า่แต่ตอ้งเฝ้าระวงั และปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 

เป็นความเสีย่งจากภยัพบิตัต่ิาง ๆ เช่นน ้าท่วมส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ  ไฟไหมส้ านกังาน
ใหญ่ หรอืโรงงานจงัหวดัระยอง  บรษิทัฯ ไดว้างมาตรการป้องกนั และเตรยีมรบัภาวะฉุกเฉนิ
ไวด้งันี้   
 จดัท าแผนป้องกนั และระงบัอคัคภียั และฝึกซอ้มทุกปี 
 จดัท าแผนกูค้นืขอ้มลูสารสนเทศ และท าการฝีกซอ้มแผนปีละ 1 ครัง้ 
 ซื้อกรมธรรมท์ีม่คีวามคุม้ครองความเสีย่ง 

4.2 การพึง่พงิผูบ้รหิารหลกัในการด าเนินธุรกจิ 
 
 
 
ผลการด าเนินงานหน้าที ่73 

การบรหิารงานในบรษิทั โดยผูน้ าส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์เฉพาะทางหมอ้แปลงไฟฟ้า 
และติดเป็นแบรนด์ของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้มสี่วนได้เสีย  ใน
อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ บริษัทฯ จึงได้มี
มาตรการด าเนินการดงันี้ 
 จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (succession plan)  และคดัเลอืกผูส้บืทอด 
 ส่งเสรมิภาวะผูน้ า และพฒันาทกัษะผูส้บืทอด ตาม Career Path 
 ส่งเสรมิการท าตลาดโดยใชแ้บรนดส์นิคา้ และมาตรฐานโรงงานเป็นตวัน า  

 
กลยุทธ ์:  ส่งเสริม และเขม้งวดต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด นโยบายฯ 
เป้าหมาย ผลลพัธ์ปี 2561 
 1. พนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 100% 100% 
 2. คู่คา้ รบัทราบนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  100% 100% 
 3. มรีะบบควบคุม และประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย 80% 100% 
 4. ค่าปรบัเนื่องจากการละเวน้ หรอืหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย เป็นศนูย ์ ไมม่คีา่ปรบัตามกรณ ี
 5. จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งต่อกฎหมาย หรอืนโยบายฯ เป็นศนูย ์ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 

 

 3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

 4.  ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

42 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 





การเติบโตของธุรกิจ

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

ไม่รวมผลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมทุน	ซึ่งมีสาเหตุหลักดังนี้
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รายได้จากการขายและบริการ ต้นทนุขายและบริการ ก าไรขัน้ต้น คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2559 531.23 503.56 27.67 127.06

ปี 2560 865.47 747.98 117.49 349.69

ปี 2561 815.57 700.83 114.74 107.26
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การเติบโตของธุรกิจ  

 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ  

ณ สิน้สดุปี 2561  บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานผลกิกลบัมาท าก าไรตามงบการเงนิ (เฉพาะ) ของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั
(มหาชน) ธุรกจิผลติ จ าหน่าย ซ่อมแซม หมอ้แปลงไฟฟ้า ไม่รวมผลการด าเนินงานในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ซึง่มสีาเหตุหลกัดงันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ (แบบเฉพาะ) ปี 2559-2561 

1. รายได้ :  ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร ที ่815.57 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 คดิเป็น 5.77% ไม่บรรลุ
เป้าหมายธุรกจิที ่1,000 ลา้นบาท เป็นผลมาจากปจัจยัทางเศรษฐกจิ และการเมอืง ทีม่กีารชะลอตวัการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ลกูคา้งานภาครฐั และกลุ่มโรงงานไฟฟ้าทีม่กีารเลื่อนขยายการลงทุนออกไปต่อเนื่อง  

 
2. ก าไรขัน้ต้น :  ในปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้คดิเป็น 14.07 % จากยอดขาย และมตีน้ทุนขายและบรกิารคดิเป็น 85.93% 

จากยอดขาย เปลีย่นแปลงดขีึน้จากปี 2560 ซึง่มกี าไรขัน้ตน้ 13.58% และมตีน้ทุนขายและบรกิารที ่86.42% จากรายได ้
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2561 มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคดิเป็น 13.15% จากรายไดเ้ปลีย่นแปลง
ลดลงจากปี 2560 ซึง่มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคดิเป็น 40% จากยอดรายได ้ เนือ่งจากในปี 2561 ไดม้กีารกลบัรายการหนี้สงสยัจะ
สญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 47.25 ลา้นบาท 

ลา้
นบ

าท
 

1.		รายได้	:		ปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการ	ท่ี	815.57	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2560	คิดเป็น	5.77%	ไม่

บรรลุเป้าหมายธุรกิจที	่1,000	ล้านบาท	เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ	และการเมือง	ท่ีมีการชะลอตัวการลงทุนใน

โครงการต่าง	ๆ	โดยเฉพาะลูกค้างานภาครัฐ	และกลุ่มโรงงานไฟฟ้าที่มีการเลื่อนขยายการลงทุนออกไปต่อเนื่อง	

2.		ก�าไรขั้นต้น	:		ในปี	2561	บริษัทฯ	มีก�าไรข้ันต้นคิดเป็น	14.07	%	จากยอดขาย	และมีต้นทุนขายและบริการคิดเป็น	

85.93%	จากยอดขาย	เปลี่ยนแปลงดีข้ึนจากปี	2560	ซึ่งมีก�าไรข้ันต้น	13.58%	และมีต้นทุนขายและบริการท่ี	86.42%	

จากรายได้

3.		ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	:	ในปี	2561	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารคดิเป็น	13.15%	จากรายได้เปลีย่นแปลง

ลดลงจากปี	2560	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น	40%	จากยอดรายได้		เนื่องจากในปี	2561	ได้มีการกลับ

รายการหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจ�านวน	47.25	ล้านบาท

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

บรรษัทภิบาล

ด�านเศรษฐกิจ

ข�อมูลสถิติตัวชี้วัด
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ด้านเศรษฐกิจ

	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ	และตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	จะเห็นได้ว่ารายได้

จากการขายงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในปี	2561	ลดลงจากปี	2560	ร้อยละ	36.34		เนื่องจากมีรายการเปิดประมูลแบบ	e-biding	

จากการไฟฟ้านครหลวงรอบเดียวในช่วงปลายปี	2561		และบริษัทฯ	สามารถชนะการประมูลได้	1	Lot		ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่มกีารเปิดประมลูในปี	2561	จงึเป็นเหตใุห้รายได้ในส่วนงานขายภาครฐัและรฐัวสิาหกิจลดลง		ส่วนรายได้จากการขายภาคเอกชน

ในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี	2560	ร้อยละ	4.79		รายได้จากการขายต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2560	ร้อยละ	14.88	และรายได้

จากงานบริการและขายวัสดุเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ	10.70			ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ด้วยกลยุทธ์สร้าง

ความแตกต่าง		ในตลาดเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีการเติบโตขึ้นในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว	มีผลก�าไรสุทธิเฉพาะ

คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	ที่	4.10	ล้านบาท			แต่เมื่อพิจารณางบรวมกิจการบริษัทฯ	ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิที่	0.12	ล้านบาท
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ (แบบเฉพาะ) เปรียบเทียบปี 2557-2561  
 

ตารางแสดงผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2557-2561 

รายการ 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

งบเฉพาะ งบรวมกิจการ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  (ลา้นบาท) 760.50 1,229.20 531.23 865.47 815.57 958.05 
EBITDA  (ลา้นบาท) 114.95 200.05 (48.45) (159.43) 38.83 71.77 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (ลา้นบาท) 54.70 119.17 (79.33) (219.34) 4.10 (0.12) 
ก าไร(ขาดทุน) สะสม (ลา้นบาท) 222.19 305.36 162.03 (68.79) (64.69) (98.93) 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้  (บาท) 0.28 0.60 (0.33) (0.81) 0.01 0.00 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 7.63% 13.51% -6.94% -14.25% 0.22% (0.01) 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 11.48% 22.70% -11.94% -20.07% 0.29% -0.01% 
        

หมายเหตุ :  งบรวมได้แก่บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั และ บริษทั คิวโซลาร ์1  จ ากดั  และการถอนหุ้นคืนจาก บจ.พลงังานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) : GEPT และการปิดกิจการของบริษทั คิวทีซี-ปานโก้ จ ากดั (ประเทศลาว) 

 
จากกราฟแสดงการเปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และตารางแสดงผลลพัธท์างเศรษฐกจิ จะเหน็ไดว้่ารายไดจ้ากการ

ขายงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 36.34  เนื่องจากมรีายการเปิดประมูลแบบ e-biding จากการไฟฟ้า
นครหลวงรอบเดยีวในช่วงปลายปี 2561  และบรษิทัฯ สามารถชนะการประมลูได ้1 Lot  ส่วนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไม่มกีารเปิดประมลูใน
ปี 2561 จงึเป็นเหตุให้รายได้ในส่วนงานขายภาครฐัและรฐัวสิาหกิจลดลง  ส่วนรายได้จากการขายภาคเอกชนในประเทศเพิ่มขึน้จากปี 
2560 รอ้ยละ 4.79  รายได้จากการขายต่างประเทศขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 14.88 และรายได้จากงานบรกิารและขายวสัดุ
เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 10.70   ซึง่แสดงถงึความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ดว้ยกลยุทธส์รา้งความแตกต่าง  ในตลาดเอกชนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีม่กีารเตบิโตขึน้ในสภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั มผีลก าไรสุทธเิฉพาะควิทซีทีี่ 4.10 ลา้นบาท   แต่เมื่อพจิารณางบ
รวมกจิการบรษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทุนสทุธทิี ่0.12 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รายได้จากการขายภาคเอกชนในประเทศ รายได้จากการขายภาคเอกชนต่างประเทศ รายได้จากงานบริการและขายวตัถดิุบ

ปี 2557 760.50 189.58 360.78 186.31 23.83

ปี 2558 1,229.20 336.54 754.87 107.58 30.21

ปี 2559 531.23 90.03 313.27 109.79 18.14

ปี 2560 865.47 285.23 312.37 241.79 26.08

ปี 2561 815.57 181.59 327.33 277.78 28.87
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 การลงทุนในธุรกิจอื่น
•	 ในปี	2561	ได้ว่าจ้าง	บมจ.ล็อกซเล่ย์		บริหารงานโรงไฟฟ้า	Q	Solar	1		จังหวัดปราจีนบุรี			ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้า	

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ�านวน	142.48	ล้านบาท	และสามารถท�าก�าไรได้	70.56	ล้านบาท	ส่งผลให้งบการเงินรวม
ของบริษัทฯ	มีรายได้รวม	958.05	ล้านบาท	โดยในปี	2562	บริษัทฯ	มีแผนให้ถ่ายโอนงานจาก	บมจ.ล็อกซเล่ย์	และให้	Q	
Solar	1	บรหิารงานเองในส่วนของการผลติ	100%	และ	บมจ.คิวทีซ	ีเอนเนอร์ย่ี	จะบรหิารงานในส่วนงานทรพัยากรบคุคล		
งานสารสนเทศ	งานพัฒนาระบบมาตรฐานต่าง	ๆ	และงานด้านบัญชีและการเงิน	เพื่อสนับสนุนการท�างานของโรงไฟฟ้า	
Q	Solar	1

•	 ส�าหรับการร่วมลงทุนในบริษัท	พลังงานเพื่อโลกสีเขียว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	:	GEPT	สัดส่วนหุ้น	15%	ของ	บริษัท	คิวทีซี	

โกลบอลเพาเวอ์	จ�ากัด	:	QTCGP	ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มินบู	(ประเทศพม่า)	น้ันบริษัทฯ	ได้ใช้สิทธิ

ขายหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในความส�าเร็จของโครงการและบริษัทฯ	ได้ปิดกิจการของ

บรษิทั	ควิทซี-ีปานโก้	จ�ากัด	(ประเทศลาว)	:	QTC-PANCO	เน่ืองจากไม่สามารถผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตาม

เป้าหมาย	ทัง้น้ี	การด�าเนินการดงักล่าว	บรษิทัฯ	ได้ค�านงึถึงผลกระทบเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุ้น	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	

อย่างรอบด้าน	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการดังกล่าวแสดงไว้ในงบและหมายเหตปุระกอบงบฯ	แล้ว	อย่างไรก็ดีบรษิทัฯ	จะ

ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังาน	หรอืผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ตามวสิยัทศัน์องค์กร	เพ่ือกระจายความเสีย่ง

และเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้ก้าวสู่ผู้น�าระดับโลกต่อไป

โรงงานผลิตไฟฟ้า	Q	Solar	1	จังหวัดปราจีนบุรี
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 การลงทุนในธุรกิจอื่น 
o ในปี 2561 ได้ว่าจ้าง บมจ.ลอ็กซเล่ย ์ บรหิารงานโรงไฟฟ้า Q Solar 1  จงัหวดัปราจนีบุร ี  ซึ่งมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

ใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจ านวน 142.48 ลา้นบาท และสามารถท าก าไรได ้70.56 ลา้นบาท สง่ผลใหง้บการเงนิรวมของบรษิทัฯ มรีายได้
รวม 958.05 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มแีผนใหถ่้ายโอนงานจาก บมจ.ลอ็กเล่ย ์และให ้Q Solar 1 บรหิารงานเองในส่วนของการ
ผลติ   100% และ บมจ.ควิทซีจีะบรหิารงานในส่วนงานทรพัยากรบุคคล  งานสารสนเทศ งานพฒันาระบบมาตรฐานต่าง ๆ และงานดา้น
บญัชแีละการเงนิ เพื่อสนบัสนุนการท างานของโรงไฟฟ้า Q Solar 1  

  
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานผลิตไฟฟ้า Q Solar 1 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 
กราฟแสดงรายได ้และก าไรของ Q Solar 1 ปี 2561 

 
 

 

o ส าหรบัการร่วมลงทุนในบรษิัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั : GEPT สดัส่วนหุ้น 15% ของ บรษิทั ควิทซี ี
โกลบอลเพาเวอ ์จ ากดั : QTCGP  ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์มนิบู (ประเทศพม่า) นัน้บรษิทัฯ ไดใ้ชส้ทิธขิายหุน้คนืใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิมเน่ืองจากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในความส าเร็จของโครงการและบริษัทฯ ได้ปิดกิจการของบริษัท คิวทีซี-ปานโก้ จ ากัด      
(ประเทศลาว) : QTC-PANCO เนื่องจากไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าว 
บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึผลกระทบเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี อย่างรอบดา้น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าวแสดง
ไวใ้นงบและหมายเหตุประกอบงบฯ แล้ว   อย่างไรกด็บีรษิัทฯ จะยงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกจิด้านพลงังาน หรอืผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ ตามวสิยัทศัน์องคก์ร เพื่อกระจายความเสีย่งและเสรมิความแขง็แกร่งขององคก์รใหก้า้วสูผู่น้ าระดบัโลกต่อไป 

142.48

70.56

รายได้ ก าไร

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น  

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 0.00

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00

การลงทุนด้านบุคลากร  

ค่าตอบแทนพนักงาน	* 102,881,484.00

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	และกรรมการบริษัท 20,861,950.00

การลงทุนด้านสังคม	  

เงินบริจาค 400,259.07

เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม	:	SE	(ทางอ้อม) 40,000.00

กิจกรรมเพื่อสังคม 159,025.26

เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 219,000.00

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม 490,000.00

ค่าด�าเนินการจัดการของเสีย	และอื่นๆ 359,876.40

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ	(วัตถุดิบ)

การจัดซื้อในประเทศ 409,460,637.21

การจัดซื้อต่างประเทศ 136,155,339.91

การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการในชุมชน 83,810.00

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ย) 9,409,201.00

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	** 374,522.02

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

คู่ค้า	(วัตถุดิบ) (ล้านบาท) 447.66 774.09 426.7 564.79 545.62

พนักงาน (ล้านบาท) 89.14 112.87 88.63 116.95 123.74

ผู้ถือหุ้น (บาท) 0.18 0.32 0.03 0 0

สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ย) (ล้านบาท) 7.54 8.77 7.76 11.27 9.41

ชุมชน	สังคม (ล้านบาท) 0.34 0.28 0.31 0.49 0.60

สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) - - - 0.59 0.85

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

ภาครัฐ	(ภาษี) (ล้านบาท) 14.9 42.78 0.39 0.38 0.37

*	 เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
**	 เนือ่งจากปี	2560	ผลการด�าเนนิงานขาดทนุ	จงึไม่ต้องน�าส่งภาษเีงนิได้นติบิคุคล	และในส่วนของภาษมีลูค่าเพ่ิมทางบรษิทัฯ	มเีครดติภาษยีก

มามากกว่าภาษีขาย	บริษัทฯ	จึงใช้เครดิตภาษี	ภาษีที่เกิดขึ้นในปี	2561	ได้แก่ภาษีโรงเรือน	ภาษีป้าย	
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กระบวนการท�างานที่มีมาตรฐานและนวัตกรรม
 การพัฒนากระบวนการท�างาน

 	 บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการท�างานด้วยการน�าระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	

Management	:	TQM)	มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่องเป็นปี	5		โดยในปี	2561	เน้นปรับปรุงกระบวนการท่ีซ�้าซ้อน	และเป็นคอขวด		

“ท�าน้อย	ได้มาก”	ลดระยะเวลาการผลิต	และลดของเสียจากกระบวนการ	เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน	โดยมีโครงการท่ีส�าคัญ

เช่น

•	 การน�าแนวคดิ	Toyota	Production	System	:	TPS	มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	Lot	ใหญ่ทีไ่ด้จาก

งานประมูล	(เน่ืองจากการผลิตเป็นแบบ	Make	to	Order	จึงไม่สามารถประยุกต์ใช้	TPS	ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม)		โดยมี

เป้าหมายเพ่ือ	ก�าจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิต		มุ่งเน้นการลดต้นทุนให้ต�่าท่ีสุด	และเวลาต้ังแต่การผลิต

จนส่งมอบให้สั้นที่สุด	แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุด	ผลการด�าเนินงานปรับปรุงเป็นดังนี้
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กระบวนการท างานที่มีมาตรฐานและนวัตกรรม 

 การพัฒนากระบวนการท างาน 

บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการท างานดว้ยการน าระบบบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality Management : 
TQM) มาประยุกต์ใชต่้อเนื่องเป็นปี 5  โดยในปี 2561 เน้นปรบัปรุงกระบวนการทีซ่ ้าซอ้น และเป็นคอขวด  “ท าน้อย ไดม้าก” ลดระยะเวลา
การผลติ และลดของเสยีจากกระบวนการ เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั โดยมโีครงการทีส่ าคญัเช่น 

o การน าแนวคดิ Toyota Production System : TPS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า Lot ใหญ่ที่ได้จากงาน
ประมูล (เน่ืองจากการผลติเป็นแบบ Make to Order จงึไม่สามารถประยุกต์ใช ้TPS ไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม)  โดยมเีป้าหมายเพื่อ 
ก าจดัความสญูเปล่าออกจากกระบวนการผลติ  มุ่งเน้นการลดต้นทุนให้ต ่าทีสุ่ด และเวลาตัง้แต่การผลติจนส่งมอบสัน้ทีสุ่ด แต่ยงั
คงไวซ้ึง่คุณภาพสงูสดุ ผลการด าเนินงานปรบัปรุงเป็นดงันี้ 
 

เป้าหมายการปรบัปรุง ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
1. ระยะเวลาส่งมอบทนัตามก าหนด 95% 98% 
2. ลดสนิคา้ระหว่างผลติ WIP   4,190,778.05 บาท 2,965,774.3 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การปรบัปรุงดงักล่าวยงัส่งผลให้โรงงานสามารถรบั Order จากงานเอกชนในช่วงเวลาการผลติงาน LOT ใหญ่ได้มากขึน้ สรา้ง
ความแขง็แกร่งในกระบวนการผลติ และต่อยอดพฒันาโครงการปรบัปรุงการซงิโครไนซค์ าสัง่ซือ้ของลกูคา้กบัก าลงัการผลติของโรงงานให้
เตม็ 100% โดยทมีงานขายสามารถเหน็และจองก าลงัการผลติล่วงหน้าได ้และน าขอ้มูลก าลงัผลติไปก าหนดกลยุทธก์ารเสนอขายในแต่ละ
ช่วงเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม ในอนาคต 
	 การปรับปรุงดังกล่าวยังส่งผลให้โรงงานสามารถรับ	Order	จากงานเอกชนในช่วงเวลาการผลิตงาน	LOT	ใหญ่ได้มากขึ้น	

สร้างความแขง็แกร่งในกระบวนการผลติ	และต่อยอดพัฒนาโครงการปรบัปรงุการซงิโครไนซ์ค�าสัง่ซือ้ของลกูค้ากับก�าลงัการผลติของ

โรงงานให้เต็ม	100%	โดยทีมงานขายสามารถเห็นและจองก�าลังการผลิตล่วงหน้าได้	และน�าข้อมูลก�าลังการผลิตไปก�าหนดกลยุทธ์

การเสนอขายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม	ในอนาคต
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	 	 บริษัทฯ	ได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ	และ

ต่างประเทศ,	จากการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ,	จากความสมคัรใจของผูบ้รหิาร	และพนักงาน	เพ่ือยกระดบั

ความสามารถของบุคลากร		สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	และเพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขัน	มาตรฐานที่

น�าประยุกต์ใช้มีทั้งแบบขอการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ	และระดับโลก		และแบบน�ามา

อ้างองิ	เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	โดยไม่มกีารขอการรบัรอง		รายการมาตรฐานต่างๆ	มดีงัน้ี		(ไม่นบัรวมรายการมาตรฐาน

ทางบัญชี	และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025
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บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ, จากการบังคับใช้ตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ, จากความสมัครใจของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร  สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี และเพิม่โอกาสในการเขา้แขง่ขนั มาตรฐานทีน่ าประยุกตใ์ชม้ี
ทัง้แบบขอการรบัรองจากหน่วยงานที่ได้รบัความไว้วางใจในระดบัประเทศ และระดับโลก  และแบบน ามาอ้างอิง เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม โดยไม่มีการขอการรบัรอง  รายการมาตรฐานต่างๆ มีดงันี้  (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบญัชี และรายการมาตรฐานที่
เกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพสนิคา้ของสนิคา้) 

 

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท างานท่ีขอการรบัรองระบบ 
ล าดบั มาตรฐานการรบัรอง ความถีใ่นการตรวจประเมนิ หน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรอง เลขทีก่ารรบัรอง 

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

2 OHSA18001:2007 ปีละ 1 ครัง้ SGS TH08/1237 

3 ISO9001:2015 ปีละ 1 ครัง้ 
SGS-NAC TH00/2729 
SGS-UKAS TH00/2728 

4 ISO/IEC17025 ปีละ 1 ครัง้ สมอ. 18035/0659 
5 Green Industry Level 4 4 ปี/ครัง้ กระทรวงอุตสาหกรรม 4-116/2559 

6 
Q-Mark (ภาคการคา้และบรกิาร) 

4 ปี/ครัง้ สภาหอการคา้ไทยสมาคม
ธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม 

Q002/2559 

Q-Mark (ภาคการผลติ) Q004/2559 
 

ตารางแสดงรายการมาตรฐานท่ีใช้ส าหรบัการอ้างอิง 

ล าดบั มาตรฐานอา้งองิ หมายเหตุ 

1 ISO26000 ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2 ISO14064 ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางการจดัท ารายงานก๊าซเรอืนกระจก และขอการรบัรองผลปีต่อปี 

3 ISO50001:2011 ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารจดัการดา้นพลงังาน 

4 COSO-ERM ใชอ้า้งองิเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งองคก์ร 

5 5S ใชอ้า้งองิเพือ่น ามาประยุกต์ใชเ้ป็นพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน 
 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบติัการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025 
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี	ออกแบบ	ผลิต	และทดสอบตามมาตรฐาน	IEC,		มอก.		384-2543		และตามมาตรฐานของ

ลูกค้า	หรือประเทศคู่ค้า	เช่น	ANSI	,	IEEE,	JIS	เป็นต้น			นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss		เข้า

ทดสอบความทนต่อกระแสลดัวงจร	Short	Circuit	Performance	Test	จากสถาบนั	KEMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และสถาบัน	

CESI	ประเทศอติาล	ีแต่ละขนาดอย่างต่อเนือ่งเพ่ือเป็นการรบัรองคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าควิทซี	ี	โดยในปี	2561	บรษิทัฯ	

ได้ใช้เงินทุนสนับสนุนจากโครงการ	“AMDT	:	หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน”	จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	มูลค่า

โครงการ	2.39	ล้านบาทส�าหรับผลิตหม้อแปลง	Super	Low	Loss	หรือ	อะมอร์ฟัสขนาด	1000kVA	ไปทดสอบ	Short	Circuit	

ทีส่ถาบนั	CESI	ประเทศอติาล	ี	ซึง่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานแล้ว	นบัได้ว่าหม้อแปลงแกนเหลก็อะมอร์ฟัส	หรอื	Super	

Low	Loss	ของคิวทีซีเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบนี้
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หม้อแปลงไฟฟ้าควิทซีี ออกแบบ ผลติ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC,  มอก.  384-2543  และตามมาตรฐานของลูกค้า หรอื

ประเทศคู่ค้า เช่น ANSI , IEEE, JIS เป็นต้น   นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss  เข้าทดสอบความทนต่อ
กระแสลดัวงจร Short Circuit Performance Test จากสถาบนั KEMA ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และสถาบนั CESI ประเทศอติาล ีแต่ละขนาด
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการรบัรองคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าควิทซี ี โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิทุนสนบัสนนุจากโครงการ “AMDT : 
หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลงังาน” จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ มูลค่าโครงการมูลค่าโครงการ 2.39 ล้านบาทส าหรับผลิตหม้อแปลง 
Super Low Loss หรือ อะมอร์ฟัสขนาด 1000kVA ไปทดสอบ Short Circuit ที่สถาบัน CESI ประเทศอิตาลี  ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานแล้ว นบัได้วา่หม้อแปลงแกนเหล็กอะมอร์ฟัส หรือ Super Low Loss ของคิวทีซีเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยที่ผ่าน
การทดสอบนี ้ 

 
 

 
 

 

 
 
 

ภาพหลงัการทดสอบ Short Circuit Performance Test ผา่นของหม้อแปลง Super Low Loss (Amorphous) 
 ณ ห้องทดสอบของ สถาบนั CESI ประเทศอิตาลี 

 
ตารางแสดงมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงในการออกแบบผลิตภณัฑห์ม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี 

IEC ANSI/IEEEE UL NEMA DIN JIS AS อ่ืน ๆ 
IEC 60071-1 IEEE C57.12.90 UL 1561 NEMA Standards Publication 

No. TR 1-1993 (R2000) 
DIN 42530 JIS C 3104 AS 2374 มอก.384-2543/TIS84-2000 

IEC 60076-2 IEEE Std. C57.104-1991   DIN 42531 JIS C 3202  BS EN 50464 
IEC 60076-3 ASTM D117-02   DIN 42532   EN 50588 
IEC 60076-4 IEEE Std. C57.12.00   DIN 42533   มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบั

ประเทศไทย พ.ศ. 2556 
IEC 60076-5 IEEE C57.110   DIN 7168    
IEC 60076-6    DIN 125    
IEC 60076-7    DIN 127    
IEC 60076-8    DIN 933    
IEC 60076-10    DIN 934    
IEC 60076-11        
IEC 60076-12        
IEC 60076-14               
IEC  60296               
IEC 156               
IEC 61378-1               
IEC 61378-2               
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หม้อแปลงไฟฟ้าควิทซีี ออกแบบ ผลติ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC,  มอก.  384-2543  และตามมาตรฐานของลูกค้า หรอื

ประเทศคู่ค้า เช่น ANSI , IEEE, JIS เป็นต้น   นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss  เข้าทดสอบความทนต่อ
กระแสลดัวงจร Short Circuit Performance Test จากสถาบนั KEMA ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และสถาบนั CESI ประเทศอติาล ีแต่ละขนาด
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการรบัรองคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าควิทซี ี โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิทุนสนบัสนนุจากโครงการ “AMDT : 
หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลงังาน” จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ มูลค่าโครงการมูลค่าโครงการ 2.39 ล้านบาทส าหรับผลิตหม้อแปลง 
Super Low Loss หรือ อะมอร์ฟัสขนาด 1000kVA ไปทดสอบ Short Circuit ที่สถาบัน CESI ประเทศอิตาลี  ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานแล้ว นบัได้วา่หม้อแปลงแกนเหล็กอะมอร์ฟัส หรือ Super Low Loss ของคิวทีซีเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยที่ผ่าน
การทดสอบนี ้ 

 
 

 
 

 

 
 
 

ภาพหลงัการทดสอบ Short Circuit Performance Test ผา่นของหม้อแปลง Super Low Loss (Amorphous) 
 ณ ห้องทดสอบของ สถาบนั CESI ประเทศอิตาลี 

 
ตารางแสดงมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงในการออกแบบผลิตภณัฑห์ม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี 

IEC ANSI/IEEEE UL NEMA DIN JIS AS อ่ืน ๆ 
IEC 60071-1 IEEE C57.12.90 UL 1561 NEMA Standards Publication 

No. TR 1-1993 (R2000) 
DIN 42530 JIS C 3104 AS 2374 มอก.384-2543/TIS84-2000 

IEC 60076-2 IEEE Std. C57.104-1991   DIN 42531 JIS C 3202  BS EN 50464 
IEC 60076-3 ASTM D117-02   DIN 42532   EN 50588 
IEC 60076-4 IEEE Std. C57.12.00   DIN 42533   มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบั

ประเทศไทย พ.ศ. 2556 
IEC 60076-5 IEEE C57.110   DIN 7168    
IEC 60076-6    DIN 125    
IEC 60076-7    DIN 127    
IEC 60076-8    DIN 933    
IEC 60076-10    DIN 934    
IEC 60076-11        
IEC 60076-12        
IEC 60076-14               
IEC  60296               
IEC 156               
IEC 61378-1               
IEC 61378-2               
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 นวัตกรรม
	 	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร	ท้ังในระดับกระบวนการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย

ทมีวิจยัและพัฒนา	เน้นการพัฒนานวตักรรมด้านผลติภัณฑ์	และด้านกระบวนการผลติ			และในระดับปฏิบติัการโดยส่งเสรมิ

ให้พนักงานใช้เทคนิคการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN		โดยไม่จ�ากัดแนวคิด	และวิธีการ	แต่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์		พนักงานทุกคน

สามารถท�า	KAIZEN	ในด้านคุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้อง

แสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้รับจาก	KAIZEN	นั้น

	 	 ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาของปี	2560	ยังคงมีโครงการท่ีศึกษาต่อเนื่องจากปีก่อน	ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา

กระบวนการภายใน	และโครงการเพ่ือพัฒนาผลติภัณฑ์และการบรกิารของบรษิทัฯ		โดยมุง่เน้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ครอบคลมุท้ัง 

ด้านเศรษฐกิจ		สังคม	และสิ่งแวดล้อม			ใช้งบประมาณส�าหรับการวิจัยและพัฒนาในปี	2561	ประมาณ	3,00,000	บาท

 

 

R&D
Sale & MKT

Engineering Production

Supply 
chain

• เขยีนปญัหา วธิแีก ประเมนิประสทิธผิล

• งุรปบัรปรากนินเาํด

• ลัวงารหใาณราจิพ

•  ลัวงารดวกะรปดัจ "QTC KAIZEN AWARD"

• นางลผูชดิชเ งอยกย

รากนวบะรกบัดะรานฒัพรากบบแปูร ุบบัดะรานฒัพรากบบแปูร คคล แบบ (KAIZEN) 

1

2

3

4

5

การประชุมเพื่อติดตามโครงการงานวิจัยและพัฒนา

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร
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	 	 เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากปี	2560	ปัจจุบันได้พัฒนาระบบตรวจเก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะใน	Version		3		ซึ่ง

สามารถบนัทกึการตรวจวัดได้ละเอยีดมากขึน้			การใช้งานง่ายขึน้		มรีะบบรองรบัในกรณีทีอ่นิเตอร์เนต็ขดัข้อง		สามารถระบุ

ต�าแหน่งหม้อแปลงผ่านพิกัด	GPS	ได้		รวมถึงการแจ้งเตอืนผ่านทาง	Line	Application	หรอื	Email		ในกรณีทีห่ม้อแปลงเกิด

ความผิดปกติ	ปัจจุบันทดลองติดตั้งใช้งานจริงภายในบริษัทฯ	จ�านวน	2	เครื่อง			มูลค่าโครงการ	2,300,000	บาท

				 	 การพัฒนาผลติภัณฑ์และการบรกิารในโครงการนี	้จะช่วยให้ลกูค้าสามารถเหน็ความผดิปกตขิองการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 

การใช้พลังงานในช่วงเวลาต่าง	ๆ		เพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่ดี	และการบ�ารุงรักษาตามหลักทางวิศวกรรมเพื่อยืดอายุ

การใช้งาน	ใช้ติดตั้งเพ่ิมเติมกับหม้อแปลงเครื่องเก่า	หรือเป็น	Option	เสริมในการซื้อหม้อแปลงเครื่องใหม่	โดยในปี	2562	

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	และกลยุทธ์การขาย	QTC	Smart	Transformer	ให้เป็นที่รู้จัก	สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับการวิจัย

และพัฒนา	และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ	อีกช่องทางหนึ่ง

 • โครงการพัฒนาระบบตรวจเก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะเวอร์ชั่นที่ 3  
  (Smart Transformer system V.3) 
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o โครงการพัฒนาระบบตรวจเกบ็ข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะเวอร์ชั่นที่ 3 (Smart Transformer system V.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจ าลองการท างานของ QTC Smart Transformer 

เป็นโครงการพฒันาตอ่ยอดจากปี 2560 ปัจจบุนัได้พฒันาระบบตรวจเก็บข้อมลูหม้อแปลงอจัฉริยะใน Version  3  ซึง่สามารถบนัทึก
การตรวจวดัได้ละเอียดมากขึน้   การใช้งานง่ายขึน้  มีระบบรองรับในกรณีที่อินเตอร์เน็ตขดัข้อง  สามารถระบุต าแหน่งหม้อแปลงผ่านพิกัด 
GPS ได้  รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application หรือ Email  ในกรณีที่หม้อแปลงเกิดความผิดปกติ ปัจจุบนัทดลองติดตัง้ใช้งานจริง
ภายในบริษัทฯ จ านวน 2 เคร่ือง   มลูคา่โครงการ 2,300,000 บาท 

   การพฒันาผลติภณัฑ์และการบริการในโครงการนี ้จะช่วยให้ลกูค้าสามารถเห็นความผิดปกติของการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า  การ
ใช้พลงังานในช่วงเวลาต่าง ๆ  เพื่อการบริหารจดัการพลงังานที่ดี และการบ ารุงรักษาตามหลกัทางวิศวกรรมเพื่อยืดอายกุารใช้งาน ใช้ติดตัง้
เพิ่มเติมกบัหม้อแปลงเคร่ืองเกา่ หรือเป็น Option เสริมในการซือ้หม้อแปลงเคร่ืองใหม ่โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย และกลยทุธ์
การขาย QTC Smart Transformer ให้เป็นท่ีรู้จกั สร้างคณุคา่เพิ่มให้กบัการวิจยัและพฒันา และสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ อีกช่องทางหนึง่ 

 

 

 

 

ภาพการติดตัง้อุปกรณ์เก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะ Smart Transformer V.3 

 ภาพการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะ	Smart	Transformer	V.3
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 • โครงการขยายก�าลังการผลิตตัวถัง

	 	 เป็นโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�างานต่อยอดจากปี	2560	โดยในปี	2561	ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	และ

ตดิตัง้เครือ่งจักรพรอ้มเดนิเครื่องจักรได้เตม็ก�าลงั	โดยได้ตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่ทีส่ามารถลดเวลาการผลติ	ควบคมุคณุภาพได้

สม�่าเสมอ	มีความปลอดภัย	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมีมูลค่าการลงทุน	15	ล้านบาท	ดังนี้	

	 1.	 ติดตั้ง	Welding	Robot	System	เพิ่ม	2	ชุด	เพื่อเชื่อมตัวถังสามารถควบคุมเวลา	และคุณภาพการผลิต	ลดการเจ็บป่วย		

	 2.		 ติดตั้งห้องพ่นสี	Spray	Booth	ขนาด	5	X	5	เมตร	เพื่อควบคุมคุณภาพ	ลดผลกระทบต่อสุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	

	 3.		 ติดตั้งเครื่องตัดเหล็ก	Laser	รองรับเหล็กแผ่นบาง	และเพิ่มคุณภาพงานตัด

	 	 การปรบัปรงุโรงงาน	5-6	และตดิต้ังเครือ่งจกัรใหม่ท้ัง	3	รายการเป็นการสร้างความเข้มแขง็ในกระบวนการผลติ	และเพ่ิม

ศักยภาพทางการแข่งขัน	ให้ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด		

โดยในปี	2561	บริษัทฯ	มียอดขายเพิ่มขึ้นจากลูกค้าต่างประเทศที่พึงพอใจกับการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
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o ส่งเสริมการท าไคเซน็ 
การสง่เสรมิกจิกรรมไคเซน็ของ QTC มุ่งเน้นการสรา้งการมสีว่นร่วมของพนกังานทัง้องคก์รโดยใหพ้นักงานไคเซน็งานของตวัเอง

ก่อน เพราะพนักงานจะรูจ้กังานของตวัเองมากที่สุด   การให้ความรู้เกี่ยวกบัการท าไคเซน็ และฝึกทกัษะการคดิ วเิคราะห์  การทดลอง
ท า   พรอ้มกบัการส่งเสรมิดา้นงบประมาณ และเวลาในการท าไคเซ็น  เป็นส่วนส าคญัมากทีจ่ะผลกัดนัให้พนักงานกลา้ที่จะคดิ และลงมอื
ท า    ในหลายๆ ไคเซน็ของพนักงานสามารถ    ทีจ่ะช่วยลดของเสยี  ลดเวลาการท างาน  เพิม่คุณภาพของชิน้งาน  สรา้งความพงึพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอก จงึสามารถสรุปไดว้่าการท าไคเซน็ของพนกังานมสี่วนช่วยส่งเสรมิการพฒันากระบวนการท างาน  และ
ลดตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

ในปี 2561 มกีารปรบัปรุงงาน (ไคเซน็) จ านวนทัง้สิน้ 356 เรื่อง บรษิทัฯ สนบัสนุนเงนิรางวลัส าหรบัผลงานรวม 91,952 บาท และ
เกดิผลประหยดัจากการปรบัปรงุงานของพนกังานกลบัคนืบรษิทัฯ รวมทัง้สิน้ 1,930,274 บาท   

  

 

 

 
 

สถิติจ านวนผลงานปรบัปรงุงานแบบ KAIZEN 

  จากผลงาน KAIZEN จ านวน 356 ผลงาน ม ี22 ผลงานผ่านเขา้รอบคดัเลอืกการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2018” แต่ม ี
15 ผลงานทีม่คีวามโดดเด่น จนเกดิการเปลีย่นแปลงในกระบวนการท างานของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และสง่ผลต่อสมรรถนะขององคก์ร
จนไดร้บัรางวลัในการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเรื่อง 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รางวลั Outstanding จ านวน   9     ผลงาน 
รางวลั Recognition จ านวน    2    ผลงาน 

คณุยุภาวด ีนนทภาพ 
ชือ่ผลงาน : ปรบั Design Support Lightning   

คณุธนัวา พุม่ระยา้ 
คณุพูนผล สตุะฌาย์ 
ชือ่ผลงาน :  Jig Supporting Lug No.1 

คณุเจษฎา ประทปี 
คณุวรีะพงษ์ เสาเมอืง 
คณุยอดชาย ไฉมเฉลา 
ชือ่ผลงาน : Switch Selector หยุดการ Shutdown เครือ่งจกัร 

คณุเอกชยั สเีพญ็วรรณ 
แผนกทรพัยากรบุคคล 
ชือ่ผลงาน :  ลดขัน้ตอนการประเมนิผลหลงัอบรม 

 • ส่งเสริมการท�า KAIZEN

	 	 การส่งเสริมกิจกรรม	KAIZEN	ของ	QTC	มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กรโดยให้พนักงาน	KAIZEN	

งานของตัวเองก่อน	เพราะพนักงานจะรู้จักงานของตัวเองมากที่สุด			การให้ความรู้เกี่ยวกับการท�า	KAIZEN	และฝึกทักษะ

การคิด	วิเคราะห์		การทดลองท�า	พร้อมกับการส่งเสริมด้านงบประมาณ	และเวลาในการท�า	KAIZEN	เป็นส่วนส�าคัญมากที่

จะผลกัดนัให้พนกังานกล้าท่ีจะคดิ	และลงมอืท�า	ในหลายๆ		KAIZEN	ของพนักงานสามารถ	ทีจ่ะช่วยลดของเสยี	ลดเวลาการ

ท�างาน	เพ่ิมคณุภาพของชิน้งาน	สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าท้ังภายในและภายนอก	จงึสามารถสรปุได้ว่าการท�า	KAIZEN	

ของพนักงานมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท�างาน	และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล

	 	 ในปี	2561	มกีารปรบัปรงุงาน	(	KAIZEN	)	จ�านวนทัง้สิน้	356	เรือ่ง	บรษิทัฯ	สนับสนนุเงนิรางวัลส�าหรบัผลงานรวม	91,952	บาท	 

และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	1,930,274	บาท

คุณเจษฎา	ประทีป

คุณวีระพงษ์	เสาเมือง

คุณยอดชาย	โฉมเฉลา

ชื่อผลงาน	:	Switch	Selector	หยุดการ	

Shutdown	เครื่องจักร

คุณยุภาวดี	นนทภาพ

ชื่อผลงาน	:	ปรับ	Design	Support	Lightning		

คุณธันวา	พุ่มระย้า

คุณพูนผล	สุตะฌาย์

ชื่อผลงาน	:		Jig	Supporting	Lug	No.1

คุณเอกชัย	สีเพ็ญวรรณ

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อผลงาน	:		ลดขั้นตอนการประเมินผลหลังอบรม

รางวัล	Outstanding	จ�านวน			9					ผลงาน

รางวัล	Recognition	จ�านวน				2				ผลงาน
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การปรบัปรงุงาน KAIZEN ท่ีมีความโดดเด่น 
“ Switch Selector หยดุการ Shutdown เครื่องจกัร ” 

  คอยลเ์ป็นสว่นประกอบหลกัของการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้า และชนิดของคอยลก์ม็คีวามแตกต่างกนัไปตามค่าการออกแบบ และ
ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นเทคนิคส าคญัเฉพาะของ QTC  ในการผลิตคอยล์ชนิดพิเศษ  บางครัง้ต้องใช้ความสามารถของ
เครื่องจกัรพลกิแพลงเพื่อใหส้ามารถผลติออกมาไดต้ามแบบก าหนด    

เครื่องพนัคอยล ์(Foil) ทีบ่รษิทัฯ ใชอ้ยู่เป็นเครื่องประเภทหมุนไดท้ศิทางเดยีว และในบางครัง้ตอ้งใชเ้ทคนิคเพิม่เตมิดว้ยการหมุน
คอยลก์ลบัทศิทาง แต่เดมิใชว้ธิกีารสลบัสายไฟเพื่อใหก้ารท างานของเครื่องจกัรกลบัทศิทาง ซึง่จ าเป็นตอ้ง Shutdown เครื่องจกัรประมาณ 
1 ชัว่โมงต่อครัง้ในการ Setup ใหม่ดว้ย Manual และมผีลต่ออายุการใชง้านของเครื่อง พนักงานประจ าเครื่องมองเหน็ความสญูเปล่าจาก
กระบวนการจงึไดร้วมตวักนัท า KAIZEN เพื่อแกไ้ขปญัหา   โดยการน าอุปกรณ์จากตู้คอนโทรลเก่าทีไ่ม่ใชง้านแลว้มาดดัแปลงปรบัระบบ
การท างานให้เครื่องจกัรสามารถรบัค าสัง่หมุนกลบัทิศทางได้เพียงหมุนสวทิช์ สามารถลดเวลา Shutdown เครือ่งจกัรให้เป็นศูนย ์ 
เครื่องจกัรสามารถท างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ สะดวก ปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิตังิาน และสามารถรบังานเพิม่ขึน้ได้ 

 

 

 

 
     

สถิติการพนัคอยลแ์บบกลบัทิศทาง ปี 2561 

จ านวนคอยลท์ีต่อ้งพนัแบบกลบัทศิทาง จ านวน ช.ม. ทีต่อ้ง Shutdown เครือ่ง 
(ถา้ไมป่รบัปรุง) 

จ านวน ช.ม. ทีต่อ้ง Shutdown เครือ่ง 
(หลงัจากปรบัปรุง) 

438  EA 219   h. 0  h. 
 

 

 

 

 

 

ปิดเครือ่ง สลบัสายไฟ เปิดเครือ่ง
เพือ่เชค็ระบบ

พนัคอยลต์าม
แบบ ปิดเครือ่ง สลบัสายกลบั เปิดเครือ่ง

เพือ่เชค็ระบบ

Shutdown 30 min. Shutdown 30 min. 

Shutdown   0 min. Shutdown   0 min. 

Before 

After 

จากใจทีมงาน  
วีระพงษ์,ยอดชาย  :  การท างานแบบเดมิในอดตี เมื่อก่อนเรามองว่าไม่ใช่ปญัหาอะไร 
เพราะมีไม่มาก แต่พอมาระยะหลงับรษิัทฯ เริม่มี Design ใหม่ๆ และมจี านวนมากขึ้น 
และเราได้เรยีนเรื่องการท า KAIZEN จงึเขา้ใจแล้วว่ามนัคอืปญัหา เพราะคนอื่นไม่รูเ้ขา
ไมไ่ดท้ า เรารูด้กีว่าใคร จงึน าปญัหาไปปรกึษาพีเ่จษสว่นซ่อมบ ารงุ พีเ่ขาเขา้มาชว่ยหาวธิี
ปรบัปรงุอยู่นานพอสมควร 
เจษฎา   :   หลังจากน้องเขามาขอค าปรึกษา ผมก็ลองคิดอยู่หลายวิธี จนมาหยุดที่
แนวคดิการสลบัรางรถไฟ  จงึไดห้าอปุกรณ์จาก spare part เดมิของซ่อมบ ารงุมาทดสอบ 
ติดตัง้ทดลองใช้อยู่นานพอสมควรจนไม่มขีอ้บกพร่องแล้วจงึ ได้ติดตัง้ใช้งานจรงิทัง้ 2 
เครื่องจกัร ผมกไ็ม่คดิว่าสิง่ทีท่ าจะสามารถท าใหเ้พื่อนมคีวามสุขกบัการท างาน และยงั
สรา้งผลลพัธท์ีด่ใีหก้บับรษิทัฯ ดว้ย ขอบคุณทีใ่หโ้อกาสพวกเราครบั 

คุณเจษฎา ประทปี                                 คุณยอดชาย ไฉมเฉลา 
คุณวรีะพงษ์ เสาเมอืง   

การปรับปรุงงาน KAIZEN ที่มีความโดดเด่น
“ Switch Selector หยุดการ Shutdown เครื่องจักร ”

	 คอยล์เป็นส่วนประกอบหลักของการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	และชนิดของคอยล์ก็มีความแตกต่างกันไปตามค่าการออกแบบ	

และตามความต้องการของลกูค้า	ซึง่เป็นเทคนิคส�าคญัเฉพาะของ	QTC		ในการผลติคอยล์ชนดิพิเศษ		บางครัง้ต้องใช้ความสามารถ

ของเครื่องจักรพลิกแพลงเพื่อให้สามารถผลิตออกมาได้ตามแบบก�าหนด			

	 เครื่องพันคอยล์	(Foil)	ที่บริษัทฯ	ใช้อยู่เป็นเครื่องประเภทหมุนได้ทิศทางเดียว	และในบางครั้งต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมด้วยการ

หมนุคอยล์กลบัทศิทาง	แต่เดมิใช้วิธีการสลบัสายไฟเพ่ือให้การท�างานของเครือ่งจกัรกลับทิศทาง	ซึง่จ�าเป็นต้อง	Shutdown	เครือ่งจกัร

ประมาณ	1	ชัว่โมงต่อครัง้ในการ	Setup	ใหม่ด้วย	Manual	และมผีลต่ออายกุารใช้งานของเครือ่ง	พนกังานประจ�าเครือ่งมองเหน็ความ

สูญเปล่าจากกระบวนการจึงได้รวมตัวกันท�า	KAIZEN	เพ่ือแก้ไขปัญหา			โดยการน�าอุปกรณ์จากตู้คอนโทรลเก่าท่ีไม่ใช้งานแล้ว

มาดัดแปลงปรับระบบการท�างานให้เครื่องจักรสามารถรับค�าสั่งหมุนกลับทิศทางได้เพียงหมุนสวิทช์	สามารถลดเวลา Shutdown 

เครื่องจักรให้เป็นศูนย์ 	เครื่องจักรสามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ	สะดวก	ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน	และสามารถรับงาน 

เพิ่มขึ้นได้

คุณยอดชาย โฉมเฉลา
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การพัฒนาคู่ค้า
	 เนื่องจากคู่ค้าของคิวทีซี	ส่วนใหญ่เป็น	SME	ซึ่งขาดเงินลงทุนท่ีจะน�าระบบมาตรฐานต่าง	ๆ	เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการ

รับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า	บริษัทฯ	จึงออกนโยบายจัดซื้อ	จัดจ้าง	และจัดท�าจรรยาบรรณ	

และแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัคูค้่าของควิทีซี	http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-coc-

for-suppliers-th-02.pdf	เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ	ปฏิบัติได้ตามแนวทางของคิวทีซี	เป็นอย่างต�่า	โดยจะมีการประเมินคุณสมบัติของ

คูค้่าอย่างน้อยปีละ	2	ครัง้	เพ่ือข้ึนทะเบยีนเป็นคู่ค้าของควิทีซ	ี	หากการประเมนิพบประเด็นชีบ่้งว่าขาดคณุสมบตัด้ิานใด	ทมีงานของ

คิวทีซี	จะเข้าให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และให้โอกาสในการปรับปรุง	เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง	

การพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	กุ๋ยสแตนเลส	ซึ่งเป็นคู่ค้า

ประเภท	SME	มโีรงงานผลติตวัถังหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวัดระยอง	เริม่เป็นคู่

ค้ากบัคิวทีซีกลางปี	2560	เดิม	หจก.กุ๋ยสแตนเลส	มีฝีมือในการเชื่อมตัวถงัหม้อแปลง	

แต่ยังขาดความสามารถในการผลิตให้ตรงตามแบบ	จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่

คิวทีซีก�าหนด	แต่ด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจของทีมงานกุ๋ยสแตนเลสท่ีพร้อมจะพัฒนา

เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	จึงขอรับค�าปรึกษาแนะน�าจากทีมงานคิวทีซี	ไป

ปรับปรุงกระบวนการเช่นการอ่านแบบ	Design	ที่ถูกต้อง	การวางแผนผลิตตามค�า

สั่งซื้อ	การจัดการด้านความปลอดภัยฯ	ในโรงงาน	การน�าระบบ	5ส	ไปใช้เป็นพ้ืน

ฐานการท�างาน	และการป้องกันผลกระทบในชุมชน	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวท�าให	้ 

หจก.กุ๋ยสแตนเลส	มีการพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์	และระบบการท�างาน

ที่ดีขึ้น	สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ท�าให้ใน

ปี	2561	บริษัทฯ	ให้ความไว้วางใจและให้ค�าสั่งซ้ือมูลค่ากว่า	3.5	ล้านบาท	โดยใน

ปี	2562	บริษัทฯ	มีแผนด�าเนินการพัฒนา	หจก.กุ๋ยสแตนเลสต่อเน่ือง	มีเป้าหมายให้

สามารถรับงานจากบริษัทฯ	ได้มากข้ึน	และพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	เป็นอย่างต�่า

การเช่ือมตัวถังหม้อแปลง แต่ยังขาดความสามารถในการผลิตให้ตรงตามแบบ จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีคิวทีซีกำหนด แต่ด้วยความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจของทีมงานกุ๋ยสแตนเลสท่ีพร้อมจะพัฒนาเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงขอรับคำปรึกษาแนะนำจากทีมงานคิวทีซี ไป
ปรับปรุงกระบวนการเช่นการอ่านแบบ Design ท่ีถูกต้อง     การวางแผนผลิตตามคำสั่งซ้ือ  การจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในโรงงาน 
การนำระบบ 5 ส ไปใช้เป็นพ้ืนฐานการทำงาน และการป้องกันผลกระทบในชุมชน ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หจก.กุ๋ยสแตนเลส มี
การพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และระบบการทำงานท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของ QTC 
ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจและให้คำสั่งซ้ือมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท  โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนดำเนินการพัฒนา 
หจก.กุ๋ยสแตนเลสต่อเน่ือง มีเป้าหมายให้สามารถรับงานจากบริษัทฯ ได้มากข้ึน และพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ เป็นอย่างต่ำ  

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้า SME ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2561

คู่ค้าสำคัญสามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงกำหนด > 95% /ปี ส่งมอบตรงเวลา  97.15%

การจัดซื้อวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามกำหนด > 95% / ปี วัตถุดิบผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 99.05%

จำนวนคู่ค้าท่ีผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนเป็น vendor list >75% 89.03%

พัฒนาคู่ค้าสำคัญอย่างน้อย 1 ราย/ปี 1 ราย
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 

 ความปลอดภัย
	 	 ความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน	ถือเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของพนกังานทกุคน	ทกุระดบั	รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	ในปี	2561	บรษิทัฯ	ยังคงให้เรือ่งความปลอดภัยในการท�างานเป็นความเสีย่งทีต้่องควบคมุ	พร้อม	ๆ	กับการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด		

 ระบบมาตรฐาน

	 	 การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตามข้อก�าหนด

ของระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ	1	ครั้ง	จาก	บริษัท	เอสจีเอส	จ�ากัด	(ประเทศไทย)	

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคลากร	และกรอบการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	(คปอ.)	ประจ�าปี	2560

(มาจากการเลือกตั้งในปี	2559)

ชื่อ	-	สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1.นายเจริญศักดิ์						สารวงค์ ประธานคณะกรรมการ แต่งตั้ง

2.นายนาคะ											ข�าคง คณะกรรมการ	 แต่งตั้ง

3.นายไกรยศ										พรหมเจริญ คณะกรรมการ	 แต่งตั้ง

4.นายกนกศักดิ์							เนาว์โพธิ์ทอง คณะกรรมการ	 เลือกตั้ง

5.นายโกสิน												มูลเทพ คณะกรรมการ	 เลือกตั้ง

6.นางสาวจุฑามณี				โรจน์จันทร์แสง คณะกรรมการ	 เลือกตั้ง

7.นางสาวอรุณโรจน์		อินทศิริ คณะกรรมการ/เลขานุการ แต่งตั้งทดแทนคนเดิมที่ลาออก

คิดเป็นจ�านวนพนักงานร้อยละ	2.86	ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

บรรษัทภิบาล

ด�านเศรษฐกิจ

ข�อมูลสถิติตัวชี้วัด
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 กลยุทธ์ให้การสนับสนุน

	 	 	 ผูบ้รหิารทกุระดบั	ให้ความส�าคญัและให้การสนับสนุน	ท้ังเวลา	เครือ่งมอื	บคุคลากร	และงบประมาณท่ีจ�าเป็นต้องใช้

อย่างเหมาะสมในการด�าเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยฯ		จัดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความ

ปลอดภัยเพ่ือก�ากับดแูลอย่างใกล้ชดิ	มกีารตดิตามผล	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืน	รวม

ถึงการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส		โดยในปี	2561	ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

•	 ติดตั้ง	Fire	pump	ส�าหรับระบบดับเพลิงด้วยน�้า	ขยายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตโรงงานเพ่ือลดระดับความเสี่ยงหาก

เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น		ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	5,300,000	บาท

•	 สร้างอาคารเก็บสารเคม	ีแยกออกจากการเก็บวสัดทุัว่ไป	ตดิตัง้ระบบป้องกันการเกิดอคัคภียัหรอืการระเบดิ	และการหกรัว่ไหล 

	เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น	750,000	บาท

•	 ตดิตัง้ระบบ	Fire	alarm	เชือ่มต่อกับจอแสดงผล	เป็นการตดิตัง้เพ่ิมเตมิจากระบบเดมิให้ครอบคลมุพ้ืนทีโ่รงงาน	5.6	และ

อาคารเก็บสารเคมี	เพื่อเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทราบพื้นที่เกิดเหตุ	และเข้า

ระงับเหตุก่อนลุกลามเป็นเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง		ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	130,000	บาท
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กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ

	 การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน		บริษัทฯ	ใช้ช่องทางในการด�าเนิน

การหลายรปูแบบ	เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ�าเป็นท่ีได้ก�าหนดไว้	การใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย	KYT	และ	Safety		การฝึกปฏิบตัิ

เพื่อเรียนรู้จริง	การแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบเหตุโดยตรง	การใช้สื่อวิดีโอ	หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ		เพื่อ

ให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ	มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ	มีน�้าใจ	และช่วยกัน

ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเอง	ผู้ร่วมงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ
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กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ 

  การถ่ายทอดความรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนกังานเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน  บรษิัทฯ ใชช้่องทางในการด าเนินการ
หลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรความจ าเป็นที่ได้ก าหนดไว้ การใช้กจิกรรมกลุ่มย่อย KYT และ Safety  การฝึกปฏบิตัิเพื่อ
เรยีนรูจ้รงิ    การรบัแชรป์ระสบการณ์จากผู้ทีเ่คยประสบเหตุโดยตรง การใชส้ื่อวดิโีอ หรอืเอกสารข่าวสารประชาสมัพนัธต่์าง  ๆ  เพื่อให้
พนกังานตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ มคีวามตระหนกัเรื่องความปลอดภยัฯ มนี ้าใจ และช่วยกนัป้องกนัมใิห้
เกดิอุบตัเิหตุทัง้แก่ตนเอง ผูร้่วมงาน และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมส่งเสรมิ พฒันาความรู ้ทกัษะ ดา้นความปลอดภยั 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแบ่งปนัความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต
มหาวทิยาลยับรูพา ภาควชิาสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยั เขา้ศกึษาดงูานกระบวนการผลติ ตามรายวชิากระบวนการผลติทาง
อุตสาหกรรมและอนัตราย  )Industrial  Process and Hazards (เพื่อเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของโรงงาน และสมัผสัสถานที่จรงิ เมื่อวนัที ่
23 มนีาคม 2561 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศนิสติมหาวทิยาลยับรูพาเขา้ศกึษาดงูาน 
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กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ 

  การถ่ายทอดความรูแ้ละพฒันาทกัษะของพนกังานเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน  บรษิัทฯ ใชช้่องทางในการด าเนินการ
หลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรความจ าเป็นที่ได้ก าหนดไว้ การใช้กจิกรรมกลุ่มย่อย KYT และ Safety  การฝึกปฏบิตัิเพื่อ
เรยีนรูจ้รงิ    การรบัแชรป์ระสบการณ์จากผู้ทีเ่คยประสบเหตุโดยตรง การใชส้ื่อวดิโีอ หรอืเอกสารข่าวสารประชาสมัพนัธต่์าง  ๆ  เพื่อให้
พนกังานตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ มคีวามตระหนกัเรื่องความปลอดภยัฯ มนี ้าใจ และช่วยกนัป้องกนัมใิห้
เกดิอุบตัเิหตุทัง้แก่ตนเอง ผูร้่วมงาน และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมส่งเสรมิ พฒันาความรู ้ทกัษะ ดา้นความปลอดภยั 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแบ่งปนัความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต
มหาวทิยาลยับรูพา ภาควชิาสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยั เขา้ศกึษาดงูานกระบวนการผลติ ตามรายวชิากระบวนการผลติทาง
อุตสาหกรรมและอนัตราย  )Industrial  Process and Hazards (เพื่อเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของโรงงาน และสมัผสัสถานที่จรงิ เมื่อวนัที ่
23 มนีาคม 2561 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศนิสติมหาวทิยาลยับรูพาเขา้ศกึษาดงูาน 

 

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังแบ่งปันความรู้	และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ	โดยเปิดโอกาสให้	นิสิต

มหาวทิยาลัยบูรพา	ภาควชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั	เข้าศกึษาดงูานกระบวนการผลติ	ตามรายวชิากระบวนการ

ผลติทางอตุสาหกรรมและอนัตราย		(Industrial		Process	and	Hazards)	เพ่ือเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของโรงงาน	และสมัผสัสถาน

ที่จริง	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2561

60 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”

กลยุทธ์การบังคับใช้กฎระเบียบ

	 บริษัทฯ	ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎ	ระเบียบ	ด้านความปลอดภัยฯ	อย่างเคร่งครัด	จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต	

จนถึงปัจจุบัน	สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก	“คน”	ประมาท	ละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	หรือเมื่อไม่มี

ใครเห็น	ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก		เป็นเพราะขาดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ซึ่งเป็นหน้าที่ส�าคัญของ

ผู้บริหาร	และหัวหน้างานที่จะต้องท�าความเข้าใจ	ตักเตือนตามระบบ	ลงโทษตามความผิดทางวินัย	อย่างเคร่งครัด			และจากสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุในรอบปี	2561	มีจ�านวนครั้งเท่ากับปี	2560	แต่ความรุนแรงลดลง	เป็นผลมาจากความเข้มงวดของผู้บังคับบัญชา

ในการเตอืนสตโิดยในปี	2561	มใีบเตอืนพนักงานสาเหตจุากการไม่สวมใส่	PPE	จ�านวน	1	ราย	และหนงัสอืตกัเตอืนพนักงานสาเหตุ

จากการปฏิบัติงานโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจ�านวน	1	ราย

 

กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วม

	 ในปี	2561	คณะกรรมการความปลอดภยัฯ	ชดุเดมิหมดวาระลง	บรษิทัฯ	จงึจดัให้มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนลกูจ้างเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ี

เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	(คปอ.)	ในปี	2562-2563	เมื่อวันท่ี	14	พ.ย.	61	จ�านวน	3	คน				โดยมีพนักงานมาใช้สิทธิเลือก

ตั้งคิดเป็นร้อยละ	77.77	ของจ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

	 การจัดกิจกรรมสัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	บริษัทฯ	ยังคงให้ด�าเนินการอย่างเน่ือง	โดยในปี	2561	จัดขึ้น

ระหว่างวันที่	5	–	7	มิถุนายน	มีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย	“Safety	Culture”		กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอด้านความปลอดภัย	และ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	กิจกรรมออกบูธของโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร	กิจกรรมต้าน

คอร์รัปชั่น	และรวมท้ังเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ	ซึ่งเป็นการรวมการท�างานด้าน	5ส	และการสร้างสุขภาวะ

องค์กร	เข้ามาร่วมกับงาน	Safety	เพราะเห็นว่าทั้ง	3	เรื่องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	โดยการท�าระบบ	5ส	เพ่ือลดอุบัติเหตุ	และ

ท�าให้เกิดความสุขในการท�างานนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเขตต�าบลมาบยางพรเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

61รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพ่ือเฝ้าระวังปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ	

โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2561	ดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างาน

	 ในปี	2561	มีการเปลี่ยนแปลงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง	มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับ

เฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท�างาน	8	ชัว่โมงในแต่ละวนัไม่เกิน			85	dB(A)	ซึง่มาตรฐานเดมิอยู่ที	่90	dB(A)	ท�าให้บรษิทัฯ	ต้องปรบัปรงุ

กระบวนการท�างานเพ่ือลดระดบัเสยีงรบกวนให้ดกีว่ามาตรฐานก�าหนดและจากการตรวจวดัระดบัเสยีงในพ้ืนทีท่�างาน	พบจดุทีต้่อง

ปรับปรุงเพ่ิมเติม	3	พ้ืนท่ี	และได้ก�าหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์การได้ยิน	ผู้ท่ีเข้าในพ้ืนท่ีขณะเครื่องจักรท�างาน	และพนักงานที่ก�าลัง

ปฏิบตังิานจะต้องสวมใส่อปุกรณ์	PPE	ทีบ่รษิทัฯ	จดัให้ตลอดเวลาขณะอยู่ในพ้ืนท่ี	และบรษิทัฯ	จะด�าเนินการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อลดระดับเสียงดังให้ดีกว่ามาตรฐานก�าหนดต่อไป
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเฝ้าระวงัปจัจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ โดยมี
ผลการตรวจวดัประจ าปี 2561 ดงันี้ 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพื้นท่ีท างาน 

พืน้ท่ี จดุท่ีท าการตรวจ 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 2559 2560 2561 
10/12/59 16/6/60 19/6/61 

โรงงาน 1 เหลก็แกน   78.7   85 dB( A) 
โรงงาน 1 แผนกทรพัยากรบุคคล   62.1 63.5 85 dB( A) 
โรงงาน 3 เครือ่งตดัเหลก็ Unicoil 78.3   77.5 85 dB( A) 
อบและเตมิน ้ามนั Tanking 79.1 77.1 76.8 85 dB( A) 
ประกอบ หอ้งตดัไม ้ 81.5 93.7 81.9 85 dB( A) 
เหลก็แกน Work Shop 81.2 86.5 85.3 85 dB( A) 
โรงงาน 4 พืน้ทีย่งิเมด็เหลก็ 89.6 88.6 86.0 85 dB( A) 
ประกอบ Work Shop       85 dB( A) 
ประกอบ เชือ่มแกนทองแดง   82.7   85 dB( A) 
พนัคอยล ์1 พนัคอยล ์       85 dB( A) 
พนัคอยล ์2 พนัคอยล ์       85 dB( A) 
พนัคอยล ์3 พนัคอยล ์   71.3 69.0 85 dB( A) 
พนัคอยล ์4 พนัคอยล ์   70.9 75.7 85 dB( A) 
อาคารพนัคอยลใ์หม ่ เครือ่งพนัคอยล ์ 74.1 74.1 75.0 85 dB( A) 
หอ้งตดักระดาษ ตดักระดาษ       85 dB( A) 
โรงงาน 4 เชือ่มประกอบตวัถงั 91.3 90.3 85.0 85 dB( A) 

 
 

  ในปี 2561 มกีารเปลีย่นแปลงประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานระดบัเสยีงที่ยอมให้ลูกจา้งได้รบัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมงในแต่ละวันไม่เกิน    85 dB(A) ซึ่งมาตรฐานเดิมอยู่ที่ 90 dB(A) ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อลดระดบัเสยีงรบกวนใหด้กีว่ามาตรฐานก าหนดและจากการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างาน พบจุดทีต่อ้งปรบัปรุง
เพิม่เตมิ 3 พืน้ที ่และไดก้ าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิ ผูท้ีเ่ขา้ในพืน้ทีข่ณะเครื่องจกัรท างาน และพนกังานทีก่ าลงัปฏบิตังิานจะตอ้ง
สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทีบ่รษิัทฯ จดัใหต้ลอดเวลาขณะอยู่ในพืน้ที ่และบรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีใ่หเ้เหมาะสม
เพื่อลดระดบัเสยีงดงัใหด้กีว่ามาตรฐานก าหนดต่อไป 

          

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวดั 24 ชัว่โมง (ชมุชน) 

พารามเิตอร ์ พืน้ที ่
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/59 1/60 1/61 
1-2/6/59 19-20/6/60 19-20/6/61 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) หอพกัพนกังาน 65.8 62.4 65.6 70 dB( A) 
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Lmax) หอพกัพนกังาน 96.3 87.3 92.7 115 dB( A) 
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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  ในปี 2561 มกีารเปลีย่นแปลงประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานระดบัเสยีงที่ยอมให้ลูกจา้งได้รบัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมงในแต่ละวันไม่เกิน    85 dB(A) ซึ่งมาตรฐานเดิมอยู่ที่ 90 dB(A) ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อลดระดบัเสยีงรบกวนใหด้กีว่ามาตรฐานก าหนดและจากการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ทีท่ างาน พบจุดทีต่อ้งปรบัปรุง
เพิม่เตมิ 3 พืน้ที ่และไดก้ าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์การไดย้นิ ผูท้ีเ่ขา้ในพืน้ทีข่ณะเครื่องจกัรท างาน และพนกังานทีก่ าลงัปฏบิตังิานจะตอ้ง
สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทีบ่รษิัทฯ จดัใหต้ลอดเวลาขณะอยู่ในพืน้ที ่และบรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีใ่หเ้เหมาะสม
เพื่อลดระดบัเสยีงดงัใหด้กีว่ามาตรฐานก าหนดต่อไป 

          

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวดั 24 ชัว่โมง (ชมุชน) 

พารามเิตอร ์ พืน้ที ่
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/59 1/60 1/61 
1-2/6/59 19-20/6/60 19-20/6/61 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) หอพกัพนกังาน 65.8 62.4 65.6 70 dB( A) 
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Lmax) หอพกัพนกังาน 96.3 87.3 92.7 115 dB( A) 
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ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมี 
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ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัสารเคมี 

พืน้ที ่ พารามเิตอร์ 
ผลตรวจ   

มาตรฐาน หน่วย 01/59 02/59 01/60  61 
1/6/59 10/12/59 16/06/60 25/6/61 

เหลก็แกน:โรงงาน 3 Iron Dust <0.007 <0.007 0.015 Not Detected 10 mg/m3 
Total dust     <0.25 Not Detected 15 mg/m3 

เหลก็แกน : เรยีงเหลก็โรงงาน 1 Xylene <0.25 Not Detected <0.25 Not Detected 100 ppm 
  Toluene 0.33 Not Detected 1.81 0.49 200 ppm 
  Acetone <0.30 Not Detected Not Detected Not Detected 250 ppm 
  Total dust     Not Detected 0.26 15 mg/m3 
เหลก็แกน : ทาสแีคลม้ป์เหลก็ Xylene <0.25 Not Detected Not Detected Not Detected 100 ppm 
Work shop  Toluene <0.25 2.41 Not Detected 2.41 200 ppm 
  Acetone <0.30 <0.30 Not Detected Not Detected 1,000 ppm 
เหลก็แกน : ตดัพลาสมา Total dust <0.25 0.43 <0.25 Not Detected 15 mg/m3 
Work shop Carbon Monoxide <1 1 1 Not Detected 50 ppm 
  Copper Fume <0.007 Not Detected     0.1 mg/m3 
  Xylene     Not Detected Not Detected 100 ppm 
  Toluene      Not Detected 0.30 200 ppm 
  Iron Fume     0.01 0.023 10 mg/m3 
  Acetone     Not Detected Not Detected 1,000 ppm 
พนัคอยล ์: พนัคอยล ์3 Total dust     0.84 <0.25 15 mg/m3 
พนัคอยล ์: พนัคอยล ์4 Total dust <0.25 Not Detected Not Detected 0.34 15 mg/m3 
  Copper Fume <0.007 Not Detected Not Detected Not Detected 15 mg/m3 
พนัคอยล ์: อาคารพนัคอยล ์ Total dust 0.34 Not Detected Not Detected Not Detected 15 mg/m3 
  Copper Fume <0.007 Not Detected Not Detected Not Detected 0.1 mg/m3 
พนัคอยล ์: หอ้งตดักระดาษ Total dust <0.25 <0.25 0.43 0.42 15 mg/m3 

Respirable Dust     0.1 0.2 5 mg/m3 
ประกอบ : ประกอบหมอ้แปลง Copper Fume 0.008 Not Detected Not Detected   1 mg/m3 
  Iron Fume <0.007 <0.007 Not Detected   10 mg/m3 
ประกอบ : Work shop Copper Fume <0.007 <0.007 Not Detected Not Detected 0.1 mg/m3 
  Iron Fume <0.007 <0.007 Not Detected Not Detected 10 mg/m3 
ประกอบ : หอ้งตดัไม ้ Total dust 0.42 0.34 Not Detected <0.25 15 mg/m3 
  Respirable dust 0.4 Not Detected Not Detected Not Detected 5 mg/m3 
ตดิตัง้อุปกรณ์ : Spay Booth Total dust 0.68 Not Detected Not Detected 2.38 15 mg/m3 
  Xylene <0.25 <0.25 Not Detected Not Detected 100 ppm 
  Toluene <0.25 1.57 Not Detected < 0.25 200 ppm 
ซอ่มหมอ้แปลง Total dust <0.25 Not Detected < 0.25 0.25 15 mg/m3 
  Oil  Mist   0.08     5 mg/m3 
ตวัถงั : เชือ่มประกอบตวัถงั Total dust 0.34 Not Detected < 0.25 1.53 15 mg/m3 
  Carbon Monoxide <1 3 1 Not Detected 50 ppm 
  Iron Fume 0.206 0.018 0.046 0.095 10 mg/m3 
ตวัถงั : เครือ่งตดัพลาสมา่  Carbon Monoxide <1 5 < 0.25   50 ppm 
  Iron Fume 0.153 0.018 0.038 <0.007 10 mg/m3 
  Total dust       Not Detected 15 mg/m4 
หอ้งยงิเมด็เหลก็ (ดา้นใน) Iron Fume 0.182 0.090 0.046 0.042 10 mg/m3 
  Iron Fume 0.016 0.042     10 mg/m3 
  Respirable Dust     0.100 Not Detected 5 mg/m3 
  Oxygen     21.000 21.000 19.5 - 23.5  % 
หอ้งยงิเมด็เหลก็ (ดา้นนอก) Iron Fume     0.011 0.019 10 mg/m3 
Spray Booth โรงงาน 4 Carbon Monoxide <1 2 Not Detected Not Detected 50 ppm 
  Iron Fume 0.017 0.012 Not Detected 0.072 10 mg/m3 
  Respirable dust 0.05 <0.10 0.2 0.9 5 mg/m3 
อบและเตมิน ้ามนั Carbon Monoxide       Not Detected 50 ppm 
Amorphous Total Hydrocarbon       4.85 N/A ppm 
  Total dust       0.51 15 mg/m3 
  Respirable Dust       Not Detected 5 mg/m3 
  Bis-phenal A       0.060 5 mg/m3 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

	 ปี	2561	มจี�านวนครัง้ทีเ่กิดอบุตัเิท่ากับปี	2560	แต่มคีวามรนุแรงลดลง	โดยไม่มอีบุตัเิหตถึุงขัน้หยุดงาน	สาเหตสุ่วนใหญ่เกิด

จากการไม่ปฏิบตัติามวิธีการท�างานทีถู่กต้อง	และละเลยไม่สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล	จนเกิดอบุตัเิหตทุ�าให้ทรัพย์สนิ

เสียหายคิดเป็นมูลค่า	47,457.00	บาท
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สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุ   

ปี 2561 มจี านวนครัง้ทีเ่กดิอุบตัเิท่ากบัปี 2560 แต่มคีวามรุนแรงลดลง โดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก
การไม่ปฏบิตัติามวธิกีารท างานทีถู่กต้อง และละเลยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จนเกดิอุบตัเิหตุท าใหท้รพัยส์นิเสยีหาย
คดิเป็นมลูค่า 47,457.00 บาท  

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน (2556-2561) 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ทรพัยส์นิเสยีหาย 8 6 10 10 12 11 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไมห่ยุดงาน) 8 7 21 7 9 12 
ไดร้บับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้หยุดงาน 1 0 0 0 2 0 
รวมจ านวน (ครัง้) 17 13 31 17 23 23 
รวมจ านวนวนัหยดุงานจากอบุตัเิหตุในการท างาน (วนั) 2 0 0 0 4 0 
เจบ็ปว่ยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 0 3 0 0 0 
 

กราฟแสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตจุ าแนกตามลกัษณะการประสบอนัตราย ปี 2561 

 

จากกราฟจะเหน็ได้ว่าอุบตัเิหตุที่ท าให้ทรพัย์สนิเสยีหายมจี านวนสูงสุด ซึง่เกดิจากการเคลื่อนยา้ยวสัดุโดยใช้รถโฟลค์ลฟิ หรอื
เครื่องทุ่นแรงอื่น โดยประมาท  และรองลงมาคอืน้ิวมอืทีเ่กดิจากกระบวนการเตรยีมงานแกนเหลก็ซึง่เป็นวตัถุดบิทีม่นี ้าหนกัมาก อย่างไรก็
ตามบรษิัทฯ ไดม้มีาตรการป้องกนั ให้ความรู ้และอุปกรณ์ช่วยเสรมิต่าง ๆ ในทุกกรณี เพื่อให้การท างานของพนักงานมคีวามปลอดภยั
สงูสุด     โดยในปี 2562 จะท าแผนส่งเสรมิการเขยีน Near Miss เพื่อใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการสงัเกต การวเิคราะห ์ลกัษณะก่อนการ
เกดิอุบตั ิมเีป้าหมายลดการเกดิอุบตัลิงจากปี 2561 ลง 3%  

 

ในทุกครัง้ที่เกดิอุบตัเิหตุ ทมี คปอ. พรอ้มดว้ย
ผูบ้รหิารจะลงพืน้ทีเ่กดิเหตุเพื่อสอบสวน หาสาเหตุ และ
ร่วมกันหาวิธีป้องกันการเกิดซ ้า พร้อมทัง้จัดท าเป็น
กรณีศกึษาเผยแพร่ใหพ้นกังานไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึใน
กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนกังานประจ าเดอืน 

ทรัพย์สนิเสยีหาย ตา ข้อศอก นิว้มือ มือ เท้า
จ านวนครัง้ 11 3 2 5 1 1
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	 จากกราฟจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่ท�าให้ทรัพย์สินเสียหายมีจ�านวนสูงสุด	ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยใช้รถโฟล์คลิฟ	

หรือเครื่องทุ่นแรงอื่น	โดยประมาท		และรองลงมาคือนิ้วมือที่เกิดจากกระบวนการเตรียมงานแกนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีน�้าหนัก

มาก	อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	ได้มมีาตรการป้องกัน	ให้ความรู	้และอปุกรณ์ช่วยเสรมิต่าง	ๆ	ในทกุกรณี	เพ่ือให้การท�างานของพนักงานมี

ความปลอดภัยสงูสดุ					โดยในปี	2562	จะท�าแผนส่งเสรมิการเขยีน	Near	Miss	เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการสงัเกต	การวิเคราะห์	

ลักษณะก่อนการเกิดอุบัติเหตุ	มีเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุจากปี	2561	ลง	3%	

	 ในทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	ทีม	คปอ.	พร้อม

ด้วยผู้บริหารจะลงพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือสอบสวน	หา

สาเหต	ุและร่วมกันหาวิธีป้องกันการเกิดซ�า้	พร้อม

ทัง้จดัท�าเป็นกรณีศกึษาเผยแพร่ให้พนกังานได้รบั

ทราบอย่างทัว่ถงึในกิจกรรมผูบ้รหิารพบพนักงาน

ประจ�าเดือน
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยฯ  : รถเก็บม้วนเหล็กพืด  

	 จากการประเมนิความเสีย่งอนัตรายจากการใช้วัสดเุหลก็พืดเพ่ือท�าการรดัวัสดแุละอปุกรณ์ประกอบต่าง	ๆ	ลกัษณะบรรจภัุณฑ์

จะเป็นทรงกลมไม่มีแกนใน	เมื่อจะใช้งานก็จะคลี่เส้นเหล็กพืดออก	และตัดตามความยาวที่ต้องการ	เสร็จแล้วก็มัดม้วนเก็บ	บางครั้ง

ก็ท�าให้เกิดอุบัติเหตุเหล็กบาด	และปวดหลังเพราะต้องยก	และก้มท�างาน					หลังจากได้รับความรู้และฝึกทักษะการท�า	KAIZEN	ผู้

ปฏบิตังิานในพ้ืนทีซ่่อมหม้อแปลงจงึคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว	ด้วยการน�าเศษเหล็กท่ีเหลือใช้	และล้อเหล็กเก่ามาดัดแปลงเชือ่ม

เป็นตัวรถเข็น	สร้างแกนวงกลมเป็น	Coil	เพื่อรับม้วนเหล็กพืด	2	ชุด		ติดเบรกมือเพื่อล็อคม้วนเหล็กพืด	ติดแผ่นแม่เหล็กส�าหรับหยุด

เส้นเหล็กพืด	ติดตลับเมตรส�าหรับการดึงวัดระยะพร้อมกับการดึงเส้นเหล็กพืด	และติดกรรไกรตัดเหล็กไว้ส�าหรับการตัดเหล็กตาม

ระยะท่ีต้องการ		โดยการดงักล่าวพนักงานได้น�าเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	และความรูเ้ทคนิคทางช่างมาดัดแปลงเป็น	“รถเก็บม้วน

เหลก็พืด”			ช่วยลดอาการปวดเมือ่ยจากการยก	ย้าย	ม้วนเหลก็พืด		ลดโอกาสเกิดอบุตัเิหตจุากเส้นเหลก็บาดได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

และยังส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตอย่างมีนัยส�าคัญ
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การปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยฯ  : รถเก็บม้วนเหล็กพืด   

จากการประเมนิความเสีย่งอนัตรายจากการใชว้สัดุเหลก็พดืเพื่อท าการรดัวสัดุและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ลกัษณะบรรจุภณัฑจ์ะ
เป็นทรงกลมไม่มแีกนใน เมื่อจะใชง้านกจ็ะคลีเ่สน้เหลก็พดืออก และตดัตามความยาวทีต่้องการ เสรจ็แลว้ก็มดัมว้นเกบ็ บางครัง้กท็ าใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุเหลก็บาด และปวดหลงัเพราะตอ้งยก และกม้ท างาน     หลงัจากไดร้บัความรูแ้ละฝึกทกัษะการท า KAIZEN ผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที่
ซ่อมหมอ้แปลงจงึคดิว่าวธิกีารแกป้ญัหาดงักล่าว ดว้ยการน าเศษเหลก็ทีเ่หลอืใช ้และลอ้เหลก็เก่ามาดดัแปลงเชื่อมเป็นตวัรถเขน็ สรา้งแกน
วงกลมเป็น Coil เพื่อรบัม้วนเหลก็พดื 2 ชุด  ติดเบรกมอืเพื่อลอ็คมว้นเหลก็พดื ตดิแผ่นแม่เหลก็ส าหรบัหยุดเสน้เหลก็พดื ติดตลบัเมตร
ส าหรบัการดงึวดัระยะพรอ้มกบัการดงึเสน้เหลก็พดื และติดกรรไกรตดัเหลก็ไวส้ าหรบัการตดัเหลก็ตามระยะทีต่้องการ  โดยการดงักล่าว
พนักงานไดน้ าเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการผลติ และความรูเ้ทคนิคทางช่างมาดดัแปลงเป็น “รถเกบ็มว้นเหลก็พดื”   ช่วยลดอาการปวดเมื่อย
จากการยก ยา้ย มว้นเหลก็พดื  ลดโอกาสเกดิอุบตัเิหตุจากเสน้เหลก็บาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัส่งผลต่อระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ
อย่างมนียัส าคญั 

 

ก่อนการปรบัปรงุ     จดุประกายแนวคิด                 หลงัการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์: สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 ลดการเกดิอบุตัเิหตุถงึข ัน้หยุดงานเป็นศนูย ์ ไมม่อีบุตัเิหตุถงึข ัน้หยุดงาน 
 ลดการเกดิอบุตัเิหตุทกุกรณีไมเ่กนิ 15 ครัง้ต่อปี ไมไ่ดต้ามเป้าหมายมจี านวนอบุตัเิหตุเกดิขึน้ 23 ครัง้ 
 พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ าเป็นดา้นความปลอดภยัฯ  100% ไดต้ามเป้ายหมายพนกังานทกุคน (เก่า,ใหม)่ ครบ 100% 

 

นายพงษ์กว ี เนาวโ์พธิท์อง 
พนกังานซ่อมหมอ้แปลง L.2 

“ก่อนอื่นผมคงตอ้งขอขอบคุณทมีงานพฒันาระบบทีใ่หค้วามรูผ้มเกีย่วกบัการ 
เขยีน KAIZEN และขอบคุณหวัหน้างานทีใ่หโ้อกาสผมในการท าผลงานชิน้นี้  ผม 
ไดใ้ชค้วามรูจ้ากการเขยีน KAIZEN ผสมกบัทกัษะทางช่างทีผ่มม ีมาประยุกต์ใชง้าน 
โดยมเีป้าหมายคอื ผมอยากท างานใหม้นัสะดวก เรว็ และปลอดภยัขึน้  แนวความคดิ 
ปรบัปรุงของผมเกดิจากการสงัเกตการท างานของ decoiler แกนเหลก็ซึง่ท างานหมุนไปตาม
รอบทีเ่ครื่องสัง่ ผมจงึน ามาประยุกต์ใชก้บัมว้นเหลก็พดื  โดยวสัดุทุกชิ้นที่น ามาใชเ้ป็นวสัดุ
เหลอืใชจ้ากการผลติ และบางส่วนเป็นซากทีต่้องก าจดัทิง้ แต่ผมไดน้ ามาเป็นประโยชน์  ผม
ดีใจ และภูมใิจมาก ขอขอบคุณผู้บริหารที่มองเห็นความส าคัญและมอบรางวลัดีเด่นให ้
ขอบคุณครบั 

ตัดเหล็กตามระยะท่ีต้องการ  โดยการดังกล่าวพนักงานได้นำเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต และความรู้เทคนิคทางช่างมาดัดแปลงเป็น “รถ
เก็บม้วนเหล็กพืด”   ช่วยลดอาการปวดเม่ือยจากการยก ย้าย ม้วนเหล็กพืด  ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากเส้นเหล็กบาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังส่งผลต่อระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

ก่อนการปรับปรุง จุดประกายแนวคิด              หลังการปรับปรุง

         

กลยุทธ์ : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภยั
เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2561
ลดการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ลดการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ไม่ได้ตามเป้าหมายมีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 23 ครั้ง
พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจำเป็นด้านความปลอดภัยฯ  100% ได้ตามเป้าหมายพนักงานทุกคน (เก่า,ใหม่) ครบ 100%

 สุขภาพ  

สุขภาพท่ีดีของพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 
ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th   รวมถึงการจัดพ้ืนท่ีการทำงานให้
มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ฯลฯ 
พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และติดตามผลอย่างต่อเน่ือง

การตรวจสุขภาพประจำป

“ก่อนอ่ืนผมคงต้องขอขอบคุณทีมงานพัฒนาระบบท่ีให้ความรู้ผมเก่ียวกับการ
เขียน KAIZEN และขอบคุณหัวหน้างานท่ีให้โอกาสผมในการทำผลงานชิ้นนี้  ผม
ได้ใช้ความรู้จากการเขียน KAIZEN ผสมกับทักษะทางช่างท่ีผมมี มาประยุกต์ใช้งาน
โดยมีเป้าหมายคือ ผมอยากทำงานให้มันสะดวก เร็ว และปลอดภัยขึ้น  แนวความคิด
ปรับปรุงของผมเกิดจากการสังเกตการทำงานของ decoiler แกนเหล็กซึ่งทำงานหมุนไปตามรอบ
ท่ีเคร่ืองสั่ง ผมจึงนำมาประยุกต์ใช้กับม้วนเหล็กพืด  โดยวัสดุทุกชิ้นท่ีนำมาใช้เป็นวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต และบางส่วนเป็นซากท่ีต้องกำจัดท้ิง แต่ผมได้นำมาเป็นประโยชน์  ผมดีใจ และ
ภูมิใจมาก ขอขอบคุณผู้บริหารท่ีมองเห็นความสำคัญและมอบรางวัลดีเด่นให้ ขอบคุณครับ

นายพงษ์กวี  เนาว์โพธิ์ทอง
พนักงานซ่อมหม้อแปลง L.2
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 สุขภาพ
	 สุขภาพที่ดีของพนักงาน	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	

ประกาศใช้นโยบายส่งเสรมิสขุภาพ	และสขุภาวะองค์กร	http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th			รวมถึงการจดัพืน้ทีก่าร

ท�างานให้มสีภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่	สะอาด	ครอบคลมุประเดน็ด้านแสง	เสยีง	ความร้อน	สารเคม	ีการบรโิภค	การลดละเลกิเหล้า	บหุรี่	

ยาเสพติด	ฯลฯ	พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจ�าปี

	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ	1	ครัง้	ทัง้ส�านกังานกรงุเทพฯ	และโรงงานระยอง	ใช้สถานพยาบาล	2	แห่งคอื	

รพ.บเีอม็ซ	ีพลสั	ร่วมกับ	รพ.พญาไท	ศรรีาชา				และ	รพ.สมติเิวช	ศรนีครนิทร์		ทัง้นีไ้ด้จดัให้มแีพทย์อาชวีเวชศาสตร์	จากโรงพยาบาลบี

เอม็ซ	ีพลสั	เข้ามาส�ารวจสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือก�าหนดโปรแกรมตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงในการตรวจสุขภาพพนกังาน

ประจ�าปี	2561	เมือ่วันท่ี	21	มถุินายน	2561	โปรแกรมตรวจสขุภาพจะครอบคลมุตามกฎหมาย	และเพ่ิมเตมิให้พนกังานตามช่วงอายุ	

เพศ	ที่มีความเสี่ยง	โดยในปี		2561	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น		530,810.92	บาท

	ภาพการตรวจสุขภาพประจ�าปี	2561 การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านสุขภาพ
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 สุขภาพ   

สุขภาพที่ดขีองพนักงาน เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้พนักงานสามารถปฏิบตัิหน้าที่ที่รบัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทฯ 
ประกาศใชน้โยบายสง่เสรมิสขุภาพ และสขุภาวองคก์ร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th   รวมถงึการจดัพืน้ทีก่ารท างานให้
มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเดน็ดา้นแสง เสยีง ความรอ้น สารเคม ีการบรโิภค การลดละเลกิเหลา้ บุหรี ่ยาเสพตดิ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ 1 ครัง้ ทัง้ส านกังานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง ใชส้ถานพยาบาล 2 แห่งคอื รพ.
บเีอม็ซ ีพลสั ร่วมกบั รพ.พญาไท ศรรีาชา    และ รพ.สมติเิวช ศรนีครนิทร ์ ทัง้นี้ไดจ้ดัใหม้แีพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์จากโรงพยาบาลบเีอม็ซ ี
พลสั เขา้มาส ารวจสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อก าหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
2561 เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2561 โปรแกรมตรวจสขุภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และเพิม่เตมิใหพ้นกังานตามช่วงอายุ เพศ ทีม่คีวาม
เสีย่ง โดยในปี  2561 ใชง้บประมาณทัง้สิน้  530,810.92 บาท 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพทัว่ไปเฉพาะพนักงานท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ/มีปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ                                        แพทย์อาชีวเวชศาสตรเ์ข้าส ารวจปัจจยัเส่ียง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         ภาพการตรวจสขุภาพประจ าปี 2561               การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพ 

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีพยาบาล
วิชาชีพประจ าโรงงาน  เนื่ องจากมีจ านวน
พนั ก งานต ามกฎหมายก าห นด  จึ ง ได้
มอบหมายใหพ้ยาบาลวชิาชพีมบีทบาทหน้าที่
ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ ในกจิกรรมผูบ้รหิารพบ
พนักงานทุกเดือน  และให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพแก่พนักงานเมื่อพนักงานต้องการ
รบัค าปรกึษา   หากมคีวามจ าเป็นต้องปรกึษา
แพทย ์พยาบาลจะสง่ต่อใหแ้พทยโ์รงพยาบาล
ทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าสญัญาบรกิารไว ้
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รายการตรวจ

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	จัดให้มี

พยาบาลวชิาชพีประจ�าโรงงาน	เนือ่งจากมี

จ�านวนพนักงานตามกฎหมายก�าหนด	จงึ

ได้มอบหมายให้พยาบาลวิชาชพีมบีทบาท

หน้าท่ีให้ความรูด้้านสขุภาพ	ในกิจกรรม

ผู้บริหารพบพนักงานทุกเดือน		และให้

ค�าปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานเมื่อ

พนักงานต้องการรับค�าปรึกษา			หากมี

ความจ�าเป็นต้องปรกึษาแพทย์	พยาบาล

จะส่งต่อให้แพทย์โรงพยาบาลท่ีบรษิทัฯ	

ได้ท�าสัญญาบริการไว้
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  การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2561 พบภาวะเสีย่งทีม่แีนวโน้มสงูขึน้กว่าปี 2560 ไดแ้ก่ความผดิปกติ
ของกล้ามเนื้อหลงั ซึง่จะอยู่ในกลุ่มพนักงานพนัคอยลท์ีต่้องยนืท างานกบัเครื่องจกัรเป็นเวลานาน  , ความผดิปกตขิองปอดซึง่อยู่ในกลุ่ม
ช่างเชื่อมซึ่งมีฟูมตะกัว่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย , ความเสี่ยงผิดปกติของการได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานจะมเีสยีงดงัตลอดเวลา   ภาวะเสีย่งดา้นเสยีง และอากาศ บรษิทัฯ ไดม้กีารตรวจวดัและปรบัปรุงกระบวนการ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  และพยาบาลประจ าโรงงานได้จดักิจกรรมให้ค าแนะน าวธิีการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับ
พนกังานกลุ่มเสีย่งเป็นรายบุคคล    

 

กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจยัเส่ียงในการท างาน (เฉพาะผูท่ี้มีผลผิดปกติ) 

โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบ ี

โครงการใหว้คัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบแีก่พนกังานทีย่งัไม่มภีูมคิุม้กนั เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2560 โดยในปี 2561 เป็น
การฉีดต่อเนื่องเขม็ที่ 3 ใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากปี 2560 จ านวน 22,500 บาท และจากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี กลุ่มการ
ตรวจหา Anti HBs พบว่ายังมีพนักงานที่ไม่มีภูมิคุ้มกนัไวรสัตับอกัเสบบีจ านวน 27 คนเนื่องจากร่างกายไม่สร้างภูมิคุ้มกัน (จ านวน
พนกังานทีร่บัวคัซนี 90 คนมภีูมคิุม้กนั 63 คน และ 27 คนไม่มภีูมคิุม้กนั)  จากการปรกึษาแพทยไ์ดร้บัค าแนะน าว่าปจัจุบนัไวรสัตบัอกัเสบ
บ ีไม่สามารถตดิต่อกนัไดง้่ายตามความเขา้ใจแบบเดมิ  บรษิทัฯ จงึปิดโครงการสง่เสรมินี้ โดยจะมแีผนส่งเสรมิการใหว้คัซนีในโรคระบาด
ไขห้วดัใหญ่แทนในปี 2562 
 

 

 

 
 

                รบัวคัซีนเขม็ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี  2-5 มีนาคม  2561      กราฟแสดงจ านวนพนักงานท่ีไม่มี Anti HBs              
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  การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2561 พบภาวะเสีย่งทีม่แีนวโน้มสงูขึน้กว่าปี 2560 ไดแ้ก่ความผดิปกติ
ของกล้ามเนื้อหลงั ซึง่จะอยู่ในกลุ่มพนักงานพนัคอยลท์ีต่้องยนืท างานกบัเครื่องจกัรเป็นเวลานาน  , ความผดิปกตขิองปอดซึง่อยู่ในกลุ่ม
ช่างเชื่อมซึ่งมีฟูมตะกัว่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย , ความเสี่ยงผิดปกติของการได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานจะมเีสยีงดงัตลอดเวลา   ภาวะเสีย่งดา้นเสยีง และอากาศ บรษิทัฯ ไดม้กีารตรวจวดัและปรบัปรุงกระบวนการ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  และพยาบาลประจ าโรงงานได้จดักิจกรรมให้ค าแนะน าวธิีการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับ
พนกังานกลุ่มเสีย่งเป็นรายบุคคล    

 

กราฟแสดงผลการตรวจตามปัจจยัเส่ียงในการท างาน (เฉพาะผูท่ี้มีผลผิดปกติ) 

โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบ ี

โครงการใหว้คัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบแีก่พนกังานทีย่งัไม่มภีูมคิุม้กนั เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2560 โดยในปี 2561 เป็น
การฉีดต่อเนื่องเขม็ที่ 3 ใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากปี 2560 จ านวน 22,500 บาท และจากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี กลุ่มการ
ตรวจหา Anti HBs พบว่ายังมีพนักงานที่ไม่มีภูมิคุ้มกนัไวรสัตับอกัเสบบีจ านวน 27 คนเนื่องจากร่างกายไม่สร้างภูมิคุ้มกัน (จ านวน
พนกังานทีร่บัวคัซนี 90 คนมภีูมคิุม้กนั 63 คน และ 27 คนไม่มภีูมคิุม้กนั)  จากการปรกึษาแพทยไ์ดร้บัค าแนะน าว่าปจัจุบนัไวรสัตบัอกัเสบ
บ ีไม่สามารถตดิต่อกนัไดง้่ายตามความเขา้ใจแบบเดมิ  บรษิทัฯ จงึปิดโครงการสง่เสรมินี้ โดยจะมแีผนส่งเสรมิการใหว้คัซนีในโรคระบาด
ไขห้วดัใหญ่แทนในปี 2562 
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	 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างานประจ�าปี	2561	พบภาวะเสี่ยงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี	2560	ได้แก่ความผิด

ปกติของกล้ามเน้ือหลัง	ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มพนักงานพันคอยล์ท่ีต้องยืนท�างานกับเครื่องจักรเป็นเวลานาน		,	ความผิดปกติของปอดซึ่ง

อยู่ในกลุม่ช่างเชือ่มซึง่มฟีมูตะก่ัว	และมพีฤตกิรรมเสีย่งในการสบูบหุรีร่่วมด้วย	,	ความเสีย่งผดิปกตขิองการได้ยนิอยู่ในกลุม่ช่างเชือ่ม

ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท�างานจะมีเสียงดังตลอดเวลา			ภาวะเส่ียงด้านเสียง	และอากาศ	บริษัทฯ	ได้มีการตรวจวัดและปรับปรุง

กระบวนการให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด		และพยาบาลประจ�าโรงงานได้จัดกิจกรรมให้ค�าแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพ

ที่ถูกต้องให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคล

โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

	 โครงการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแก่พนักงานท่ียังไม่มีภูมิคุ้มกัน	เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี	2560	โดยในปี	2561	

เป็นการฉดีต่อเน่ืองเขม็ท่ี	3	ใช้งบประมาณส่วนทีเ่หลอืจากปี	2560	จ�านวน	22,500	บาท	และจากผลการตรวจสขุภาพประจ�าปี	กลุม่

การตรวจหา	Anti	HBs	พบว่ายังมพีนกังานท่ีไม่มภูีมคิุม้กันไวรสัตบัอกัเสบบจี�านวน	27	คนเนือ่งจากร่างกายไม่สร้างภูมคิุม้กัน	(จ�านวน

พนักงานที่รับวัคซีน	90	คนมีภูมิคุ้มกัน	63	คน	และ	27	คนไม่มีภูมิคุ้มกัน)		จากการปรึกษาแพทย์ได้รับค�าแนะน�าว่าปัจจุบันไวรัสตับ

อักเสบบี	ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายตามความเข้าใจแบบเดิม		บริษัทฯ	จึงปิดโครงการส่งเสริมนี้	โดยจะมีแผนส่งเสริมการให้วัคซีน

ในโรคระบาดไข้หวัดใหญ่แทนในปี	2562

รับวัคซีนเข็มที่	3	
ระหว่างวันที่		2-5	มีนาคม	2561

67รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 

 “ออกก�าลังกายตอนไหนดี?   ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย” 

	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี	2558	เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย	และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม	ซึ่งการส่ง

เสริมของบริษัทฯ	เปิดกว้างส�าหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีว่า	“สุขภาพ”	เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนจะต้องลงมือ

ท�าเองจงึจะเกิดผล	และบรษิทัฯ	ยังคงจดังบประมาณเพ่ือส่งเสรมิกจิกรรมตามความชอบ	ความถนัดของพนกังาน	อย่างต่อเนือ่ง	เช่น

กิจกรรมชมรมฟุตบอล		ชมรมแบตมินตัน	ชมรมตะกร้อ	เป็นต้น

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี	คิวทีซี	ลีค	คัพ	2018	(ชมรมฟุตบอล)

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน

กิจกรรมชมรมวอลเลย์บอล

กิจกรรมชมรมตะกร้อ

“Happy Body”

โครงการโรงงานสีขาว

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัต่อการป้องกัน	และปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรกุอย่างสม�า่เสมอ	เพราะตระหนักดว่ีาภัยคกุคาม

จากปัญหายาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	ชุมชน	รวมถึงบริษัทฯ	โดย

การจัดให้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	และบังคับใช้กฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด			

	 การด�าเนินงานในปี	2561	บรษิทัฯ	ยังคงมาตรการตรวจหาสารเสพตดิโดยให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	(สภ.ปลวกแดง)	เข้าท�าการตรวจ

แบบ	100%		อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจ�านวน	5	คน	ทั้ง	5	รับสารภาพโดยไม่จ�าเป็นต้องส่งปัสสาวะ

ไปแยกสาร	โดยเป็นพนักงานรับเหมาแรงงาน	2	คน	จึงด�าเนินการให้บริษัทฯ	รับเหมาแรงงานด�าเนินการต่อตามนโยบาย	และอีก	3	

คน	เป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ	จึงให้โอกาสในการบ�าบัด	และเฝ้าระวัง	และ	2	ใน	3	คนไม่สามารถปรับปรุงตัวเองได้จึงได้ลา

ออกจากงาน	ส่วน	1	คนที่เหลือยังคงปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	
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โครงการสร้างเสริมสขุภาพ 

    “ออกก าลังกายตอนไหนดี?   ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย”  

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อส่งเสรมิใหพ้นังงานออกก าลงักาย และเลอืกบรโิภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งการส่งเสรมิ
ของบรษิัทฯ เปิดกวา้งส าหรบัพนักงานทุกคนทุกระดบัเพราะเขา้ใจดว่ีา “สุขภาพ” เป็นสทิธสิ่วนบุคคลทีแ่ต่ละคนจะต้องลงมอืท าเองจงึจะ
เกดิผล และบรษิทัฯ ยงัคงจดังบประมาณเพื่อส่งเสรมิกจิกรรมตามความชอบ ความถนัดของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง  เช่นกจิกรรมชมรม
ฟุตบอล  ชมรมแบตมนิตนั ชมรมตะกรอ้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขนัฟตุบอลประเพณี คิวทีซี ลีค คพั 2018 (ชมรมฟตุบอล)                 กิจกรรมชมรมวอลเลยบ์อล 

 

 

 

กิจกรรมชมรมแบดมินตนั             กิจกรรมชมรมตะกร้อ 

โครงการโรงงานสขีาว 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรุกอย่างสม ่าเสมอ เพราะตระหนกัดวี่าภยัคุกคามจาก
ปญัหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ครอบครวั ชุมชน รวมถงึบรษิทัฯ โดยการจดัใหม้ี
การสุม่ตรวจหาสารเสพตดิ โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ และบงัคบัใชก้ฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั    
  การด าเนินงานในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงมาตรการตรวจหาสารเสพตดิโดยใหเ้จา้หน้าที่ต ารวจ (สภ.ปลวกแดง) เขา้ท าการตรวจ
แบบ 100%  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ พบผูม้สีารเสพตดิในร่างกายจ านวน 5 คน ทัง้ 5 รบัสารภาพโดยไม่จ าเป็นตอ้งสง่ปสัสาวะไปแยก
สาร โดยเป็นพนักงานรบัเหมาแรงงาน 2 คน จงึด าเนินการให้บรษิัทฯ รบัเหมาแรงงานด าเนินการต่อตามนโยบาย และอกี 3 คน เป็น
พนกังานประจ าของบรษิทัฯ จงึใหโ้อกาสในการบ าบดั และเฝ้าระวงั และ 2 ใน 3 คนไม่สามารถปรบัปรุงตวัเองไดจ้งึไดล้าออกจากงาน สว่น 
1 คนทีเ่หลอืยงัคงปฏบิตังิานและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิอกี   
  
 

 
 

 
ผลตรวจขัน้ต้นพบปัสสาวะสีม่วง 

5 คน 

 สง่ปัสสาวะไปแยกสารท่ีศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบรีุ  

 - คน 
  

ยืนยนัผลว่าเป็นสารเสพตดิ 

5 คน 

“Happy Body” 

68 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



โครงการ “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สุขภาพดี มีเงินออม”

	 จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานในองค์กร	พบว่ามีพนักงานจ�านวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรมดื่มเหล้า	สูบ

บหุรี	่ถึงจะมแีนวโน้มของจ�านวนลดลงอย่างต่อเนือ่งทกุปี	แต่กยั็งมจี�านวนมาก	ซึง่พฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพกาย-ใจ	

ของพนักงาน	ครอบครัว	รวมถึงบุคคลใกล้ชิด	และมีรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	บริษัทฯ	จึงให้ท�าโครงการ	“เลิก

เหล้า	เลิกบุหรี่	สุขภาพดี	มีเงินออม”	ขึ้นเพ่ือให้ความรู้	และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง	โดยส่งทีม

งานเข้ารับความรู้เชิงเทคนิคในการท�าโครงการหลักสูตร	“กระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพดีมีสุข	อย่างเป็นระบบ”ในโครงการส่งเสริม

การขยายรากฐานการสร้างเสรมิสขุภาพในสถานประกอบการ	กับสมาคมพัฒนาคณุภาพสิง่แวดล้อม	(ประเทศไทย)	และน�ามาขยาย

ผลในโรงงานแบบสมัครใจ
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โครงการ “เลิกเหล้า เลกิบุหรี่ สุขภาพด ีมีเงินออม” 

จากการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพของพนักงานในองคก์ร พบว่ามพีนกังานจ านวนไม่น้อยทีม่พีฤตกิรรมดื่มเหลา้ สบูบุหรี ่
ถึงจะมีแนวโน้มของจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ยงัมจี านวนมาก ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย-ใจ ของ
พนักงาน ครอบครวั รวมถึงบุคคลใกลช้ดิ และมรีายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติประจ าวนั บรษิทัฯ จงึให้ท าโครงการ “เลกิเหลา้ เลกิ
บุหรี ่สขุภาพด ีมเีงนิออม” ขึน้เพื่อใหค้วามรู ้และเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นักงานกลุ่มเสีย่งเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง โดยส่งทมีงานเขา้รบัความรู้
เชงิเทคนิคในการท าโครงการหลกัสตูร “กระบวนการขบัเคลือ่นสขุภาพดีมีสขุ อยา่งเป็นระบบ”ในโครงการสง่เสริมการขยายรากฐานการสร้าง
เสริมสขุภาพในสถานประกอบการ กบัสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดล้อม (ประเทศไทย)  และน ามาขยายผลในโรงงานแบบสมคัรใจ 

 
 
 
 
  

 

กราฟแสดงจ านวนผูส้บูบุหรี ่และดืม่แอลกอฮอล ์จากขอ้มลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 

  ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มพีนกังานเขา้ร่วมโครงการจ านวน 4 คน สามารถเลกิสบูหรีแ่ละดื่มเหลา้ไดเ้ดด็ขาด  2 คน สว่น
อกี 2 คนมพีฤตกิรรมลดการสบูและดื่มแต่ยงัไม่สามารถเลกิไดเ้ดด็ขาด  โดยทัง้ 4 คนไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรเพื่อเป็นบุคคลตน้แบบ และเป็น
แรงบนัดาลใจใหก้บัเพื่อนพนักงาน   โครงการนี้จะยงัคงขยายผลต่อเนื่องในปี 2562 โดยมเีป้าหมายมผีู้เขา้ร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน 
และมอียู่เลกิเดด็ขาดไดอ้ย่างน้อย 1 คน   

 

 

 

 

        กิจกรรมรณรงคร์บัสมคัรเข้าโครงการฯ        กิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากรภายนอก              มอบประกาศนียบตัรแก่ผู้เข้าโครงการฯ  

 

 

 

กลยุทธ ์:  สง่เสรมิสขุภาพคนในองคก์ร 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 พนกังานมภีมูคิุม้กนัไวรสัตบัอกัเสบบ ี90%  พนกังานมภีมูคิุม้กนัคดิเป็น 88.98% (ภูมไิมข่ึน้ 27 คน) 
 จ านวนพนกังานทีล่างานเนื่องจากการเจบ็ปว่ยในการท างานเป็นศนูย ์ ไมม่พีนกังานเจบ็ปว่ยจากการท างาน 
 พนกังานเสพยาบา้ ยาอ ีเป็นศนูย ์ พบพนกังานมสีารเสพตดิในรา่งกายจ านวน 5 คน 
 จ านวนพนกังานเลกิสบูบุหรีด่ื่มเหลา้เดด็ขาดอย่างน้อยปีละ 1 คน พนกังานเลกิบุหรี-่เหลา้เดด็ขาดจ านวน 2 คน 
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จากความตัง้ใจ และผลส าเรจ็ของโครงการ บรษิัทฯ จึงได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการสรา้งเสรมิสุขภาพ เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561  ในงานมหกรรมสถาน
ประกอบการสรา้งเสรมิสขุภาพ : แรงงานสขุภาพด ี4.0 เพิม่พนูก าไรใหอ้งคก์ร 
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โครงการ “เลิกเหล้า เลกิบุหรี่ สุขภาพด ีมีเงินออม” 

จากการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพของพนักงานในองคก์ร พบว่ามพีนกังานจ านวนไม่น้อยทีม่พีฤตกิรรมดื่มเหลา้ สบูบุหรี ่
ถึงจะมีแนวโน้มของจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ยงัมจี านวนมาก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย-ใจ ของ
พนักงาน ครอบครวั รวมถึงบุคคลใกลช้ดิ และมรีายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติประจ าวนั บรษิทัฯ จงึให้ท าโครงการ “เลกิเหลา้ เลกิ
บุหรี ่สขุภาพด ีมเีงนิออม” ขึน้เพื่อใหค้วามรู ้และเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นักงานกลุ่มเสีย่งเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง โดยส่งทมีงานเขา้รบัความรู้
เชงิเทคนิคในการท าโครงการหลกัสตูร “กระบวนการขบัเคลือ่นสขุภาพดีมีสขุ อยา่งเป็นระบบ”ในโครงการสง่เสริมการขยายรากฐานการสร้าง
เสริมสขุภาพในสถานประกอบการ กบัสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดล้อม (ประเทศไทย)  และน ามาขยายผลในโรงงานแบบสมคัรใจ 

 
 
 
 
  

 

กราฟแสดงจ านวนผูส้บูบุหรี ่และดืม่แอลกอฮอล ์จากขอ้มลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 

  ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มพีนกังานเขา้ร่วมโครงการจ านวน 4 คน สามารถเลกิสบูหรีแ่ละดื่มเหลา้ไดเ้ดด็ขาด  2 คน สว่น
อกี 2 คนมพีฤตกิรรมลดการสบูและดื่มแต่ยงัไม่สามารถเลกิไดเ้ดด็ขาด  โดยทัง้ 4 คนไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรเพื่อเป็นบุคคลตน้แบบ และเป็น
แรงบนัดาลใจใหก้บัเพื่อนพนักงาน   โครงการนี้จะยงัคงขยายผลต่อเนื่องในปี 2562 โดยมเีป้าหมายมผีู้เขา้ร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน 
และมอียู่เลกิเดด็ขาดไดอ้ย่างน้อย 1 คน   

 

 

 

 

        กิจกรรมรณรงคร์บัสมคัรเข้าโครงการฯ        กิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากรภายนอก              มอบประกาศนียบตัรแก่ผู้เข้าโครงการฯ  

 

 

 

กลยุทธ ์:  สง่เสรมิสขุภาพคนในองคก์ร 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 พนกังานมภีมูคิุม้กนัไวรสัตบัอกัเสบบ ี90%  พนกังานมภีมูคิุม้กนัคดิเป็น 88.98% (ภูมไิมข่ึน้ 27 คน) 
 จ านวนพนกังานทีล่างานเนื่องจากการเจบ็ปว่ยในการท างานเป็นศนูย ์ ไมม่พีนกังานเจบ็ปว่ยจากการท างาน 
 พนกังานเสพยาบา้ ยาอ ีเป็นศนูย ์ พบพนกังานมสีารเสพตดิในรา่งกายจ านวน 5 คน 
 จ านวนพนกังานเลกิสบูบุหรีด่ื่มเหลา้เดด็ขาดอย่างน้อยปีละ 1 คน พนกังานเลกิบุหรี-่เหลา้เดด็ขาดจ านวน 2 คน 
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จากความตัง้ใจ และผลส าเรจ็ของโครงการ บรษิัทฯ จึงได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการสรา้งเสรมิสุขภาพ เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561  ในงานมหกรรมสถาน
ประกอบการสรา้งเสรมิสขุภาพ : แรงงานสขุภาพด ี4.0 เพิม่พนูก าไรใหอ้งคก์ร 

	 ผลการด�าเนินงาน	ณ	สิ้นปี	2561	มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจ�านวน	4	คน	สามารถเลิกสูบหรี่และดื่มเหล้าได้เด็ดขาด		2	คน	

ส่วนอกี	2	คนมพีฤตกิรรมลดการสบูและดืม่แต่ยังไม่สามารถเลกิได้เดด็ขาด		โดยทัง้	4	คนได้รบัมอบเกียรตบิตัรเพ่ือเป็นบคุคลต้นแบบ	

และเป็นแรงบนัดาลใจให้กับเพ่ือนพนักงาน			โครงการน้ีจะยังคงขยายผลต่อเนือ่งในปี	2562	โดยมเีป้าหมายมผีูเ้ข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อย	5	คน	และสามารถเลิกเด็ดขาดได้อย่างน้อย	1	คน

	 จากความตัง้ใจ	และผลส�าเรจ็ของโครงการ	บรษิทัฯ	จงึได้รบัโล่ประกาศเกียรตคุิณสถาน

ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2561		ในงานมหกรรมสถานประกอบ

การสร้างเสริมสุขภาพ	:	แรงงานสุขภาพดี	4.0	เพิ่มพูนก�าไรให้องค์กร

69รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 
 

 การจ้างงาน
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการจ้างงาน	และการบรหิารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม	พร้อม	ๆ	กับการค�านงึถึงสทิธิมนษุยชนของ

บคุคลโดยได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล	http://qtc-energy.com/?page_id=901&lang=th	เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	ท�าความเข้าใจพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	

	 ในปี	2561	มีจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี	2560	คิดเป็น	17.22%	สืบเนื่องมาจากการขยายก�าลังการผลิตของโรงงาน	5,6			

และสายการผลิตแกนเหล็กอะมอร์ฟัส	และการลดสัดส่วนการจ้างเหมาแรงงานโดยมีสัดส่วนการจ้างงานดังนี้

 

 

70  

รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน  
 การจ้างงาน   

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงาน และการบรหิารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม พรอ้ม ๆ กบัการค านึงถงึสทิธมินุษยชนของ
บุคคลโดยได้ก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล http://qtc-energy.com/?page_id=901&lang=th เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน และสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบ ท าความเขา้ใจพรอ้มเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ  

ในปี 2561 มีจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คดิเป็น 17.22% สบืเนื่องมาจากการขยายก าลงัการผลติของโรงงาน 5,6   
และสายการผลติแกนเหลก็อะมอรฟ์สั และการลดสดัสว่นการจา้งเหมาแรงงานโดยมสีดัสว่นการจา้งงานดงันี้ 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ้างงาน  (เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย่ี์) 

สถานภาพการจา้ง 
2559 2560 2561 

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

ชาย 131 62.98 132 63.16 160.00 65.31 
หญงิ 77 37.02 77 36.84 85.00 34.69 

จ าแนกตามระดบั         
Manage 13 6.25 25 11.96 - - 

ชาย 6 - 14 - - - 
หญงิ 7 - 11 - - - 

Knowledge 110 52.88 102 48.81 - - 
Operate 85 40.87 82 39.23 - - 
L9 – UC - - - - 26.00 10.61 

ชาย - - - - 14 - 
หญงิ - - - - 12 - 

L7 – L8 - - - - 20.00 8.16 
L1 – L6 - - - - 199.00 81.22 

จ าแนกตามอายุ         
อายุ 18-35 ปี 145 69.71 154 73.68 159.00 64.90 
อายุ 36-50 ปี 55 26.44 48 22.97 76.00 31.02 
อายุมากกวา่ 50 ปี 8 3.85 7 3.35 10.00 4.08 

จ าแนกตามพื้นท่ี         
ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ         

เพศชาย 22 10.58 23 11.00 22.00 8.98 
เพศหญงิ 23 11.06 23 11.00 27.00 11.02 

โรงงานจงัหวดัระยอง           
เพศชาย 109 52.40 109 52.16 138.00 56.33 
เพศหญงิ 54 25.96 54 25.84 58.00 23.67 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี )คน(             208 209 245 
 

กราฟแสดงการจ าแนกตามสถานภาพการจ้างงาน ณ ส้ินปี 2561 
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สดัสว่น 
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QTC, 93.06% 
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กราฟแสดงการจ�าแนกตามสถานภาพการจ้างงาน	ณ	สิ้นปี	2561
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	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ยังคงใช้บรกิารรบัจ้างเหมาแรงงานจากบรษิทั	เอม็	แอนด์	เอม็	คอนแทรค	จ�ากัด	เพ่ือปฏิบติังานในส่วนงาน 

ทีไ่ม่ส�าคญัแต่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานจากคน		แต่ลดจ�านวนลงเนือ่งจากมกีารรบัพนกังานทดแทนเข้าเป็นพนกังานประจ�า	บรษิทัฯ	ได้

ให้สทิธปิระโยชน์แก่พนักงานกลุม่นีต้ามกฎหมายก�าหนด	และดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่เทียบเท่าพนักงานของบรษิทัฯ	โดยแรงงาน

จ้างเหมาที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชา	และมีใบอนุญาตท�างานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด
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ในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงใชบ้รกิารรบัจา้งเหมาแรงงานจากบรษิทั เอม็ แอนด ์เอม็ คอนแทรค จ ากดั เพื่อปฏบิตังิานในส่วนงานที่
ไม่ส าคญัแต่จ าเป็นต้องใชแ้รงงานจากคน  แต่ลดจ านวนลงเน่ืองจากมกีารรบัพนักงานทดแทนเขา้เป็นพนักงานประจ า บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธิ
ประโยชน์แก่พนักงานกลุ่มนี้ตามกฎหมายก าหนด และดูแลสวสัดภิาพความเป็นอยู่เทยีบเท่าพนักงานของบรษิทัฯ โดยแรงงานจา้งเหมาที่
ปฏบิตังิานสว่นใหญ่จะเป็นชาวก าพชูา และมใีบอนุญาตท างานอย่างถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ้างงานแบบเหมาแรงงาน (จ านวนคน) 

 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (จ านวนเงิน) 

สถานภาพการจา้ง ณ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

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

ชาย 59,480,140.42 7.11 62,103,865.00 62.89 68,766,169.00 64.66 
หญงิ 29,144,864.14 2.89 36,648,700.00 37.11 37,581,465.00 35.34 

จ าแนกตามระดบั     
  

  
Manage - - 36,141,644.00 36.60 - - 
Knowledge - - 40,638,699.00 41.15 - - 
Operate - - 21,972,222.00 22.25 - - 
Level  9-UC - - - - 37,081,539.00 34.87 
Level 7-8 - - - - 15,726,200.00 14.79 
Level 1-6 - - - - 53,539,895.00 50.34 

จ าแนกผู้บริหาร     
  

  
ผูบ้รหิาร (คณะกรรมการบรหิาร) - - 13,982,440.00 14.16 13,236,779.00 12.45 
พนกังาน - - 84,770,125.00 85.84 93,110,855.00 87.55 
รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเฉพาะคิวทีซี (บาท) - - 98,752,565.00 

 
106,347,634.00  

จ าแนกระหว่างพนักงานประจ ากบัพนักงานจ้างเหมาฯ - -   
 

  
พนกังานประจ าของควิทซี ี - - 98,752,565.00 92.65 106,347,634.00 93.06 
พนกังานรบัจา้งเหมาค่าแรงจ่ายใหบ้รษิทัตวัแทน - - 7,834,478.95 7.35 7,933,271.87 6.94 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ส้ิน (บาท)     106,587,043.95 -   
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการจ้างงานระหว่างพนักงานประจ ากบัพนักงานจ้างเหมาแรงงาน 

 

 

 

 

รายการ 
2559 2560 2561 

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

ชาย - - 24 80 22 88 
หญงิ - - 6 20 3 12 

จ าแนกตามสญัชาติ       
ไทย - - 1 3.33 - - 

ก าพชูา - - 29 96.67 25 100 
เมยีนมา - - - - - - 

จ านวนรวม ณ ส้ินปี )คน(    30 25 

QTC, 90.74% 
 

สดัสว่น 
จ านวนคน 

 

Sub, 9.26% 
 

QTC, 90.74% 
 

สดัสว่น 
จ านวนเงนิ 

 
QTC, 93.06% 

 

Sub, 6.94% 
 

กัมพูชา
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114,280,905.87
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ตารางแสดงสดัส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ  

รายการ 2559 2560 2561 
จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ 

พนักงานเข้าใหม่         
เพศชาย 24 63.16 40 62.50 58 73.42 
เพศหญงิ 14 36.84 24 37.50 21 26.58 

พนักงานเข้าใหม่       
อายุ 18-35 ปี 38 100.00 55 85.94 67 84.81 
อายุ 36-50 ปี 0 0.00 9 14.06 10 12.66 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0.00 - - 1 1.27 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ       
เพศชาย 37 67.27 34 62.96 31 65.96 
เพศหญงิ 18 32.73 20 37.04 16 34.04 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั       
อายุ 18-35 ปี 53 96.36 43 79.63 29 61.70 
อายุ 36-50 ปี 1 1.82 10 18.52 16 34.04 
อายุมากกวา่ 50 ปี 1 1.82 1 1.85 2 4.26 

อตัราการลาออกของพนักงานต่อปี  % 2.13 2.10 1.76 
 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน   
ปี 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนทีล่าคลอด )คน(  4 6 5 7 4 

จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ )คน(  4 6 4 6 3 
(ม ี1 คน ลาคลอดครอ่มปี 2562) 

 

อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ   

รายการ ระดบั L1 - L6 ระดบั L7 - L8 
L9 - UC 

Section Department 
คา่จา้งเริม่ต้น (ยงัไมร่วมคา่ประสบการณ์) : บาท 9,900 – 20,000 ตามโครงสรา้งคา่จา้ง 
คา่เดนิทาง      
คา่ครองชพี     
คา่ใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  เฉพาะวศิวกร  
คา่ความเสีย่ง เฉพาะต าแหน่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงู  
เบี้ยขยนั     
ประกนัอุบตัเิหตุ เฉพาะพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานนอกสถานที ่  
คา่โทรศพัท์  บางต าแหน่งงาน   
รถประจ าต าแหน่ง     
ทนุการศกึษาบุตร (ถา้ม)ี ตามเงือ่นไข    
กองทนุส ารองเลีย้งชพี (พนักงานสงูสดุ 15% บรษิทัสมทบ 3-6% ตามเงือ่นไข)     
เงนิชว่ยเหลอืงานศพญาตพินกังาน     
เงนิชว่ยเหลอืงานศพพนักงาน     
เงนิชว่ยเหลอืงานมงคลสมรส )จ่ายครัง้เดยีว(      
เงนิชว่ยเหลอืคา่คลอดบุตร     
คา่รกัษาพยาบาล จ่ายไมเ่กนิ 1 เทา่ของเงนิเดอืน/คน/ปี     
คา่ท าฟนั (1,000 บาท/ปี)     
คา่ทกัษะ   - - 
คา่อาหารท างานล่วงเวลา   - - 
เงนิรางวลัไม่หยุดงาน   - - 
รถรบั-สง่    - 
หอพกั     
เทีย่วพกัผอ่นประจ าปี     
รางวลัอายุงาน 10 ปี, 20 ปี     
หมายเหต ุ: ค่าแรงขัน้ต า่ปี 2561  เขตกรงุเทพฯ = 325 บาท   เขตจงัหวดัระยอง =  330  บาท 
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โครงการวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan)
	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ	PMS	และยังคงใช้บริการท่ีปรึกษาจาก	บจ.ฮิวแมน	อินเทเลคชวล	ใช้งบประมาณในป	ี
2561	จ�านวน	600,000	บาท		โดยมีการด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

• 17	มกราคม	2561	แต่งตั้งคณะท�างานโครงการประเมินเพ่ือค้นหาผู้มีความ
สามารถสูง	และจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	

• 28	กุมภาพันธ์	2561	คณะท�างานประชมุร่วมกับทีป่รกึษาโครงการเพ่ือวางแผน
การด�าเนินการ

• 9	มีนาคม	2561	ด�าเนินการประเมิน	360	องศา	โรงงานระยอง	

• 12	มีนาคม	2561	ด�าเนินการประเมิน	360	องศา	ส�านักงานกรุงเทพ

• 23	มีนาคม	2561	ด�าเนินการ	Coach	บุคคลกลุ่มเป้าหมาย	สนญ.

• 26-27	มีนาคม	2561	ด�าเนินการ	Coach		บุคคลกลุ่มเป้าหมาย	โรงงาน

• 3	พฤษภาคม	2561	วิเคราะห์ผลการประเมิน	360	องศา	และข้อมูลการ

• Coach	น�าเสนอต่อ	CEO

• 7	มถุินายน	2561	ทมีงานทีป่รกึษาชีแ้จงวิธีการอ่านผลการประเมนิ	360	องศา	
และผลการ	Coach	จากอาจารย์ที่ปรึกษา	แก่บุคคลเป้าหมาย		สนญ.

• 8	มถุินายน	2561	ทมีงานทีป่รกึษาชีแ้จงวิธีการอ่านผลการประเมนิ	360	องศา	
และผลการ	Coach	จากอาจารย์ที่ปรึกษา	แก่บุคคลเป้าหมาย		สนญ.

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานโครงการนี้	ท�าให้บริษัทฯ	ได้	Successor	เพื่อสืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญ	ๆ	จ�านวนทั้งสิ้น	17	คน	

โดยแบ่งเป็น	Talent	A	,	B	และ	C	ข้ันตอนต่อไปในปี	2562	จะเริ่มแผนการพัฒนา	Successor	ให้มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการต่อไป	

(จ�านวนคนที่รับการประเมิน	45	คน	ได้รับคัดเลือก	17	คน	คิดเป็นร้อยละ	38	ของจ�านวนคนที่ได้รับการประเมิน	)
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 สิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน	http://qtc-energy.com/?page_id=895&lang=th	โดยยึดหลักการตามแนวทาง

สากล	UN	Global	Compact	และตามแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO26000	และหลักสากลอื่น	ๆ	ที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน	และบริษัทฯ	จะพัฒนาข้ันตอนต่าง	ๆ	เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเน่ือง	โดยใน

ปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีการจัดท�าจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	http://investor.qtc-energy.com/storage/

corporate-governance/20180613-qtc-coc-for-suppliers-th-02.pdf			ขึน้	ซึง่มแีนวทางปฏบิตัด้ิานสทิธิมนษุยชนท่ีคูค้่าของควิทีซ ี

ควรปฏิบัติเป็นขั้นต�่า	และจะเริ่มประเมินคู่ค้าในหัวข้อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในปี	2562	

	 ปี	2561	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร	และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ	พร้อมกัน	เพ่ือปฏิบตัหิน้าที่

ในปี	2562	–	2563	เนือ่งจากคณะกรรมการชดุเก่าจะหมดวาระในปี	2561	โดยการเลอืกตัง้ได้จดัให้มกีารสมคัรตวัแทนพนกังานจากทกุ

ส่วนงาน		มกีารหาเสยีง	และจดัคหูาเลอืกตัง้	มคีณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีบ่รษิทัฯ	แต่งตัง้	เป็นผูน้บัคะแนนและประกาศผลด�าเนนิการ 

เลือกตัง้	และประกาศผลในวันที่		14	พ.ย.	61		ณ	บริเวณอาคารสวสัดิการ	โรงงานจังหวดัระยองมีพนักงานมาใช้สิทธิ์เลือกตัง้คิดเป็น

ร้อยละ	77.77	ของพนักงานที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
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 สิทธิมนุษยชน  

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายสทิธมินุษยชน http://qtc-energy.com/?page_id=895&lang=th โดยยดึหลกัการตามแนวทางสากล 
UN Global Compact และตามแนวทางปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ISO26000 และหลกัสากลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัทิีช่ดัเจน และบรษิทัฯ จะพฒันาขัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัต่ิอไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัท าจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้ของ QTC http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-
qtc-coc-for-suppliers-th-02.pdf   ขึน้ ซึง่มแีนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุยชนทีคู่่คา้ของควิทซี ีควรปฏบิตัเิป็นขัน้ต ่า และจะเริม่ประเมนิคู่คา้
ในหวัขอ้การปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนในปี 2562  

  ปี 2561 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ พรอ้มกนั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นปี 
2562 – 2563 เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเก่าจะหมดวาระในปี 2561 โดยการเลอืกตัง้ไดจ้ดัใหม้กีารสมคัรตวัแทนพนกังานจากทกุสว่นงาน  
มกีารหาเสยีง และจดัคหูาเลอืกตัง้ มคีณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ เป็นผูน้บัคะแนนและประกาศผล ด าเนินการเลอืกตัง้ และ
ประกาศผลในวนัที ่ 14 พ.ย. 61  ณ บรเิวณอาคารสวสัดกิาร โรงงานจงัหวดัระยองมพีนกังานมาใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้คดิเป็นรอ้ยละ 77.77 ของ
พนกังานทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทัง้หมด 
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการเลือกตัง้ 
 

ผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ 2 คณะเพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นปี 2562-2563 เป็นดงันี้ 

คณะกรรมการสวสัดิการ คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
ช่ือ – สกลุ หมายเลขผูส้มคัร ช่ือ – สกลุ หมายเลขผูส้มคัร 

1.นายเอกชยั           สเีพญ็วรรณ 1 1.นายธนัวา     พุ่มระยา้ 1 
2.นางทพิยวมิล        ถาวรชาต ิ 2 2.นายองอาจ    วรรณประเก 3 
3.นายฉตัรชยั          แสงอภยั 3 3.นายวชริวชิญ์  ธนเกยีรตศิรบีุญ 8 
4.นางสาวจุฑามณ ี   โรจน์จนัทรแ์สง 4   
5.นางสาวสุทธริกัษ์   สุทธสิถติ 5   
6.นายเจษฎา          ประทปี 9   

บริษทัฯ ไม่มีสภาพแรงงาน แต่จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการโดยเลือกตัง้จากตวัแทนพนักงาน  (Disclosure 102-41) 

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง

สุทธิสถิตย์
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 “มุมนมแม่”

	 บริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่	“มุมนมแม่”	ในการปั๊มน�้านมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก	เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ได้

นานที่สุด	เป็นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูท่ีดี	มีคุณภาพ	(คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามา

ใช้บริการได้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน�้านม)	โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา	8.30-16.30	น.	ทุกวันท�าการ	พร้อมจัดให้พยาบาลท�าหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างน�้านม	และการเลี้ยงดูบุตร

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

	 ปี	2561	คณะกรรมการสวัสดกิารได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บตุรพนักงานจากคณะกรรมการบรหิารตามเงือ่นไข

ที่ก�าหนดจ�านวนทั้งสิ้น	42		ทุน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับได้แก่

	 1.	ระดับอนุบาล		 จ�านวน	 11		 ทุน@	1,000	บาท

	 2.	ระดับประถมศึกษา	 จ�านวน			 21		 ทุน@	1,500	บาท

	 3.	ระดับมัธยมศึกษา	 จ�านวน			 10			 ทุน@		2,000	บาท

	 	 	 รวมทั้งสิ้น			 	 62,500	บาท	

Junior

Thank you

Gainner

Tony

“มุมนมแม่” โฉมหน้าหลาน QTC ปี 61
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การดูแลพนักงาน  
	 บรษิทัฯ	ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างสมดลุยภาพระหว่างชวีติกับงาน	เพ่ือเป้าหมายการสร้างความสขุทีย่ั่งยืนให้กับพนกังาน	ภาย

ใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร	และนโยบายสิทธิมนุษยชน	พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจ	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี	2559	โดยใช้เครื่องมือ	Happinometer	ซึ่งในปี	2561	ได้

ส่งข้อมูลการส�ารวจ	(ส�ารวจเมื่อพฤศจิกายน	2561)	ให้กับศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพ่ือท�าการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง	ๆ		รวมถึงความพึงพอใจ	ความผูกพันองค์กร	และสมดุล

ชีวิตของพนักงาน	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอียด	ซึ่งบริษัทฯ	จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุข

ของพนักงานต่อไป
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การดูแลพนักงาน   
  บรษิทัฯ ยงัคงใชก้ลยุทธก์ารสรา้งสมดุลยภาพระหว่างชวีติกบังาน เพื่อเป้าหมายการสรา้งความสขุทีย่ ัง่ยนืใหก้บัพนกังาน ภายใต้
นโยบายการสรา้งสขุภาวะองคก์ร และนโยบายสทิธมินุษยชน พรอ้มทัง้สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ 

  บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการวดัระดบัความสุขของพนักงานต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยใช้เครื่องมอื Happinometer ซึ่งในปี 2561 ไดส้่ง
ขอ้มูลการส ารวจ (ส ารวจเมื่อพฤศจิกายน 2561) ให้กบัศูนย์วจิยัความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อท าการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง ๆ  รวมถึงความพึงพอใจ ความผูกพนัองค์กร และสมดุลชีวติของ
พนกังาน พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอยีด ซึง่บรษิทัฯ จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดบัความสขุของพนกังานต่อไป  

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียความสุขรายมิติ (ภาพรวมองคก์ร) ประจ าปี 2561  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2561) 
 

จากผลการประเมนิภาพรวมความสขุของตวัแทนพนกังานจ านวน 200 คน จากพนกังานทัง้สิน้ 245 คน (รวมพนกังานจา้งเหมา
แรงงาน) พบว่าความสขุเฉลีย่อยู่ที ่ 59.7 % ซึง่อยูใ่นเกณฑร์ะดบั “มีความสุข”  แต่มแีนวโน้มของความสขุลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็น
ประเดน็ทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งปรบัปรุงสิง่ทีส่ามารถท าได ้เพื่อยกระดบัความสขุของพนกังานใหส้งูขึน้ตามเป้าหมาย 75% 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจ ความผกูพนั และสมดลุชีวิตของพนักงาน ประจ าปี 2561  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2561) 
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	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส�ารวจความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตของพนักงาน	จากตัวแทนพนักงาน

จ�านวน	200	คน	จากพนักงานทั้งสิ้น	245	คน	(รวมพนักงานจ้างเหมาแรงงาน)	พบว่าความพึงพอใจ	และความผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กรมคีะแนนลดลงเลก็น้อย	แต่อยู่ในเกณฑ์ระดบั	“มาก”		ส่วนสมดลุชวิีตของพนักงานมคีะแนนสงูขึน้เลก็น้อย	และอยู่ในระดบั	

“มาก”	เช่นกัน	ซึ่งสิ่งท่ีบริษัทฯ	ต้องปรับปรุงคือเรื่องของการส่ือสารภายในองค์กร	และเรื่องของ	Team	Work	ซึ่งเป็น	Competency	

หลักขององค์กร	และยกระดับความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ระดับ	“มากที่สุด”	เป้าหมายไม่ต�่า

กว่า	75%

ภาพการส�ารวจความสุขพนักงานเพื่อน�าข้อมูลส่งสถาบันวิจัยประชากรฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร

	 บรษิทัฯ	ยังคงส่งเสรมิกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือส่งเสรมิให้พนกังานมทัีศนคตท่ีิดีต่อตวัเอง	เพ่ือนร่วมงาน	องค์กร	และสงัคมโดยรวม	

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน	เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน” 

	 เป็นโครงการที่ด�าเนินการต่อเน่ืองจากปี	2559-2561	โดยในปี	2561	พนักงานท่ีมีความสนใจในการท�าเกษตรกรรมได้รวม

กลุ่มตั้งชมรม	“คนรักเกษตร	ปลูกผัก	กินฟรี	มีเงินออม”	ขอใช้พ้ืนท่ีส่วนท่ีว่างเปล่าของบริษัทฯ	ฝึกท�าเกษตรกรรมปลูกผัก	และเลี้ยง

ปลา	โดยใช้เวลาว่างจากการท�างาน	ศึกษาเรียนรู้และฝึกลงมือท�า	เพ่ือจะได้มีความรู้ติดตัว	บริษัทฯ	จึงจัดงบประมาณสนับสนุน

ชมรมกว่า	60,000		บาทเพื่อใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธ์	ปุ๋ย	และอุปกรณ์เพื่อการเกษตร	ภายใต้ข้อตกลงในการห้ามใช้สารเคมี	และ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนพนักงานในราคาถูก		พร้อมน�าสมาชิกเรียนรู้งานใน	บจ.	คิว	โซลาร์	1	ที่ประสบความส�าเร็จในการท�า

แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			ท้ังน้ีการด�าเนินงานของชมรมฯ		จะต้องท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายพร้อมปันส่วนของรายได้กลับคืน

มาเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ต่อในอนาคต				

	 การด�าเนินงานของสมาชิกเร่ิมจากปลูกพืชสวนครัวท่ีใช้ระยะเวลาการเก็บเก่ียวส้ันๆและดูแลรักษาได้ง่าย		เช่น	ข่า	ตะไคร้	

พริก	ข้าวโพด	ถั่วพลู	กล้วย	ต้นแค	ชะอม	มะละกอ	เมื่อได้ผลผลิตทางชมรมก็เก็บเกี่ยวแจกจ่ายให้กับเพื่อนร่วมชมรมเพื่อน�าผลผลิต

ไปประกอบอาหารประจ�าวัน	ส่วนที่เหลือก็เก็บขายได้เงินเพื่อน�ามาหมุนเวียนในการดูแลแปลงเกษตรต่อไป	มีรายได้เฉลี่ยประมาณ

เดือนละ	1,000	บาท	และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักเพื่อประกอบอาหาร	ได้ประมาณวันละ	50	บาท
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จากกราฟแสดงการเปรยีบเทยีบผลส ารวจความพงึพอใจ ความผกูพนั และสมดุลชวีติของพนักงาน จากตวัแทนพนักงานจ านวน 
200 คน จากพนักงานทัง้สิน้ 245 คน (รวมพนักงานจ้างเหมาแรงงาน) พบว่าความพึงพอใจ และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรมี
คะแนนลดลงเลก็น้อย แต่อยู่ในเกณฑร์ะดบั “มาก”  ส่วนสมดุลชวีติของพนกังานมคีะแนนสงูขึน้เลก็น้อย และอยู่ในระดบั “มาก” เช่นกนั 
ซึง่สิง่ทีบ่รษิทัฯ ต้องปรบัปรุงคอืเรื่องของการสื่อสารภายในองคก์ร และเรื่องของ Team Work ซึง่เป็น Competency หลกัขององคก์ร และ
ยกระดบัความพงึพอใจ ความผกูพนั และสมดุลชวีติพนกังานใหอ้ยู่ในเกณฑร์ะดบั “มากท่ีสุด” เป้าหมายไม่ต ่ากว่า 75%  
 

 

   
 

ภาพการส ารวจความสขุพนักงานเพ่ือน าข้อมลูส่งสถาบนัวิจยัประชากรฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

กิจกรรมสนับสนุนการสรา้งสุขภาวะองค์กร 
  บรษิทัฯ ยงัคงสง่เสรมิกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอตวัเอง เพื่อนรว่มงาน องคก์ร และสงัคมโดยรวม ซึง่
กจิกรรมสว่นใหญ่จะเป็นกจิกรรมในโครงการทีต่่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อใหม้คีวามต่อเนื่องและมคีวามยัง่ยนื 

 

โครงการ “แฮปป้ีมนัน่ี ชีวิตด๊ีดี หมดหน้ีเลิกจน”  
  เป็นโครงการทีด่ าเนินการต่อเนื่องจากปี 2559-2561 โดยในปี 2561 พนกังานทีม่คีวามสนใจในการท าเกษตรกรรมไดร้วมกลุ่มตัง้
ชมรม “คนรกัเกษตร ปลูกผกั กนิฟร ีมเีงนิออม” ขอใช้พืน้ทีส่่วนทีว่่างเปล่าของบรษิทัฯ ฝึกท าเกษตรกรรมปลูกผกั และเลีย้งปลา โดยใช้
เวลาว่างจากการท างาน ศกึษาเรยีนรูแ้ละฝึกลงมอืท า เพื่อจะไดม้คีวามรูต้ดิตวั บรษิทัฯ จงึจดังบประมาณสนบัสนุนชมรมกว่า 60,000  บาท
เพื่อใชจ้่ายในการซือ้เมลด็พนัธ ์ปุ๋ ย และอุปกรณ์เพื่อการเกษตร ภายใตข้อ้ตกลงในการหา้มใชส้ารเคม ีและจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บัเพื่อน
พนกังานในราคาถูก  พรอ้มน าสมาชกิเรยีนรูง้านใน บจ. ควิ โซลาร ์1 ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท าแปลงเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง   ทัง้นี้
การด าเนินงานของชมรมฯ  จะตอ้งท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายพรอ้มปนัสว่นของรายไดก้ลบัคนืมาเป็นกองทุนหมุนเวยีนเพื่อใชต่้อในอนาคต     

  การด าเนินงานของสมาชกิเริม่จากปลูกพชืสวนครวัที่ใช้ระยะเวลาการเกบ็เกีย่วสัน้ๆและดูแลรกัษาไดง้่าย  เช่น ข่า ตะไคร ้พรกิ 
ขา้วโพด ถัว่พลู กลว้ย ต้นแค ชะอม มะละกอ เมื่อไดผ้ลผลติทางชมรมกเ็กบ็เกีย่วแจกจ่ายใหก้บัเพื่อนร่วมชมรมเพื่อน าผลผลติไปประกอบ
อาหารประจ าวนั สว่นทีเ่หลอืกเ็กบ็ขายไดเ้งนิเพื่อน ามาหมุนเวยีนในการดแูลแปลงเกษตรต่อไป มรีายไดเ้ฉลีย่ประมาณเดอืนละ 1,000 บาท 
และลดค่าใชจ้่ายในการซือ้พชืผกัเพื่อประกอบอาหาร ไดป้ระมาณวนัละ 50 บาท  

 

 

 

 
ภาพบรรยากาศสวนเกษตรของชมรม “คนรกัเกษตร ปลกูผกั กินฟรี มีเงินออม” 
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“เป็น คนดี คิดดี ท�าดี มีสมาธิในการท�างาน และสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”

“Happy Soul”

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจ�าปี 2561

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงานอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	ท่ีดี	เป็น	“คนดี”	มีความรับผิด

ชอบต่อตนเอง	และคนรอบข้าง	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	

ร่วมท�าบุญครบรอบ	22	ปี	คิวทีซี	17	ก.ค.	61

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องต้านคอร์รัปชั่น

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	วันที่	26	ธ.ค.	61 กิจกรรมทอดผ้าป่าวัดมาบเตย	27	ก.ค.	61
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ประจ�าปี 2561

“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว

อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�าคัญ”

“Happy Family”
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ประจ าปี 2561 

 

 

รางวลัชนะเลิศ ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

                 “ครอบครวัดีมีสุข”                                              “รกัแม่ท่ีสุด เพราะแม่คือสุดท่ีรกั”                            “รกัพ่อท่ีสุด เพราะพ่อคือสุดท่ีรกั” 
              คณุอภิวฒัน์  มณีนพ                                                                          คณุณัฐวฒิุ   นิลเทศ                                                   คณุอิสริยเทพ  เขียววิจิตร 
 

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ าปี 2561 
 

    ในปี 2561 บรษิัทฯ มอบเกยีรติบตัิเชดิชูเกยีรติแก่พนักงานที่ท าคุณความดใีห้เป็นแบบอย่างที่ด ี ด้วยการเกบ็ของมคี่าของ
เพื่อนพนกังานทีท่ าหล่นหายคนืใหเ้จา้ของจ านวนทัง้สิน้ 6 คน และไม่มกีรณีทีท่รพัยส์นิของพนกังานสญูหายแลว้ไม่ไดร้บัคนื  นอกจากนี้ยงั
มอบรางวลัใหแ้ก่พนกังานทีอ่ายุงานครบ 10 ปีจ านวน 6 คน  และครบ 20 ปีจ านวน 1  คน    

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                  

“อย่ำแคร์คนอืน่มำกกว่ำครอบครัว 

อย่ำตำมใจตัวจนลืมว่ำครอบครวัก็ส ำคัญ”     “Happy Family”  

คุณเพชรรตัน์  สุธรีะพรชยั     คุณสมยศ  ทบัทมิทอง    คุณอทิธพิล  กสกิรรม 

           คุณสกุลไทย ทองยอ้ย                            คุณสุทธริกัษ์  สุทธสิถติย์ 
เกียรติบตัรพนักงานดีเด่น  

คุณโสพศิ  แป้นบางนา  

รางวลั 10 ปี QTC  

คุณบุญพา รดุดษิฐ ์       รางวลั 10 ปี QTC  

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�าปี 2561

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานท่ีท�าคุณความดีให้เป็นแบบอย่างท่ีดี		ด้วยการเก็บของมีค่าของ

เพ่ือนพนักงานทีท่�าหล่นหายคนืให้เจ้าของจ�านวนทัง้สิน้	6	คน	และไม่มกีรณีทีท่รพัย์สนิของพนกังานสญูหายแล้วไม่ได้รบัคนื		นอกจาก

นี้ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ	10	ปีจ�านวน	6	คน		และครบ	20	ปีจ�านวน	1		คน

รางวัลชนะเลิศ	ประจ�าปี	2561

	 “ครอบครัวดีมีสุข”	 “รักแม่ที่สุด	เพราะแม่คือสุดที่รัก”	 “รักพ่อที่สุด	เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
	 คุณอภิวัฒน์		มณีนพ							 คุณนัฐวุฒิ			นิลเทศ		 คุณอิสริยเทพ		เขียววิจิตร

รางวัล 20 ปี QTC
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�าปี 2561

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ

แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

”Happy Relax”

ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้จดังบประมาณท่องเท่ียวพักผ่อนประจ�าปีแบบรวมกลุม่ไปด้วยกัน	เพ่ือส่งเสรมิการท�า	Team	Work	และ

การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสขุ	นอกจากน้ีพนักงานยังรวมตัวกันน�าสิง่ของไปบรจิาคให้กับโรงเรยีนบ้านหนองกรด	ต.ยางม่วง	อ.ท่ามะกา											

จ.กาญจนบรุ	ีซึง่เป็นโรงเรยีนรฐัทีค่่อนข้างขาดแคลน	และอยู่ในเส้นทางผ่าน	ทัง้น้ีเพ่ือฝึกการเป็นผูใ้ห้โดยความสมคัรใจ		กิจกรรมพัก

ผ่อนประจ�าปี	2561	จัดขึ้นระหว่างวันที่	9-10	มิถุนายน	2561	ณ	ผึ้งหวาน	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี

ภาพรวมกิจกรรมท่องเที่ยว	พักผ่อนประจ�าปี	2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

	 ปี	2561	บรษิทัฯ	ได้จดักิจกรรมรืน่เรงิ	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	โดยการจดักิจกรรมเป็นการภายใน	ใช้ผูน้�ากิจกรรม	จากทมี

งานของบรษิทัฯ	เองท่ีได้รบัการพัฒนาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาท�ากิจกรรม	ซึง่ในปี	2561	จดักิจกรรมในธีม 

“QTC	หรรษา	เฮฮา	งานวัด”	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2561	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	562,117.00	บาท	จ�านวนผู้เข้าร่วมงาน	240	

คน	(รวมลูกจ้างรับเหมาค่าแรง)

ภาพบรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	“QTC	หรรษา	เฮฮา	งานวัด”
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การพัฒนาพนักงาน

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ 

ที่จ�าเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง

“Happy Brain”

	 บรษิทัฯ	ยังคงมุง่มัน่ในการพัฒนาทกัษะ	ความรูค้วามสามารถ

ของพนักงานเพ่ือสร้าง	“คนด”ี	และ	“คนเก่ง”	ตามสมการความย่ังยืน	

Q+R=S		โดยใช้กลยุทธ์ทีส่�าคญัคอืการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพ่ือ

สร้าง”คนดี”และ”คนเก่ง”	ในปี	2561	จัดให้มีอบรม	OJT	จ�านวน	

1,722	ชั่วโมง		อบรมแบบ	In	house	จ�านวน	6,219	ชั่วโมง	และส่ง

อบรมแบบ	Public	จ�านวน	1,028	ชัว่โมง	งบประมาณท่ีใช้ในการฝึก

อบรมและพัฒนาทั้งสิ้น	1,336,990	บาท	
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การพัฒนาพนักงาน  
ควำมคิดติดยึด ไม่ยอมปรบัเปลี่ยนวิธคีิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ  
ที่จ ำเป็นต่อตนเอง เป็นอปุสรรคของกำรพัฒนำตนเอง               “Happy Brain” 
   
บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของพนักงานเพื่อสรา้ง 

“คน ดี  ”และ “คน เก่ง  ”ตามสมาการความยัง่ยนื Q+R=S  โดยใชก้ลยุทธท์ีส่ าคญัคอืการ
พฒันาคนอย่างรอบด้านเพื่อสร้าง ”คน ดี ”และ”คน เก่ง” ในปี 2561 จดัให้มีอบรม OJT 
จ านวน 1,722 ชัว่โมง  อบรมแบ In house จ านวน 6,219 ชัว่โมง และส่งอบรมแบบ 
Publict จ านวน 1,028 ชัว่โมง งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทัง้สิ้น 
1,336,990 บาท    

สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย่ี์) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

2559 2560 2561 
จ าแนกตามระดบั รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 
Manage  1,290.50  99.27  1,671.50 64.29 - - 
Knowledge  7,300.00  64.60  2,709.50 26.05 - - 
Operate  2,621.00   29.12  4,468.00 52.56 - - 
L9-UC     1,587.50 56.70 
L7-L8     1,067.50 50.83 
L1-L6     6,314.10 29.37 
จ าแนกตามเพศ       
เพศชาย 7,670.50  55.99  5,880 43.64 5,919.90 41.40 
เพศหญงิ 3,541.00  44.82  2,969 37.31 3,049.20 38.12 
จ าแนกตามฝา่ยงาน      

  
  

ผูบ้รหิารระดบัสูง 249.00 51.91 140.00 41.29 62.00 20.67 
ขายต่างประเทศ 227.00 

 

90.50 

 8,907.10 40.30 

ขายในประเทศ 747.00 189.50 
พฒันาธรุกจิ 55.00 36.00 
Supply Chain 1132.00 753.00 
บญัชแีละการเงนิ 470.00 89.00 
บรหิาร 686.00 379.50 
ผลติ 4254.50 4,220.50 
พฒันาความยัง่ยนืองคก์ร 126.00 1,295.50 
วศิวกรรม 2045.50 430.00 
ขายโครงการพเิศษ 493.50 91.00 
วจิยัและพฒันา 263.00 831.50 
การตลาด 65.00 282.00 
ความปลอดภยั 398.00 21.00 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง้ปี (ชัว่โมง) 11,211 8,849 8,969 
จ านวนพนักงานเฉล่ียทัง้ปี (คน) 216 214 223 

โมเดลการพฒันาบุคลากร 

81รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
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สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะพนักงานเหมาแรงงาน) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ - รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 

ชาย - 733 27.15 26.26 482 15.50 15.65 
หญงิ  - 160 22.86 66 16.50 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง่ปี(ชัว่โมง)   893 548 
รวมจ านวนคนเฉล่ียทัง้ปี(คน)  34 35 

 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงเน้นการพฒันาทกัษะของพนักงานในระดบัปฏบิตักิาร สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันากระบวนการภายใน
ตามกลยุทธด์า้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อลด GAP ดา้นความสามารถในการท างานของพนักงาน โดยการอบรมยงัคงเน้น
ทกัษะ 2 ดา้นคอื Work Skill และ Life Skill  และจากการประเมนิ GAP ปี 2561 พบว่ามจี านวนพนักงานทีม่ ีGAP 153 คน จ านวน GAP 
2146 GAP  หน่วยงาน HRD ได้ด าเนินการพฒันาทกัษะปี 2561 สามารถลด GAP ลงได้ 56.21% โดยยงัคงเหลือจ านวนพนักงานที่ม ี
GAP 52 คน และเหลอืจ านวน GAP 1068 GAP ซึง่จะด าเนินการพฒันาต่อเนื่องในปี 2562  

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Work Skill 

 

 

 

 การอบรมหลกัสูตรพฒันากลยุทธ์และกระบวนการบริหารกลยุทธ์                             การอบรมหลกัสูตรพฒันาฝีมืองานเช่ือม        อบรมทกัษะการเขียน KAIZEN  

 

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Life Skill 

 

 

 

                                       กิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม Team Work                      อบรม Core Competency : Service Mind      อบรมการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

 

กลยุทธ ์:  สรา้ง “คนดี” พฒันา “คนเก่ง” 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 อตัราการลาออกปีปจัจบุนั < อตัราการลาออกของปีก่อน  ปี 2561 = 1.76% ลดลงจากปี 2560 = 0.34% 
 ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธมินุษยชนเป็นศนูย ์ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 
 ระดบัความสุขของคนในองคก์ร > 75% 59.7% 
 ลดจ านวนพนกังานทีม่ ีGAP ดา้นควาวมสามารถในการปฏบิตังิานตามต าแหน่งงานลง 50% 56.21% 
 ความพงึพอใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร และสมดุลชวีติ > 75% 63% , 64.2% , 50.2% ตามล าดบั 
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สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะพนักงานเหมาแรงงาน) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ - รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 

ชาย - 733 27.15 26.26 482 15.50 15.65 
หญงิ  - 160 22.86 66 16.50 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง่ปี(ชัว่โมง)   893 548 
รวมจ านวนคนเฉล่ียทัง้ปี(คน)  34 35 

 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงเน้นการพฒันาทกัษะของพนักงานในระดบัปฏบิตักิาร สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันากระบวนการภายใน
ตามกลยุทธด์า้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อลด GAP ดา้นความสามารถในการท างานของพนักงาน โดยการอบรมยงัคงเน้น
ทกัษะ 2 ดา้นคอื Work Skill และ Life Skill  และจากการประเมนิ GAP ปี 2561 พบว่ามจี านวนพนักงานทีม่ ีGAP 153 คน จ านวน GAP 
2146 GAP  หน่วยงาน HRD ได้ด าเนินการพฒันาทกัษะปี 2561 สามารถลด GAP ลงได้ 56.21% โดยยงัคงเหลือจ านวนพนักงานที่ม ี
GAP 52 คน และเหลอืจ านวน GAP 1068 GAP ซึง่จะด าเนินการพฒันาต่อเนื่องในปี 2562  

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Work Skill 

 

 

 

 การอบรมหลกัสูตรพฒันากลยุทธ์และกระบวนการบริหารกลยุทธ์                             การอบรมหลกัสูตรพฒันาฝีมืองานเช่ือม        อบรมทกัษะการเขียน KAIZEN  

 

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Life Skill 

 

 

 

                                       กิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม Team Work                      อบรม Core Competency : Service Mind      อบรมการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

 

กลยุทธ ์:  สรา้ง “คนดี” พฒันา “คนเก่ง” 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 อตัราการลาออกปีปจัจบุนั < อตัราการลาออกของปีก่อน  ปี 2561 = 1.76% ลดลงจากปี 2560 = 0.34% 
 ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธมินุษยชนเป็นศนูย ์ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 
 ระดบัความสุขของคนในองคก์ร > 75% 59.7% 
 ลดจ านวนพนกังานทีม่ ีGAP ดา้นควาวมสามารถในการปฏบิตังิานตามต าแหน่งงานลง 50% 56.21% 
 ความพงึพอใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร และสมดุลชวีติ > 75% 63% , 64.2% , 50.2% ตามล าดบั 
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สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม (เฉพาะพนักงานเหมาแรงงาน) 

พนกังาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

 2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ - รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 

ชาย - 733 27.15 26.26 482 15.50 15.65 
หญงิ  - 160 22.86 66 16.50 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง่ปี(ชัว่โมง)   893 548 
รวมจ านวนคนเฉล่ียทัง้ปี(คน)  34 35 

 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงเน้นการพฒันาทกัษะของพนักงานในระดบัปฏบิตักิาร สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันากระบวนการภายใน
ตามกลยุทธด์า้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อลด GAP ดา้นความสามารถในการท างานของพนักงาน โดยการอบรมยงัคงเน้น
ทกัษะ 2 ดา้นคอื Work Skill และ Life Skill  และจากการประเมนิ GAP ปี 2561 พบว่ามจี านวนพนักงานทีม่ ีGAP 153 คน จ านวน GAP 
2146 GAP  หน่วยงาน HRD ได้ด าเนินการพฒันาทกัษะปี 2561 สามารถลด GAP ลงได้ 56.21% โดยยงัคงเหลือจ านวนพนักงานที่ม ี
GAP 52 คน และเหลอืจ านวน GAP 1068 GAP ซึง่จะด าเนินการพฒันาต่อเนื่องในปี 2562  

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Work Skill 

 

 

 

 การอบรมหลกัสูตรพฒันากลยุทธ์และกระบวนการบริหารกลยุทธ์                             การอบรมหลกัสูตรพฒันาฝีมืองานเช่ือม        อบรมทกัษะการเขียน KAIZEN  

 

ตวัอย่างหลกัสูตรด้าน Life Skill 

 

 

 

                                       กิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม Team Work                      อบรม Core Competency : Service Mind      อบรมการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

 

กลยุทธ ์:  สรา้ง “คนดี” พฒันา “คนเก่ง” 
 เป้าหมาย ผลลพัธปี์ 2561 
 อตัราการลาออกปีปจัจบุนั < อตัราการลาออกของปีก่อน  ปี 2561 = 1.76% ลดลงจากปี 2560 = 0.34% 
 ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธมินุษยชนเป็นศนูย ์ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 
 ระดบัความสุขของคนในองคก์ร > 75% 59.7% 
 ลดจ านวนพนกังานทีม่ ีGAP ดา้นควาวมสามารถในการปฏบิตังิานตามต าแหน่งงานลง 50% 56.21% 
 ความพงึพอใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร และสมดุลชวีติ > 75% 63% , 64.2% , 50.2% ตามล าดบั 

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ยังคงเน้นการพัฒนาทักษะของพนักงานในระดับปฏิบัติการ	สอดคล้องกับแผนการพัฒนากระบวนการ

ภายในตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อลด	GAP	ด้านความสามารถในการท�างานของพนักงาน	โดยการ

อบรมยังคงเน้นทักษะ	2	ด้านคือ	Work	Skill	และ	Life	Skill		และจากการประเมิน	GAP	ปี	2561	พบว่ามีจ�านวนพนักงานท่ีมี	GAP	

153	คน	จ�านวน	GAP	2146	GAP		หน่วยงาน	HRD	ได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะปี	2561	สามารถลด	GAP	ลงได้	56.21%	โดยยังคง

เหลือจ�านวนพนักงานที่มี	GAP	52	คน	และเหลือจ�านวน	GAP	1068	GAP	ซึ่งจะด�าเนินการพัฒนาต่อเนื่องในปี	2562

ตัวอย่างหลักสูตรด้าน	Work	Skill

การอบรมหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์และ
กระบวนการบริหารกลยุทธ์

กิจกรรมส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	Team	Work		

การอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมืองานเชื่อม อบรมทักษะการเขียน	KAIZEN	

	อบรม	Core	Competency	:	
Service	Mind		

	อบรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

รวมชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี (ชั่วโมง)
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และช่องทางการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพ่ือน�าประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	ในปี	2561	บริษัทฯ	ยังเน้นให้ความส�าคัญต่อการส่ือสาร	การให้

ข้อมูลความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ		แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ	และการปรับปรุง

กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	และลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรมที่ด�าเนินการในปี	2561	เช่น

•	 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ	ในหัวข้อ			“SAVE	THE	WORLD	•	SAVE	YOUR	MONEY”		โดยได้รับเกียรติจากคุณรวิวัฒน์	พนา

สนัตภิาพ	อปุนายก	สมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทย	(ESCO)	เป็นผูบ้รรยายในหวัข้อ	“แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานด้วยกลไก

บริษัทจัดการพลังงาน	(ESCO)		พร้อมด้วยคุณสมศิลป์	นครวงศ์	บริษัท	Hitachi	Metals	(Thailand)	Ltd.	บรรยายในหัวข้อ	

“คุณสมบัติแกนเหล็กอะมอร์ฟัส”	และคุณชาญวุฒิ	มีพลอย	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ

พิเศษของหม้อแปลงประหยัดพลังาน	“Super	Low	Loss”	เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า	บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของ

หม้อแปลงไฟฟ้า	อะมอร์ฟัส	“Super	Low	Loss”	ของบรษิทัฯ	และการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ	ช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก

ความสูญเสียพลังงานที่ไม่จ�าเป็น			โดยในปี	2561	จัดขึ้น	2	รอบ		ดังนี้

วันพุธที่	14	มีนาคม	2561	ณ	พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท	จ.ชลบุรี วันศุกร์ที่	29	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	จ.อยุธยา

ขั้นตอนโดยย่อของระบบ	CRM	Service

•	 ปรบัปรงุกระบวนการให้บรกิารตรวจเชค็หม้อแปลงไฟฟ้า	จากเดมิท่ีมขีัน้ตอนการจดัท�ารายงานสถานะหม้อแปลงทีค่่อนข้างซบั

ซ้อน	และใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถส่งรายงานให้ลูกค้าได้		ในปี	2561	จึงได้พัฒนาสร้าง	Application	CRM	Service	

บน	Cloud	ใช้งานผ่าน	Smart	Phone	ช่างที่ท�าการตรวจเช็คหม้อแปลงหน้างานสามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบ	และหัวหน้างาน

ท่ีประจ�าอยู่ส�านักงานสามารถตรวจเช็คผลและ	Approve	ผลได้ทันที	และช่างสามารถออกรายงานการตรวจสอบให้ลูกค้า

ได้หลังเสร็จงานผ่าน	e-mail		ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการนี้สามารถลดการใช้กระดาษ	และยกเลิกการจัดท�ารายงานโดยเจ้า

หน้าที่ธุรการ	สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก			เป็นอีกหนึ่งการบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า	และคิวทีซี	
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ตัวชี้วัดด้านลูกค้า 

วัตถุประสงค์	:	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งม่ันผลิตสินค้า และบริการท่ีคุณภาพ 

และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าพอใจ” 	จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	และตัวชี้วัดด้านลูกค้าเพ่ือใช้ติดตาม	

ประเมินผล	และด�าเนินการแก้ไข	ป้องกัน	อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากนโยบายเปิดโรงงานให้ลกูค้า	สถาบนัการศกึษา	หน่วยงานราชการฯลฯ	เข้าชมกระบวนการผลติ	และให้ลกูค้าท่ีสามารถเข้า

ตรวจสอบผลติภณัฑ์ระหว่างการผลติ	เข้าร่วมดกูระบวนทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าในรายการท่ีมกีารส่ังซือ้ได้อย่างใกล้ชดิ	เพ่ือสร้าง 

ความไว้วางใจ	และเชือ่มัน่ในคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าควิทซี	ี				โดยในปี	2561	มรีายการลกูค้าขอเข้าตรวจสอบผลติภณัฑ์ระหว่าง

การผลิตจ�านวน	6	ราย	และลูกค้าเข้าร่วมกระบวนการทดสอบจ�านวน	112	ราย	นอกจากนี้ยังมีลูกค้า	สถาบันการศึกษา	หน่วยงาน

ราชการฯลฯ	ขอเข้าชมกระบวนการผลติอกีจ�านวน		64	คณะ	โดยใช้งบประมาณเพ่ือจดัอาหารเครือ่งดืม่รบัรองท้ังสิน้	231,225.00	บาท
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  จากนโยบายเปิดโรงงานให้ลูกคา้ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการฯลฯ เขา้ชมกระบวนการผลติ และใหลู้กคา้ทีส่ามารถเขา้
ตรวจสอบผลติภณัฑร์ะหว่างการผลติ เขา้ร่วมดกูระบวนทดสอบของหมอ้แปลงไฟฟ้าในรายการทีม่กีารสัง่ซือ้ไดอ้ย่างใกลช้ดิ เพื่อสรา้งความ
ไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าควิทซี ี    โดยในปี 2561 มรีายการลูกคา้ขอเขา้ตรวจสอบผลติภณัฑร์ะหว่างการผลติ
จ านวน 6 ราย และลูกคา้เขา้ร่วมกระบวนการทดสอบจ านวน 112 ราย นอกจากนี้ยงัมลีูกคา้ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการฯลฯ ขอ
เขา้ชมกระบวนการผลติอกีจ านวน  64 คณะ โดยใชง้บประมาณเพื่อจดัอาหารเครื่องดื่มรบัรองทัง้สิน้ 231,225.00 บาท 

 

 

 

 ตัวชี้วัดด้านลูกค้า  

วตัถุประสงค ์: เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งมัน่ผลิตสินค้า และบริการทีมี่คณุภาพ และ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ลูกค้าพอใจ”  จงึไดก้ าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัดา้นลูกคา้เพื่อใชต้ดิตาม ประเมนิผล 
และด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เป้าหมาย 1 : ความสามารถในการใหบ้รกิารหมอ้แปลงไฟฟ้าในระยะประกนัแก่ลกูคา้ 
ตวัชีว้ดั : > 90% ต่อปี 

ผลการด าเนินงาน : 
 
 

หมายเหตุ : 

 
 
 
 

ปี 2561 ไมไ่ดต้ามเป้าหมายเนื่องจากลกูคา้ขอเลือ่นก าหนดใหเ้ขา้ไป Service  ไมส่ามารถตดัไฟฟ้าได ้
 

เป้าหมาย 2 : ความสามารถในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ดา้นสนิคา้และบรกิาร  
ตวัชีว้ดั : 100%  

ผลการด าเนินงาน :            
 
 
 

เป้าหมายที ่3 : ลกูคา้มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้และการบรกิาร   
ตวัชีว้ดั : 70% ของผลส ารวจจะตอ้งผ่านเกณฑม์ากกว่า 80% 

ผลการด าเนินงาน :            
 
 
 

เป้าหมายที ่4 : การใหค้วามส าคญัและรกัษาความลบัส่วนบุคคลของลกูคา้   
ตวัชีว้ดั : ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ในประเดน็ความลบัลกูคา้รัว่ไหล (เป็นศนูย)์  

ผลการด าเนินงาน : ตัง้แต่ปี 2557 – 2561 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน 

2557
94%

2558
90.37%

2559
100%

2560
99%

2561
86%%การด าเนนิงาน 

ปี พ.ศ. 

%ความพงึพอใจ 

ปี พ.ศ. 

2557
17

100%

2558
35

100%

2559
38

100%

2560
28

100%

2561
30

100%

2557
87.18%

2558
81.47%

2559
82.25%

2560
85.33%

2561   
91.22%

จ านวนขอ้รอ้งเรยีน (เรือ่ง) 
ปี พ.ศ. 

%การด าเนนิการ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”

“ Happy Society”

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยการน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน	ISO26000	มา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร	และปัจจุบันบริษัทได้แต่งต้ังบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว		การใช้งบประมาณในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทฯ	มีนโยบายให้ก�าหนดงบ

ประมาณไว้	1.5%	ของก�าไรสุทธิ	เพ่ือให้การด�าเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ		โดยโครงการ

หรือกิจกรรมต่าง	ๆ	จะได้รับการอนุมัติ	จากการท�าแผนธุรกิจประจ�าปี	และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน	ส�าหรับ

งบประมาณท่ีใช้ในปี	2561	ได้รับการพิจารณาใช้งบพิเศษเน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทฯ	ในปี	2560	มีผลขาดทุน	เพ่ือไม่ให้

ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคิวทีซีแบ่งออกเป็น	3	ประเด็นดังนี้

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
	 “การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย”	ยงัคงเป็นกลยทุธ์ส�าคัญที่บริษัทฯ	ใช้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 		กับผู้มีส่วน

ได้เสยีภายนอก	ในพืน้ท่ีชมุชน	เพ่ือให้คนในชมุชนมคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ	จะไม่สร้างความเดือดร้อน	และพร้อมร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่

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

เป็นการเปิดโรงงานให้ผูน้�าชมุชน	ชาวบ้าน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	ๆ	ในพ้ืนท่ี	ได้เข้ามารบัฟังผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา	และ

ผลการด�าเนินงานจากประเด็นท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน			พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ		ของชุมชนในประเด็นท่ี	

คิวทีซี	สามารถให้การสนับสนุนได้

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2561

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้จดักิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทซี”ี	ขึน้ในวันที	่28	กันยายน	2561	รปูแบบการจดัต่างจาก

ทกุปีโดยในปีน้ีเป็นการจดัแบบนทิรรศการผลการด�าเนินงานด้านสงัคม	และสิง่แวดล้อม		และประชมุเฉพาะกลุม่	และยงัคงมบีรกิาร	

“นวด	ดัด	จัดสรีระ”	เพื่อบริการพี่น้องประชาชน	นอกจากนี้ยังจัดโปรแกรมพิเศษโดยการเชิญ	พระมหาสมปอง	ตาล	ปโต	มาบรรยาย

ธรรมให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ	รับฟัง	โดยในปี	2561	ใช้งบประมาณในการจัดเสวนาฯ	จ�านวน	92,117.10	บาท
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บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ) 

	 เป็นโครงการต่อเนือ่งจากการเสวนาฯ	ปี	2560-2561	ซึง่บรษิทัฯ	ก็ยังคงให้การสนับสนนุสนิค้าจากกลุม่ผูพิ้การในชมุชน	“บ้าน

มนุษย์ล้อ”	โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ	เช่นของที่ระลึกประดิษฐ์จากลวดดัด			เศษผ้าเพื่อใช้ในการเช็ดท�าความสะอาด	(โดย

การยกเลิกการซื้อจากผู้ขายรายเดิม)	ปี	2561	มีการซื้อสินค้าจากกลุ่มฯ	มูลค่า	83,810	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

5ส…สู่โรงเรียน

	 เป็นอีกกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีเสวนาฯ	ปี	2559-2561	ด้วยการน�าองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ	5ส	ไปแบ่งปันให้กับ

โรงเรียน	ด้วยการสร้างหลักสูตรเฉพาะส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา		“5ส	สู่โรงเรียน”		เพื่อให้เด็กท�าความเข้าใจได้ง่าย	ปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง	และเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม	และได้ประสานงานกับโรงเรยีนจดัชัว่โมงเรยีนเพ่ือเสรมิทักษะนอกวิชาเรยีน	โดยในปี	2561	

ด�าเนนิการอกี	2	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านมาบยางพร	(ประถม)	และโรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม	(มธัยม)		ใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินงานปี	2561	จ�านวน	4,375.00	บาท	(เฉพาะการเตรียมอุปกรณ์	และการจัดท�าสื่อการสอน)	
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บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)  
เป็นโครงการต่อเนื่องจากการเสวนาฯ ปี 2560-2561 ซึ่งบรษิัทฯ กย็งัคงให้การสนับสนุนสนิค้าจากกลุ่มผู้พกิารในชุมชน “บ้าน

มนุษย์ลอ้” โดยการรบัซื้อผลติภณัฑ์ของกลุ่มฯ เช่นของที่ระลกึประดษิฐจ์ากลวดดดั   เศษผา้เพื่อใช้ในการเชด็ท าความสะอาด (โดยการ
ยกเลกิการซือ้ผูข้ายรายเดมิ) ปี 2561 มกีารซือ้สนิคา้จากกลุ่มฯ มลูค่า 83,810 บาท มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

รายการ มลูค่า (บาท) 
1.ของทีร่ะลกึ 30,500.00 
2.เสือ้สกรนี 8,310.00 
3.เศษผา้ 45,000.00 

รวม 83,810.00 
 

 

 

 
 

5ส...สู่โรงเรียน 
  เป็นอีกกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีเสวนาฯ ปี 2559-2561 ด้วยการน าองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการ 5ส ไปแบ่งปนัให้กับ
โรงเรยีน ดว้ยการสรา้งหลกัสตูรเฉพาะส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  “5ส สูโ่รงเรยีน”  เพื่อให้เด็กท าความเข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้
ถูกต้อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ประสานงานกับโรงเรียนจดัชัว่โมงเรียนเพื่อเสริมทักษะนอกวิชาเรียน  โดยในปี 2561 
ด าเนินการอกี 2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้านมาบยางพร (ประถม) และโรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม (มธัยม)  ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานปี 2561 จ านวน 4,375.00 บาท (เฉพาะการเตรยีมอุปกรณ์ และการจดัท าสือ่การสอน)  
 
 
 
 
 
 
 

5ส ...สู่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 

5ส ...สู่โรงเรียนบา้นมาบยางพร วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 
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5ส...สู่โรงเรียน 
  เป็นอีกกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีเสวนาฯ ปี 2559-2561 ด้วยการน าองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการ 5ส ไปแบ่งปนัให้กับ
โรงเรยีน ดว้ยการสรา้งหลกัสตูรเฉพาะส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  “5ส สูโ่รงเรยีน”  เพื่อให้เด็กท าความเข้าใจได้ง่าย ปฏิบัติได้
ถูกต้อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ประสานงานกับโรงเรียนจดัชัว่โมงเรียนเพื่อเสริมทักษะนอกวิชาเรียน  โดยในปี 2561 
ด าเนินการอกี 2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้านมาบยางพร (ประถม) และโรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม (มธัยม)  ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานปี 2561 จ านวน 4,375.00 บาท (เฉพาะการเตรยีมอุปกรณ์ และการจดัท าสือ่การสอน)  
 
 
 
 
 
 
 

5ส ...สู่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 

5ส ...สู่โรงเรียนบา้นมาบยางพร วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 
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แบ่งปันองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย

	 เป็นอีกกิจกรรมท่ีบริษัทฯ	ได้รับการประสานงานจากชุมชนขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภัยใน

สถานศึกษาประจ�าปี	2561	ให้กับสถานศึกษาในเขตต�าบลมาบยางพร		เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศกึษา	กลุม่เป้าหมายคอื	คร	ูและนกัเรยีน		โดยการนีบ้รษิทัฯ	ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัวชิาชพี	

และทีมงานเข้าร่วมสังเกตการณ์	และจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าแก่นักเรียนและผู้มาร่วมงาน	เมื่อวัน

ที่	20	สิงหาคม	2561	ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร		
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แบ่งปันองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 
เป็นอีกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้รบัการประสานงานจากชุมชนขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภัยใน

สถานศกึษาประจ าปี 2561 ให้กบัสถานศกึษาในเขตต าบลมาบยางพร  เพื่อเป็นการซกัซ้อมและเตรยีมความพรอ้มแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายคอื ครู และนักเรยีน  โดยการน้ีบรษิัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัวชิาชีพ และ
ทีมงานเข้าร่วมสงัเกตการณ์ และจดับูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัอนัตรายที่เกิดจากไฟฟ้าแก่นักเรียนและผู้มาร่วมงาน เมื่อวนัที่ 20 
สงิหาคม 2561 ณ โรงเรยีนบา้นมาบยางพร   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศในกิจกรรมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภยัในสถานศึกษา 
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แบ่งปันองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 
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ภาพบรรยากาศในกิจกรรมโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภยัในสถานศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาของ นศ.ระดับมหาวิทยาลัย 
เป็นอกีกจิกรรมด ีๆ ทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนุน นศ. ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ มาอย่างต่อเนื่อง 

ในการออกค่ายอาสาพฒันาเพื่อก่อสรา้ง ต่อเตมิ/ปรบัปรุง สิง่ปลูกสรา้ง และใหค้วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร ์สารสนเทศแก่นักเรยีนในชนบทที่
ห่างไกล เพื่อเป็นการส่งเสรมิในการสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาชนที่ดอ้ยโอกาสในทางอ้อมผ่านโครงการชุมนุมวิศวฯ อาสา   และ
โครงการค่ายวทิยาศาสตรแ์ละสารสนเทศ สรรสาระ@สาละวนิ โดยใหเ้งนิสนบัสนุนโครงการทัง้ 2 จ านวน 50,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 
สนับสนุนกิจกรรมชมุนุมวิศวฯ อาสา        สนับสนุนกิจกรรมค่ายสรรสาระ@สาละวิน 

 
ณ ศนูยก์ารเรียนรู้ชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” บา้นมีหย่อโจ จ.ตาก                           ณ โรงเรียนบา้นเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน 

87รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



	 ส�าหรับการลงทุนเพื่อสังคม	คิวทีซี	ได้ประเมินแล้วว่า	ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง	หรือ

เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ		จึงมีแนวทางการลงทุนเพ่ือสังคมผ่านการซื้อสินค้า	และใช้บริการจากธุรกิจเพ่ือสังคม		โดยในปี	2561	

บริษัทฯ	ยังคงเชื่อมโยงกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	(SHE)	ซึ่งเป็นกิจการเพ่ือสังคมน�าบริการนวดดัดจัดสรีระ	ไปบริการให้ลูกค้า	และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	แทนการแจกของที่ระลึกตามงานแสดงสินค้า	ต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ		ใช้งบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น	40,000	บาท	ใน

การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ	เช่น	

 การลงทุนทางสังคม

ภาพงาน	mai	FORUM	2018	@	Central	World	วันที่	1	กรกฎาคม	2561	สนับสนุนบริการ	“นวด	ดัดจัดสรีระ”

สนับสนุนบริการ	“นวด	ดัดจัดสรีระ”		ในการประชุมประชาคมต�าบลมาบยางพร

		สนับสนุนบริการ	“นวด	ดัดจัดสรีระ”	
ในงานเสวนาประชาคม	ชุมชน	พบคิวทีซี	61
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”

	 ปี	2561	บริษัทฯ	ยังคงเข้าร่วมโครงการ	“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย”	ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ	หลักสูตร	การ

เลี้ยงสัตว์	(ไก่ไข่)		และสนับสนุนแม่พันธุ์	พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�านวน	2	ราย		โดยบริษัทฯ	ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึก

อาชีพจ�านวน	219,000	บาท	ผ่านการด�าเนินงานโครงการฯ	รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย	ผลการด�าเนินงานปี	2561	เป็นดังนี้

 

 

89  

รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ” 
 

ปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงเขา้ร่วมโครงการ “สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูพ้กิารไทย” ดว้ยการฝึกอบรมอาชพี หลกัสตูร การเลีย้ง
สตัว์ (ไก่ไข่)  และสนับสนุนแม่พนัธุ์ พร้อมด้วยโรงเรอืนให้แก่ผู้พิการจ านวน 2 ราย  โดยบรษิัทฯ ได้ใช้เงนิสนับสนุนเพื่อการฝึกอาชีพ
จ านวน 219,000 บาท ผ่านการด าเนินงานโครงการฯ รบัผดิชอบโดยหอการคา้ไทย ผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นดงันี้ 

ตารางแสดงการประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการฯ 
ช่ือ – นามสกลุ  รายได้ของคนพิการก่อน

เข้าร่วมโครงการ 
ต้นทุนจากการเลีย้งไก่ไข่
ของคนพิการต่อเดือน 

รายได้จากการเลีย้งไก่ไข่ของ
คนพิการต่อเดือน 

รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย  
ต่อเดือน 

1. นายสิน วชัรินทร ์ 
-พกิารทางการเคลื่อนไหว 

-119 หมู ่ 10 บา้นกลาง  
ต .รางบวั  
อ .จอมบงึ จ.ราชบุรี 70150  

-รายไดม้าจากเบีย้ผูสู้งอายุ 
700 บาท  

-รายไดม้าจากเบีย้คนพกิาร 
800 บาท  

 
รวมเป็นเงิน 1,500  
บาท /เดือน  

-ค่าไก่จ านวน 50 ตวั = 
12,500 บาท  

-ค่าอาหารไก่ 20 กระสอบ = 
10,000 บาท  

-ค่าวสัดุท าเลา้ไก่ และอปุกรณ์
เลีย้งไก่+วติามนิไก่ =  

7,500 บาท  
*รวมตน้ทนุทัง้หมด 30,000 

บาท/6 เดอืน = 5,000  
บาทต่อเดอืน 
 
 

-ไก่เริม่ไข่ 15 กรกฎาคม – 31 
สงิหาคม 2561 รายได้ 590 บาท  

- 1 กนัยายน – 30 กนัยายน 2561 
รายได้ 2,069 บาท  

- 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561 
รายได ้ 2,170 บาท  

-1ค่าอาหารไก่ต่อ วนั ใชอ้าหาร
วนัละ 3.5 กก  .เป็นเงนิ 16.67 

บาท )16.67*35 =58 บาท( 
-รายไดจ้ากการขายไขไ่ก่ 1 วนั 

จ านวน 40 ฟอง  *2.8 = 112 
บาท 

-ดงันัน้รายไดจ้ากการขายไขไ่ก่
ต่อ 1 วนั =  112 บ .– 58 บ.  

=คงเหลือก าไร 54 บาท ต่อวนั  
-ดงันัน้ขายไขไ่ก่ 112  บ  * .30 

วนั = 3,360 บาทต่อเดอืน -
ค่าอาหารไก่ =  58 บ * .30 วนั = 

1,740 บาทต่อเดอืน  
=คงเหลือก าไร 3,360 – 1,740 
=  1,620 ต่อเดือน  

2. นายส าเภา  เหลือคล า้   
-พกิารทางการเคลื่อนไหว 

-190 หมู ่ 5 บา้นหนองแรง้  
ต .รางบวั  
อ .จอมบงึ จ.ราชบุรี 70150  

-รายไดม้าจากเบีย้ผูสู้งอายุ 
800 บาท  

-รายไดม้าจากเบีย้คนพกิาร 
800 บาท  

รวมเป็นเงิน 1,600  
บาท /เดือน  

ไก่เริม่ไข ่ 15 กรกฎาคม – 31 
สงิหาคม 2561 รายได้ บาท1,495  

- 1 กนัยายน – 30 กนัยายน 2561 
รายได้ 2,340 บาท  

- 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561 
รายได้ 2,470 บาท  

 
บริษัทฯ ได้ลงพืน้เพื่อตรวจเยี่ยมผลส าเร็จของโครงการฯ ซึ่งเห็นผลได้ชดัเจนตามรายละเอียดในตาราง การด าเนินงานดงักลา่วเป็น

การทดแทนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปี 2561  ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ  และในปี 2562 บริษัทฯ จะยงัคงให้การสนบัสนนุผา่นโครงการฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพราะผลลพัธ์ที่ได้มีคณุคา่ และจบัต้องได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	 บริษัทฯ	ได้ลงพ้ืนเพ่ือตรวจเย่ียมผลส�าเร็จของโครงการฯ	ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนตามรายละเอียดในตาราง	การด�าเนินงานดัง

กล่าวเป็นการทดแทนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ�าปี	2561		ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		และในปี	2562	บริษัทฯ	จะยังคงให้การสนับสนุนผ่านโครงการฯ	อย่างต่อเน่ือง	เพราะผลลัพธ์ที่

ได้มีคุณค่า	และจับต้องได้
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 กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ส�าหรับกิจกรรม	หรือการบริจาค	บริษัทฯ	ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ	วิเคราะห์ความจ�าเป็น	เหตุผลของการขอ

จัดกิจกรรม	หรือการขอรับบริจาค	รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษัทฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	หรือการบริจาคนั้น	ๆ		ภาย

ใต้งบประมาณที่ก�าหนด	กิจกรรมและการบริจาคที่ส�าคัญในปี	2561	เช่น

กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 61  

	 	 เป็นกิจกรรมท่ีบริษัทฯ	จัดข้ึนเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี	โดยหมุนเวียนจัด	ณ	โรงเรียนในชุมชนตามที่	อบต.มาบยางพร	

ก�าหนดขึ้น	ในปี	2561	จัดขึ้น	เมื่อวันเสาร์ที่	13	มกราคม	2561	ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	ใช้

งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมจ�านวน	44,854.16	บาท	มีพนักงาน	คิวทีซี	อาสารักเด็กจ�านวน	9	คน

ภาพกิจกรรม	“คิวทีซี	รักเด็ก	’61	”	ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร

ภาพกิจกรรมบริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า	ณ	โรงเรียนบ้านมาบยางพร

บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA : โรงเรียนบ้านมาบยางพร

	 ปี	2561	บรษิทัฯ	ได้บรจิาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	160kVA	22KV	3pH	มลูค่า	180,000	บาท	แก่โรงเรยีนบ้านมาบยางพร	เป็น

โรงเรยีนระดบัอนบุาล-ประถม	บรหิารงานโดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลมาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	นกัเรยีนส่วนใหญ่	จะเป็น

นักเรียนที่ย้ายถ่ินตามพ่อแม่มาท�างานในนิคมฯ				มีฐานะยากจน		โรงเรียนได้รับงบประมาณในการขยายอาคารเรียนและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน	ท�าให้ก�าลังไฟฟ้าท่ีรับจากสายส่งของการไฟฟ้ามีโหลดไม่เพียงพอ		บริษัทฯ	จึงได้พิจารณา

เห็นความจ�าเป็นจึงมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	160kVA	ให้กับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ		เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมแรงกาย สายน�้าใจ” 

	 เป็นอกีกิจกรรมหน่ึงทีบ่รษิทัฯ	ให้การสนบัสนุนมาอย่างต่อเนือ่ง	กิจกรรมดงักล่าวเกดิจากการรวมกันของพนกังานท่ีมถ่ิีนก�าเนดิ

ใกล้เคียงกัน	สร้างกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบ้านเกิด	โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ	และเพ่ือนๆ	ในบริษัทฯ	เพ่ือด�าเนินกิจกรรมให้

ส�าเร็จตามเป้าหมาย		กิจกรรมนี้เป็นการฝึกฝนทักษะของพนักงานในการบริหารงานโครงการ	และสร้างการมีส่วนร่วม	ความสามัคคี	

ความเอื้ออาทร	รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ปี	2561	นายนิพนธ์	เบาพันดงุพนกังานผลติส่วนพันคอยล์	พร้อมทีมงาน	ได้เขยีนโครงการ			“รวมแรงกาย	สายน�า้ใจ”	สูโ่รงเรยีน

บ้านโตนดพูนพลวิทยา	อ.ขามทะเลสอ	จ.นครราชสมีา		ซึง่	รร.ดังกล่าวเป็นโรงเรยีนทีน่ายนิพนธ์	และเพ่ือนเคยศกึษา	ปัจจบุนัโรงเรยีน

มสีภาพทรดุโทรม	โต๊ะเรยีนช�ารดุ	หลงัคาอาคารผนุ�า้รัว่เมือ่เวลาฝนตก	สายไฟฟ้าบางจดุช�ารดุใช้งานไม่ได้	ซึง่ยังไม่มงีบประมาณจาก

ทางภาครฐัให้ด�าเนินการปรบัปรงุ		นายนิพนธ์และคณะจงึเขยีนโครงการของบประมาณสนับสนนุจากทางบรษิทัฯ	และจติอาสาเข้าไป

ซ่อมแซมหลังคา	และระบบสายไฟของอาคารเรียน		รวมถึงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนใหม่ทดแทนโต๊ะเดิมที่ช�ารุด			บริษัทฯ	จึงอนุมัติให้

ด�าเนินการเปลีย่นหลงัคาโรงอาหาร	และปรบัปรงุระบบไฟฟ้าใช้งบประมาณท้ังสิน้	28,837.00		บาท	ส่วนโต๊ะเรยีนเกิดจากการรวมตวั

ของจิตอาสาจ�านวนมากช่วยบริจาคโต๊ะเรียนจ�านวน	31	ชุด	มูลค่า	31,000	บาท	เมื่อวันที่	8-9	ธันวาคม	2561	ทีมงานอาสาจ�านวน	

29	คน	
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมแรงกาย สายน ้าใจ”  
  เป็นอกีกจิกรรมหน่ึงทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง กจิกรรมดงักล่าวเกดิจากการรวมกนัของพนักงานทีม่ถีิน่ก าเนิด
ใกลเ้คยีงกนั สรา้งกจิกรรมเพื่อการพฒันาบ้านเกดิ โดยของบสนับสนุนจากบรษิัทฯ และเพื่อนๆ ในบรษิัทฯ เพื่อด าเนินกจิกรรมใหส้ าเรจ็
ตามเป้าหมาย  กจิกรรมนี้เป็นการฝึกฝนทกัษะของพนักงานในการบรหิารงานโครงการ และสรา้งการมสี่วนร่วม ความสามคัค ีความเอื้อ
อาทร รวมถงึการสรา้งความตระหนกัรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
  ปี 2561 นายนิพนธ ์เบาพนัดุงพนักงานผลติส่วนพนัคอยล ์พรอ้มทมีงาน ไดเ้ขยีนโครงการ   “รวมแรงกาย สายน ้าใจ” สู่โรงเรยีน
บา้นโตนดพูนพลวทิยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมีา  ซึง่ รร.ดงักล่าวเป็นโรงเรยีนที่นายนิพนธ ์และเพื่อนเคยศกึษา ปจัจุบนัโรงเรยีนมี
สภาพทรุดโทรม โต๊ะเรยีนช ารุด หลงัคาอาคารผุน ้ารัว่เมื่อเวลาฝนตก สายไฟฟ้าบางจุดช ารุดใช้งานไม่ได ้ซึง่ยงัไม่มงีบประมาณจากทาง
ภาครฐัใหด้ าเนินการปรบัปรุง  นายนิพนธแ์ละคณะจงึเขยีนโครงการของบประมาณสนับสนุนจากทางบรษิทัฯ และจติอาสาเขา้ไปซ่อมแซม
หลงัคา และระบบสายไฟของอาคารเรยีน  รวมถึงการจดัซื้อโต๊ะนักเรยีนใหม่ทดแทนโต๊ะเดิมที่ช ารุด   บรษิัทฯ จงึอนุมตัิให้ด าเนินการ
เปลี่ยนหลงัคาโรงอาหาร และปรบัปรุงระบบไฟฟ้าใช้งบประมาณทัง้สิน้ 28,837.00  บาท ส่วนโต๊ะเรยีนเกดิจากการรวมตวัของจติอาสา
จ านวนมากช่วยบรจิาคโต๊ะเรยีนจ านวน 31 ชุด มลูค่า 31,000 บาท เมื่อวนัที ่8-9 ธนัวาคม 2561 ทมีงานอาสาจ านวน 29 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม รวมแรงกาย สายน ้าใจ” สู่โรงเรียนบา้นโตนดพนูพลวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
 
กลยุทธ ์: การสรา้งความไวว้างใจจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เป้าหมาย 1  : สดัสว่นของจ านวนโครงการทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการพฒันาชมุชน (โครงการทีชุ่มชนรอ้งขอ)  ส าเรจ็มากกว่า 60%  
ผลการด าเนินงาน :  75% ของจ านวนโครงการทีชุ่มชนรอ้งขอ (จ านวน 4 โครงการ ท าไดส้ าเรจ็ 3 โครงการ) 
เป้าหมาย 2  : จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากชุมเกีย่วกบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นศนูย์  
ผลการด าเนินงาน :  ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจากชมุชน 
 

กลยุทธ์ : การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย 1 : สัดส่วนของจ�านวนโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (โครงการที่ชุมชนร้องขอ)  ส�าเร็จมากกว่า 60% 

ผลการด�าเนินงาน :  75% ของจ�านวนโครงการที่ชุมชนร้องขอ (จ�านวน 4 โครงการ ท�าได้ส�าเร็จ 3 โครงการ)

เป้าหมาย 2 : จ�านวนข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นศูนย์ 

ผลการด�าเนินงาน :  ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
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	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรง	

หรอืทางอ้อม	โดยใช้กลยุทธ์	“สร้างวัฒนธรรมสเีขยีวอย่างย่ังยืน”	ให้เกิดขึน้ในองค์กร	ก�าหนดเป็นนโยบายสิง่แวดล้อม	พลงังาน	และ

คาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กร		http://qtc-energy.com/?page_id=813	ผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม	

ISO14001	,การบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน	ISO50001	,	การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกด้วยมาตรฐาน	ISO14064-3	และมาตรฐานขององค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	:	อบก.		รวมถึงข้อ

ก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และบริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�างานต่าง	ๆ		เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวที่ยั่งยืน	

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	บริษัทฯ	ไม่ได้ต่ออายุการรับรองของระบบมาตรฐาน	ISO50001	เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ	มีความสามารถที่

จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของระบบได้เอง	และการด�าเนินงานซ�า้ซ้อนกับการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	จงึให้รวมคณะท�างาน

เข้าด้วยกัน	น�าข้อก�าหนดของมาตรฐานมาประยุกต์ใช้ต่อเนือ่ง				แต่ไม่จ�าเป็นต้องขอการรบัรองเพราะบรษิทัฯ	ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน

ที่ต้องอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย	และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปี

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

บรรษัทภิบาล

ด�านเศรษฐกิจ

ข�อมูลสถิติตัวชี้วัด

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS & NAC)
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การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ : ขยะ 
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการจดัการกากของเสยีท้ังท่ีเกิดข้ึนจากการอปุโภคบรโิภคของพนักงาน			และเกิดจากงานรบัเหมา

ก่อสร้างหรอืตดิตัง้อปุกรณ์		รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลติและบรกิารของบรษิทัฯ	โดยมวีธีีการคดัแยกขยะท่ีชดัเจน	มโีรงคดัแยกขยะ

ทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัความปลอดภยั	พร้อมทัง้มข้ัีนตอนในการเตรยีมภาวะฉุกเฉนิส�าหรบัการจดัการของเสียโดยเฉพาะ	นอกจากนี้

ยังให้ความใส่ใจในการคัดเลือกบริษัทผู้รับก�าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น	พร้อมทั้งติดตาม	ตรวจ

สอบการท�างานของบริษัทผู้รับก�าจัดอยู่อย่างสม�่าเสมอ	เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นความเสีย่งต่อชือ่เสยีงขององค์กร	จงึต้องมกีารบรหิารจดัการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดและ

ใช้ความรอบครอบในการด�าเนินการ

รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2561
บริษัท	ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน	จ�ากัด	 	
รวบรวมก�าจัด	:		 Contaminated	container	,	ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว	,	Contaminate	Garbage	,	สีเสื่อมสภาพ	,	 
	 น�้าเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี	,		น�้าเสียปนเปื้อนตะก่ัวและทองแดง,	จารบีใช้แล้ว	,	ฝุ่นผงจาก 
	 การเชื่อม/เจียร/ตัด		,น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	
วิธีก�าจัด	:		 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		

บริษัท	อัคคีปราการ	จ�ากัด	(มหาชน)
รวบรวมก�าจัด	:		 Contaminated	container	,	ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว	,	Contaminate	Garbage	,	สีเสื่อมสภาพ	,		
	 น�้าเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี	,		น�้าเสียปนเปื้อนตะก่ัวและทองแดง,	จารบีใช้แล้ว	,	ฝุ่นผงจาก 
	 การเชื่อม/เจียร/ตัด		,น�้าปนเปื้อนน�้ามัน
วิธีก�าจัด	:		 075		เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย

บริษัท	โปรเฟสชั่นเนล	เวสต์	เทคโนโลยี	(1999)	จ�ากัด	(มหาชน)
รวบรวมก�าจัด	:			 เศษลูกถ้วย		,		ถ่านไฟฉาย/แบตเตอร์รี่	
วิธีก�าจัด	:	 073	ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
รวบรวมก�าจัด	:	 กากกาว		,		เศษผ้าและขี้เลื่อยปนเปื้อนน�้ามัน	,	ซิลิก้าเจล
วิธีก�าจัด	:	 042		ท�าเชื้อเพลิงผสม	

บริษัท	โชคสหพัฒน์	จ�ากัด	แอนด์	ซัพพลาย	จ�ากัด	
รวบรวมก�าจัด	:		 เศษไม้,	สายไฟ,	ของเสียที่เผาได้ได้แก่	RDF	,	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	,		เศษทองแดง	,	เศษเหล็ก	,	 
	 เศษกระดาษ		,	เศษขี้กลึง		
วิธีก�าจัด	:		 011	คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

บริษัท	วันมอร์ลิงค์	จ�ากัด			
รวบรวมก�าจัด	:		 กระป๋องสเปรย์เปล่า	,		หลอดไฟใช้แล้ว																																															
วิธีก�าจัด	:	 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		ๆ
รวบรวมก�าจัด:	 ใบหินเจียร

วิธีก�าจัด	:		 044	เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

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

*การด�าเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และผู้รับก�าจัด ในรอบปี 2560  เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด และไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี	EEC	กิจกรรมท่ี	1	โครงการพัฒนาศักยภาพ

การใช้ประโยชน์กากของเสยี	กับกรมโรงงานอตุสาหกรรม	กิจกรรมในโครงการคอืการให้ค�าปรกึษาแนะน�าในการใช้ประโยชน์จากกาก

ของเสยี	โดยไม่จ�าเป็นท่ีบรษิทัฯ	จะต้องน�ากลบัมาใช้เอง	แต่สามารถคดัแยก	ส่งต่อให้หน่วยงานทีส่ามารถน�าของเสยีไปใช้ประโยชน์

ต่อได้อย่างมนียัส�าคญั	ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวสร้างผลลพัธ์ทีด่สีามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการจดัการของเสยี	และสามารถพัฒนา

ต่อยอดสู่การเป็น	Zero	Landfill	ได้ในอนาคตผลการด�าเนินงานในปี	2561	เป็นดังนี้

ตารางแสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิตปี	2560-2561
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  ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการบรหิารจดัการกากอุตสาหกรรมในพืน้ที ่EEC กจิกรรมที ่1 โครงการพฒันาศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์กากของเสยี กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กจิกรรมในโครงการคอืการใหค้ าปรกึษาแนะน าในการใชป้ระโยชน์จากกากของเสยี 
โดยไม่จ าเป็นทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งน ากลบัมาใชเ้อง แต่สามารถคดัแยก สง่ต่อใหห้น่วยงานทีส่ามารถน าของเสยีไปใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั ซึง่การด าเนินการดงักล่าวสรา้งผลลพัธท์ีด่สีามารถลดค่าใชจ้่ายดา้นการจดัการของเสยี และสามารถพฒันาต่อยอดสูก่ารเป็น 
Zero Landfill ไดใ้นอนาคตผลการด าเนินงานในปี 2561 เป็นดงันี้ 

ตารางแสดงปริมาณวสัดไุมใ่ช้แล้วจากการผลิตปี 2560-2561 
ประเภทขยะ รหสัวิธีก าจดั วิธีก าจดั ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณ 
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ปริมาณ
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

011 คดัแยกเพื่อ
จ าหน่าย 

คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ 96,807.00 379,741.66 5,922,198.04 
 
 

242,961.50 359,876.40 7,247,973.39 

073 ฝงักลบอย่าง
ปลอดภยั 

ฝงักลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการ
ปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แล้ว 

2,100.00 350.00 

075 เผาท าลายใน
เตาเผา 

เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยี
อนัตราย 

40,646.00 2,150.00 

ขยะ
อนัตราย 

044 เป็นวตัถุดบิทดแทน เป็นวตัถุดบิทดแทนในเตาเผา
ปนูซเีมนต ์

- 755.00 

049 น ากลบัมาใช้
ประโยชน์อกี 

น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อกีด้วยวธิอีื่นๆ 35,600.00 40,688.00 

073 ฝงักลบอย่าง
ปลอดภยั 

ฝงักลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการ
ปรบัเสถยีรใหเ้ป็นกอ้นแขง็แล้ว 

5,608.00 11.02 

042 ท าเชือ้เพลงิผสม ท าเชือ้เพลงิผสม - 2,785.06 
075  เผาท าลายใน
เตาเผา 

เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยี
อนัตราย 

35,850.00 24,656.00 

รวมปริมาณขยะทัง้ปี (กก.) 216,611.00  314,356.58  
รวมค่าใช้จ่ายในการก าจดั(บาท) 379,741.66  359,876.40  

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วจากการผลิต 2560-2561 

จากตารางและกราฟแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณวสัดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิตระหว่างปี 2560 และปี 2561 จะเห็นได้ว่า
หลงัจากการเขา้โครงการฯ บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการกากของเสยีไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดการน าไปฝงักลบปนเป้ือนในดนิจากเดมิ
ปี 2560 มยีอดฝงักลบ 7,708 กก. ปี 2561 เหลอื 361.02 กก. และลดปรมิาณการเผาท าลายจากปี 2560 มยีอดเผาท าลายรวม 76,496 
กก.  ปี 2561 เหลอื 26,806 กก.    แต่มสีดัส่วนของของเสยีทีส่ามารถขายเป็นรายไดม้ากขึน้จากเดมิปี 2561 มยีอดรวม 134,407 กก. ปี 
2561 มยีอดเพิม่ขึน้เป็น 283,649.50 กก.    

011 คดัแยกเพื่อ
จ าหน่าย

073 ฝงักลบอย่าง
ปลอดภยั

075 เผาท าลายใน
เตาเผา

044 เป็นวตัถุดบิทดแทน
049 น ากลบัมาใช้
ประโยชน์อกี

073 ฝงักลบอย่าง
ปลอดภยั

042 ท าเชือ้เพลงิผสม
075 เผาท าลายใน

เตาเผา

ปรมิาณขยะปี 60 (กก.)  96,807.00 2,100.00 40,646.00 - 35,600.00 5,608.00 - 35,850.00

ปรมิาณขยะ   ปี61 ม.ค.-ธ.ค. (กก.) 242,961.50 350.00 2,150.00 755.00 40,688.00 11.02 2,785.06 24,656.00
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กิโลกรัม

ขยะทัว่ไปจากการผลิต ขยะอนัตราย 

	 จากตารางและกราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากการผลิตระหว่างปี	2560	และปี	2561	จะเห็นได้ว่า

หลังจากการเข้าโครงการฯ	บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการกากของเสียได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	ลดการน�าไปฝังกลบปนเปื้อนในดิน

จากเดิมปี	2560	มียอดฝังกลบ	7,708	กก.	ปี	2561	เหลือ	361.02	กก.	และลดปริมาณการเผาท�าลายจากปี	2560	มียอดเผาท�าลาย

รวม	76,496	กก.		ปี	2561	เหลอื	26,806	กก.				แต่มสีดัส่วนของของเสยีท่ีสามารถขายเป็นรายได้มากขึน้จากเดมิปี	2561	มยีอดรวม	

134,407	กก.	ปี	2561	มียอดเพิ่มขึ้นเป็น	283,649.50	กก.	
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ส าหรบัวสัดุทีไ่ม่ใช่แลว้วธิกี าจดัรหสั 011 คดัแยกเพื่อจ าหน่าย และรหสั 049 น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อกี แบ่งออกเป็น 2 วธิกีาร
จดัการคอื 1 การคดัแยกเพื่อจ าหน่ายเองเป็นรายไดเ้ขา้บรษิทัฯ ซึง่ในปี 2561 มรีายไดจ้ากการขายเศษวสัดุเหลอืใช ้7,247,973.39   บาท   
และวธิทีี ่2 คอืการจา้งใหผู้ร้บัก าจดัคดัแยกเพื่อสง่ต่อไปท าเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าซึง่มอีตัราค่าจา้งถูกกว่าการสง่ไปฝงักลบ  

กลยุทธ ์: การบรหิารจดัการของเสยีดว้ยหลกั 3Rs 
เป้าหมาย : สามารถจ าแนกขยะเพื่อการจดัการตามหลกั 3Rs ไดถู้กตอ้ง 
ผลการด าเนินงาน :   จ าแนกการจดัการวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้จากการผลติปี 2561 ตามหลกั 3Rs จะสามารถแสดงผลไดต้ามกราฟ ซึง่สดัสว่น
ของการ Recycle คดิเป็น 90%  การสง่ไปก าจดัมสีดัสว่น 9% และน าสง่ไปผลติเป็นไฟฟ้าในสดัสว่น 1%    

 

 

 

 

 

      

 

กราฟแสดงสดัส่วนการจดัการวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วปี 2561 ตามหลกั 3Rs 
 

การด าเนินงานในโครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากของเสยี สง่ผลชดัเจนต่อการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั ช่วยลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีจ่ะปนเป้ือนในดนิ  ลดค่าใชจ้่ายในการส่งก าจดั  และบรษิทัฯ จะเดนิหน้าต่อโครงการเพื่อกา้วสู่การเป็น Zero 
waste to Landfill (จะฝงักลบเฉพาะรายการที่ได้รบัการยกเว้นตามเกณฑ์ของ Zero waste to Landfill เท่านัน้ ) การด าเนินงานตาม
โครงการฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 3Rs Award จากนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   เมื่ อ
วนัที ่29 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด ์รสีอรท์ จ ชลบุร.ี 

 
 

   

 

 

ภาพการให้ค าปรึกษาฯ และพิธีรบัประกาศนียบตัรและรางวลั 3Rs 

Recycle, 90.01 
, 90%

Energy 
Recovery, 0.87 

, 1%

บ าบดั ก าจดั, 
9.11 , 9%

Recycle

Energy Recovery

บ าบดั ก าจดั

เป้าหมายปี 2562  

1. ลดปริมาณของเสียท่ีส่งบ าบดั,ก าจดั ลง 1% 
2. ของเสียท่ีส่งไปฝังกลบเป็นศนูย ์
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	 ส�าหรบัวัสดทีุไ่ม่ใช้แล้ววธีิก�าจดัรหัส	011	คดัแยกเพ่ือจ�าหน่าย	และรหัส	049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อกี	แบ่งออกเป็น	2	วิธีการ

จัดการคือ	1	การคัดแยกเพ่ือจ�าหน่ายเองเป็นรายได้เข้าบริษัทฯ	ซึ่งในป	ี2561	มีรายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช	้7,247,973.39			

บาท			และวิธีที่	2	คือการจ้างให้ผู้รับก�าจัดคัดแยกเพื่อส่งต่อไปท�าเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าซึ่งมีอัตราค่าจ้างถูกกว่าการส่งไปฝังกลบ	

กลยุทธ์	:	การบริหารจัดการของเสียด้วยหลัก	3Rs

เป้าหมาย	:	สามารถจ�าแนกขยะเพื่อการจัดการตามหลัก	3Rs	ได้ถูกต้อง

ผลการด�าเนินงาน	:			จ�าแนกการจดัการวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้วจากการผลติปี	2561	ตามหลกั	3Rs	จะสามารถแสดงผลได้ตามกราฟ	

ซึ่งสัดส่วนของการ	Recycle	คิดเป็น	90%		การส่งไปก�าจัดมีสัดส่วน	9%	และน�าส่งไปผลิตเป็นไฟฟ้าในสัดส่วน	1%

	 การด�าเนินงานในโครงการพฒันาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย	ส่งผลชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ	ช่วย

ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีจะปนเป้ือนในดนิ		ลดค่าใช้จ่ายในการส่งก�าจดั		และบรษิทัฯ	จะเดนิหน้าต่อโครงการเพ่ือก้าวสูก่ารเป็น	

Zero	waste	to	Landfill	(จะฝังกลบเฉพาะรายการที่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์ของ	Zero	waste	to	Landfill	เท่าน้ัน	)	การด�าเนิน

งานตามโครงการฯ	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	3Rs	Award	จากนายบรรจง	สุกรีฑา	รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม		เมื่อวัน

ที่	29	สิงหาคม	2561	ณ	โรงแรมเดอะไทด์	รีสอร์ท	จ.ชลบุรี
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กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ	มีมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	โดยในปี	2561	บริษัทฯ	

ใช้งบประมาณส�าหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจ�านวน	849,876.40	บาท	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังมีการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการท�างานต่าง	ๆ	เพ่ือลดผลกระทบต่อพนักงาน	และส่ิงแวดล้อมเช่น

 • การติดตั้งห้องพ่นสี Spray Booth ขนาด 5 X 5 เมตรระบบปิด

	 เน่ืองจากกิจกรรมการพ่นสีหม้อแปลงแบบเดิมติดต้ังเป็นระบบ	Spray	Booth	แบบเปิด	เมื่อมีการพ่นสี	Spray	Booth	จะ

ท�าการดูดละอองสีส่วนเกินได้ประมาณ	70%	ส่วนเกินจะฟุ้งกระจายสู่ภายนอกส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานท่ีไม่ได้ปฏิบัติ

งานในพ้ืนที่ซึ่งจะไม่ได้สวมใส่	PPE		และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	จากการประเมินผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ	จึงลงทุนในการ

ติดตั้งห้องพ่นสี	Spray	Booth	ระบบปิด	มูลค่ากว่า	1	ล้านบาท	เมื่อมีการพ่นสีในห้องแบบปิด	Spray	Booth	จะท�าการดูดละออง

สีส่วนเกินได้มากกว่า	95%	ส่วนเกิน	5%	จะฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้องระบบปิด	ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานท่ีอยู่ภายนอก

ห้อง	ส่วนพนักงานที่อยู่ในห้องจะสวมใส่	PPE		และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกเพราะมี	filter	ในการกรองและกักเก็บ

ละอองส	ี		

 • ตัวอย่างผลงาน KAIZEN ที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• การใช้สายรัดโพลีเอสเตอร์แทนการใช้กระดาษกาว	3M	ในการพันแกนเหล็กเพ่ือส่งมอบให้สถานีงานถัดไป	เป็น

ผลงาน	KAIZEN	ของคุณส�าราญ	ขันแก้ว	และคุณเสาวรส	วงค์ประจิม	ส่วนงานเหล็กแกน	สามารถลดขยะจาก

เศษกระดาษกาว	3M	ขนาด	1	½”	มากกว่า	283	ม้วน/ปี	หรือคิดเป็นค่าประหยัดจากการซื้อกระดาษกาว	3M	กว่า	

88,000	บาท/ปี	ในขณะท่ีใช้เงินลงทุนซื้อสายรัดโพลีเอสเตอร์เพ่ือรัดแกนเหล็กแทนการใช้กระดาษกาว	3M	ซึ่งมี

มูลค่าเพียง	16,948	บาท	และมีอายุการใช้งานนานมากกว่า	3	ปี		

• ลดขยะจากการใช้พลาสติกห่อลูกถ้วยก่อนเก็บสีหม้อแปลงขั้นสุดท้าย		เป็นผลงาน	KAIZEN	ของคุณสมยศ	ทับทิม

ทอง	ส่วนงานติดตั้งอุปกรณ์ข้ันสุดท้าย	เดิมใช้พลาสติกใสพันปิดลูกถ้วย	ก่อนการสเปรย์สีเพ่ือเก็บงานข้ันสุดท้าย

บนฝาถังเพ่ือไม่ให้สีเลอะลูกถ้วย	เมื่อใช้เสร็จแล้ว	จะดึงพลาสติกซึ่งเลอะสีท้ิงเป็นขยะปนเปื้อนสารเคมี		ต้องส่ง

ก�าจัดตามกฎหมาย			หลังจากท�า	KAIZEN	โดยการน�าแผ่นไมล่าตัดให้ได้รูปม้วนเป็นกรวยใช้ครอบลูกถ้วยก่อน

สปรย์สีเก็บงาน	เมื่อเสร็จงานสามารน�าม้วนไมล่ามาใช้ซ�้าได้โดยไม่ต้องทิ้งเป็นขยะปนเปื้อน		ช่วยลดปริมาณขยะ

ปนเปื้อนสารเคมี	และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพลาสติกใส

ภาพการติดตั้งห้อง	Spray	Booth	และการท�างานในห้อง	Spray	Booth

98 รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• หม้อแปลงอะมอร์ฟัส (AMDT) เปลี่ยนเป็น  Super Low Loss

	 พฤษภาคม		2561	บรษิทัฯ	ได้เปิดด�าเนินการสายการผลติหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	(AMDT)		ซึง่ปัจจบุนัได้เปลีย่นชือ่เป็น	Super	

Low	Loss	เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยส�าคัญ	และได้ผลิตหม้อแปลง	Super	Low	

Loss	ขนาด	1000kVA	ส่งทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร	Short	Circuit	Performance	Test	จากสถาบัน	CESI	ประเทศอิตาลี

เป็นที่เรียบร้อย	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมการขายหม้อแปลง	Super	Low	Loss	ด้วยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่

ลกูค้า	และบคุคลท่ัวไป			โดยในปี	2561	บรษิทัฯ	จ�าหน่ายหม้อแปลง	Super	Low	Loss	ได้จ�านวน	22	เครือ่ง	มลูค่ากว่า	11	ล้านบาท	

หม้อแปลง	Super	Low	Loss	สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า	และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

o หม้อแปลงอะมอรฟั์ส (AMDT) เปล่ียนเป็น  Super Low Loss 
พฤษภาคม  2561 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินการสายการผลติหม้อแปลงอะมอรฟ์สั (AMDT)  ซึง่ปจัจุบนัได้เปลี่ยนชื่อเป็น Super 

Low Loss เพื่อสรา้งอตัลกัษณ์ใหก้บัผลติภณัฑ์ทีส่ามารถลดการใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมนีัยส าคญั และไดผ้ลติหมอ้แปลง Super Low Loss 
ขนาด 1000kVA ส่งทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร Short Circuit Performance Test จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลีเป็นที่
เรยีบรอ้ย นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิการขายหมอ้แปลง Super Low Loss ดว้ยการจดัสมัมนาเชงิวชิาการเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ลูกคา้ และ
บุคคลทัว่ไป   โดยในปี 2561 บรษิัทฯ จ าหน่ายหม้อแปลง Super Low Loss ได้จ านวน 22 เครื่อง มูลค่ากว่า 11 ลา้นบาท หม้อแปลง 
Super Low Loss สามารถสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดด้งันี้ 

 

ตารางแสดงผลค านวณ GHG และค่าไฟฟ้า จาก Super Low Loss  
เปรียบเทียบระหว่างหม้อแปลง Standard (STD) และ Super Low Loss (SLL) ในขนาดและจ านวนท่ีจ าหน่ายในปี 2561 

ยอดขายปี 2561 kW/Year 
ค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(tonCO2/Year) ค านวณค่าไฟฟ้าท่ีผูใ้ช้ต้องจ่าย (บาท) 

Unit kVA STD SLL Diff STD SLL Diff STD SLL Diff 

22 18,355 423,054 293,508 129,545 246.2596 170.8513 75.4083 1,480,688.23 1,027,279.75 453,408.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. Load Profile ในการค านวณ ใชL้oad 50% ของหมอ้แปลง 8 
ชม. (เวลาท างานปกต)ิ และLoad  50% ของหมอ้แปลง 16 ชม. 
2. อา้งองิค่าไฟฟ้า 3.5 บาท/unit 
3. ชนิดไมส้กั ลกัษณะพืน้ทีเ่หมาะสมมาก = 21.6 kgCO2/ตน้/ปี  
อา้งองิ  http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277 .= 
4. STD หมายถงึ หมอ้แปลงตามมาตรฐานปกต ิ 
5. SLL หมายถงึ Super Low Loss หมอ้แปลงประหยดัพลงังาน 
 

 

จากตาราง และภาพทีแ่สดง จะเหน็ไดว้่า
การใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า Super 
Low Loss ของ  QTC ใน ปี  2561 สามารถ
สร้างคุณค่าทางตรงให้แก่ลูกค้าผู้ใช้งานโดย
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 453,408.48 
บ าท /ปี  แ ล ะส ร้ า งคุ ณ ค่ าท า งอ้ อ ม ต่ อ
สิ่งแวดล้อม  โดยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากว่า 75.4083 
tonCO2/Year หรอืเทียบเท่าการดูดกลบัก๊าซ
เรือนกระจกของไม้สักขนาดเหมาะสมมาก
จ านวน 3,491 ตน้ต่อปี 

หมายเหตุ	:	

1.	Load	Profile	ในการค�านวณ	ใช้Load	50%	ของหม้อแปลง	8	

ชม.	(เวลาท�างานปกติ)	และLoad		50%	ของหม้อแปลง	16	ชม.

2.	อ้างอิงค่าไฟฟ้า	3.5	บาท/unit

3.	ชนิดไม้สกั	ลกัษณะพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก	=	21.6	kgCO2/ต้น/ปี	

อ้างอิง		http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277	.=

4.	STD	หมายถึง	หม้อแปลงตามมาตรฐานปกติ	

5.	SLL	หมายถึง	Super	Low	Loss	หม้อแปลงประหยัดพลังงาน

จากตาราง	และภาพท่ีแสดง	จะเห็นได้ว่าการใช้

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss	

ของ	QTC	ในปี	2561	สามารถสร้างคณุค่าทาง

ตรงให้แก่ลูกค้าผู้ใช้งานโดยสามารถประหยัด

ค่าไฟฟ้ากว่า	453,408.48	บาท/ปี	และสร้าง

คุณค่าทางอ้อมต่อส่ิงแวดล้อม	โดยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า	

75.4083	tonCO2/Year	หรือเทียบเท่าการดูด

กลับก๊าซเรอืนกระจกของไม้สักขนาดเหมาะสม

มากจ�านวน	3,491	ต้นต่อปี
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• นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

 “เมือ่หม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลกูค้าสามารถส่งกลบัมายังโรงงานผลติของ QTC ได้เพ่ือเข้ากระบวนการคดั

แยก และส่งกาจดัอย่างถูกวิธีโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้ต้องได้รบัความยินยอมจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เนือ่งจากหม้อแปลงไฟ

ฟ้า QTC ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาท่ีโรงงานผลิตคิวทีซี จังหวัด

ระยองด้วยตนเอง”

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า	คิวทีซี

• หม้อแปลงฉลากเขียว 

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงหม้อแปลงแบบมาตรฐาน

ทั่วไปให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานฉลากเขียว	โดยได้ขออนุมัติใช้

เครือ่งหมายรบัรองฉลากเขยีวสาหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	500kVA	

3Ph	50Hz	24000-240/416	V.	จากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	เมือ่วนัท่ี 

25	มิถุนายน	2561	ทั้งนี้เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ที่จะส่งมอบคุณค่า

สงูสดุให้แก่ลกูค้าผ่านผลติภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองภาย

ใต้มาตรฐานไทย	และมาตรฐานที่เป็นสากล
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 การควบคุมมลพิษ

 คุณภาพน�้าทิ้ง

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าใต้ดินเพ่ือ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อเย็น

แบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	,	ใช้น�้าเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าไว้ใช้ซ�้าตลอดทั้งปีก่อนการ

ส่งก�าจดัอย่างถูกวิธี		ส�าหรบัการช�าระล้างอปุกรณ์ปนเป้ือนต่าง	ๆ	บรษิทัฯ	จดัให้มถัีงกักเก็บน�า้ท่ีมกีารปนเป้ือนและส่งก�าจดัภายนอก

ตามระยะ		ดังน้ัน	น�้าทิ้งท่ีเกิดข้ึนคือน�้าท่ีเกิดจากการช�าระล้างในห้องน�้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่าน้ัน	น�้าท่ีถูกใช้งานแล้วจะถูก

รวบรวมอยู่ในบ่อน�า้ท่ีขุดข้ึนภายในบรษิทัฯ	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรดน�า้ต้นไม้ต่อไป		ซึง่บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดคณุภาพน�า้ทิง้

ของโรงงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	โดย	บริษัท	เคมเล็บ	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064	

มาตรฐานท่ีเป็นสากล                                                         หม้อแปลงฉลากเขียว TGL-
117-16

 การควบคุมมลพิษ
คุณภาพน้ำทิ้ง

โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้ำใต้ดินเพ่ือใช้ใน
การอุปโภคเท่าน้ัน    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้ำในข้ันตอนการผลิต  มีเพียงการใช้น้ำเพ่ือการหล่อเย็นแบบ
หมุนเวียนของเตาอบ Vacuum , ใช้น้ำเพ่ือลดอุณหภูมิจากการเช่ือมช้ินงาน ซ่ึงเป็นระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้ซ้ำตลอดท้ังปีก่อนการส่งกำจัด
อย่างถูกวิธี  สำหรับการชำระล้างอุปกรณ์ปนเป้ือนต่าง ๆ บริษัทฯ จัดให้มีถังกักเก็บน้ำท่ีมีการปนเป้ือนและส่งกำจัดภายนอกตามระยะ  
ดังน้ัน น้ำท้ิงท่ีเกิดข้ึนคือน้ำท่ีเกิดจากการชำระล้างในห้องน้ำ ห้องครัว การล้างรถยนต์ เท่าน้ัน น้ำท่ีถูกใช้งานแล้วจะถูกรวบรวมอยู่ใน
บ่อน้ำท่ีขุดข้ึนภายในบริษัทฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ต่อไป  ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของโรงงานเป็น
ประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของโรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2559-2561)

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด
ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
8/6/59 24/11/59 16/6/60 20/12/60 09/6/61 20/12/61

BOD5 7 16 4 7 7 6 20 mg/l
Oil and Grease <1.5 2.1 4.6 <1.5 Not Detected <2.5 5 mg/l
PH 7.76 8.82 7.26 6.61 7.17 7.13 5.5-9.0 -
Sulfides <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 mg/l as H2S
Suspended Solids 20 21 10 10 15 22 50 mg/l
Temperature 38 32 31 23 32 28 40 °C
Total Dissolved Solids 87 Not Detected Not Detected 59 Not Detected 121 3000 mg/l
Total Kjeldahl Nitrogen <1.0 1.3 <1.0 1.6 1.9 5.4 100 mg/l as H2S

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้าย (ปี 2559-2561)

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด
ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/59 2/59 1/60 2/60 2/60 1/61 2/61
9/3/58 8/6/59 12/1/60 16/6/60 21/12/60 19/6/61 20/12/61

BOD5 120 228 145 78 376 547 418 ≤ 20 mg/l
Oil and Grease 22.9 27.1 23.4 28.7 18.7 19.3 12.0 ≤ 5 mg/l
PH 7.52 7.53 7.27 7.38 4.94 5.35 5.52 5.5-9.0 -
Sulfides 3.3 0.9 0.6 <0.5 1.3 0.6 0.6 ≤ 1 mg/l as H2S
Suspended Solids 44 17 75 77 74 124 178 ≤ 50 mg/l
Temperature 27 30 29 34 22 31 30 ≤ 40 °C
Total Dissolved Solids 440 444 284 520 452 424 356 ≤ 3000 mg/l
Total Kjeldahl Nitrogen 12 7.3 19.4 9 15 15.2 7.6 ≤ 100 mg/l as H2S

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากโรงอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน และเน่ืองจากการกักเก็บน้ำบ่อสุดท้ายเป็นระบบปิด บริษัทฯ จึง
ได้ใช้วิธีการการส่งไปกำจัดโดยผู้ได้รับอนุญาตบริษัท กฤษฎา เซอร์วิส จำกัด มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2560 จำนวน  3,120 บาท

กลยุทธ์ : การป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียออกสู่สาธารณะ
เป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอกด้านมลพิษทางน้ำ
ผลการดำเนินงาน :   - ดำเนินการส่งน้ำเสียท่ีเกินค่ามาตรฐานไปบำบัดโดยผู้รับอนุญาตทุก 3 เดือน

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอกด้านมลพิษทางน้ำ 
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 คุณภาพอากาศ

	 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี	มีข้ันตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก	ซึ่งในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้อง	

บริษัทฯ	ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบ้ืองต้นที่ทันสมัยเพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยท่ีสุด	และมีการตรวจวัด

คุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอปีละ	2	ครั้ง	โดย	บริษัท	เคมเล็บ	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064		กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้แก่

1.		 การอบหม้อแปลงโดยใช้เตา	Vacuum	และเตาอบ	Hot	Air	ซึ่งมีการระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก	อาจมีละอองของ

น�้ามันหม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศได้

2.		 การเตรียมชิ้นงานของไม้อัดฉนวน	มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศ

3.		 การพ่นสีระบบ	Dry	Spay	มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นสีปะปนอยู่ในอากาศ

4.		 การตัดเหล็กด้วยเครื่องพลาสม่า	(Plasma	Cutting	Machine)	มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก	อาจมีฝุ่นละอองซึ่ง

อาจท�าปฏิกิริยาเคมีกับอากาศเปลี่ยนเป็นมลพิษปะปนอยู่ในอากาศได้

คุณภาพอากาศ
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี มีข้ันตอนท่ีต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซ่ึงในกระบวนการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบ้ืองต้นท่ีทันสมัยเพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยท่ีสุด และมีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้แก่

1. การอบหม้อแปลงโดยใช้เตา Vacuum และเตาอบ Hot Air ซ่ึงมีการระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก อาจมีละอองของน้ำมัน
หม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศได้

2. การเตรียมช้ินงานของไม้อัดฉนวน มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศ
3. การพ่นสีระบบ Dry Spay มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอาจมีฝุ่นสีปะปนอยู่ในอากาศ
4. การตัดเหล็กด้วยเครื่องพลาสม่า (Plasma Cutting Machine) มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก อาจมีฝุ่นละอองซ่ึงอาจทำ

ปฏิกิริยาเคมีกับอากาศเปล่ียนเป็นมลพิษปะปนอยู่ในอากาศได้

ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ (ปี 2559 – 2561)

พ้ืนที่ พารามิเตอร์
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61

1-6-59 23-11-59 15-6-60 20-12-60 5-6-61 11-12-61

ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ Particulate (ฝุ่นละออง) <0.1 2.82 1.2 8.68 1.01 400 mg/m3

ปล่องห้องพ่นส(ีSpay Booth) Particulate (ฝุ่นละออง) 4.49 2.59 4.11 1.97 1.92 11.3 400 mg/m3

MC 139 โรงงาน 6 Xylene <0.25 0.73 200 ppm

Total VOCs 32.2 28.2 1.77 6.97 2.69 18.5 - ppm

ปล่องห้องพ่นส(ีSpay Booth) Particulate (ฝุ่นละออง) 0.24 400 mg/m3

MC 199 โรงงาน 6 Total VOCs      3.85 - ppm

ปล่อง Spray Booth พ่นสี (ติดต้ัง) Particulate (ฝุ่นละออง) 4.73 0.38 2.1 94.9 8.12 400 mg/m3

Xylene 1.06 0.38     200 ppm

Volatile Organic Compounds 28.7 4.54 3.69 0.21 3.02 9.46 - ppm

ปล่องเคร่ืองตัดพลาสม่า โรงงาน 4 Particulate (ฝุ่นละออง) 2.05 42.5 22.7 54.1 3.31 10.1 400 mg/m3

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 Not Detected 12 3 11 1 - ppm

Carbon Monoxide 4 <1 3 Not Detected 870 ppm

Oil mist (ละอองน้ำมัน) 433 - mg/m3

ปล่องเตาตบ (Vacuum) Particulate (ฝุ่นละออง) 23.2   400 mg/m3

Oil mist (ละอองน้ำมัน) 0.391 355 278 7.52 107 342 - mg/m3

Carbon Monoxide 2 19     690 ppm

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 Not Detected <1 Not Detected Not Detected 200 ppm

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม) Oil mist (ละอองน้ำมัน) 0.513 306 12.2 2.08 Not Detected 22.1 - mg/m3

Xylene <0.25 Not Detected - 200 ppm

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <0.25 Not Detected  <1   200 Ppm

กลยุทธ์ : เฝ้าระวังการปล่อยมลพิษทางอากาศ ด้วยการตรวจสอบระบบป้องกันเบ้ืองต้นอย่างสม่ำเสมอ
เป้าหมาย :   ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอกด้านมลพิษทางอากาศ

ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน :   - จากผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศโดย Third Party อยู่ในค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดทุกรายการ

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากภายนอกด้านมลพิษทางอากาศ
- ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 บริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ตั้งแต่

ปี	2558	และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องขอบเขตเฉพาะโรงงานผลิต	จังหวัดระยอง	มี

จุดประสงค์เพื่อรับการทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรระดับจ�ากัด		

(Limited		Assurance		Level)		ระดับความเชื่อมั่น	95%	โดยใช้มาตรฐาน	ISO14064	

และเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ	อบก.	อ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	มีบริษัท	เอสจีเอส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้ทวนสอบและรับรองผล	และขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก		(องค์การมหาชน)		โดยก๊าซที่ติดตามผล	ได้แก่		CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	SF6	และ	NF3		

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้เข้ารบัประกาศนียบตัรผ่านการขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กร	การรบัรองเลขที	่TGO	CFO	FY18-

3-014	(Verification	Period	:	01/01/2017	–	31/12/2017)	จาก	พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	ในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	2561	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพร้าว	

เมื่อวันที่	19	กันยายน	2561

	 ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	การรับรองเลขท่ี	TGO	CFO	FY18-3-014	เป็นการรายงานข้อมูลปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	ขอบเขตโรงงานจงัหวัดระยอง	ช่วงเวลาตัง้วันที	่1	ม.ค.	2560	–	31	ธ.ค.	2560		ซึง่ต้องขึน้ทะเบยีน

ในปี	2561	

ภาพรับประกาศนียบัตรในงาน	ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน
ประจ�าปี	2561	จาก	พล.เอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์
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  คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 

กราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต

	 ส�าหรบัปี	2561	มกีารปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรใน	Scope	1	และ	2	น้อยกว่าปีฐาน	2558	อยู่ที	่7%	และน้อย

กว่าปี	2560	ประมาณ	5%	มีเหตุผลประกอบดังนี้

1.		 มีการเพิ่มก�าลังการผลิตตัวถังซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการลดการพึ่งพิงจากผู้ส่งมอบภายนอก	

เพ่ือการควบคุมด้านคุณภาพ	และผลิตได้ตรงเวลาถึงแม้ว่าจ�านวนหน่วยผลิตซึ่งเป็นสินค้าส�าเร็จรูปจะน้อยกว่าจ�านวน

ปีฐาน	และน้อยกว่าปี	2561	แต่มีก�าลังการผลิตชิ้นส่วนประกอบ	(ตัวถัง)	ที่มาก

2.	 มีการเพิ่มเครื่องจักรที่ใช้สารท�าความเย็นเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตอีกจ�านวน	2	รายการ

3.		 มีการเปลี่ยนแอร์ส�านักงานตัวเดิมที่ใช้สารท�าความเย็น	R22	มาใช้สารท�าความเย็นตัวใหม่	R410A	จึงได้น�ามาค�านวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม

4.		 เปิดสายการผลิตสินค้าตัวใหม่		Super	Low	Loss	จึงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	

5.	 	มกีารตดิตัง้หม้อแปลงใหม่	เปลีย่นจากเดมิขนาด	500kVA	แบบมาตรฐาน	เป็นขนาด	800kVA	Super	Low	Loss	ซึง่ช่วย

ลดการสูญเสียพลังงานในขณะไม่ใช้งานได้ถึง	70%

6.		 มีการเปลี่ยนแปลงการค�านวณที่มาของก๊าซเรือนกระจกที่ต่างจากปีฐาน	2558	ดังนี้

• 	ปริมาณการใช้น�้ามันดีเซล	ค�านวณปันส่วนเป็น	Diesel	และ	Bio-Diesel

• 	ปริมาณการใช้น�้ามันเบนซิน	ค�านวณปันส่วนเป็น	Gasoline	และ	Bio-Gasoline

• 	การค�านวณก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะเปล่ียนจ�านวน	ชม.ท�างานต่อวันจากเดิม	24	ชม.	เป็น	13	ชม.	เพ่ือให้ใกล้

เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

	 โดยมีเป้าหมายจะใช้ปี	2561	เป็นปีฐานในการค�านวณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี	2562

 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ปี พ.ศ.

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ton CO2 eq.)
Scope 1

(ton CO2 eq.)
Scope 2

(ton CO2 eq.)
Scope 3

(ton CO2 eq.)
Total Emission

Scope 1+ 2
(ton CO2 eq.)

Total Emission
Scope 1+2+3
(ton CO2 eq.)

2558 (ปีฐาน) 426 899 63   1,325 1,388
2559 401 672 68   1,073 1,141
2560 391 907 57 1,298 1,355
2561 328 909 64 1,237 1,301

% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน & 61 -23% 1% 2% -7% -6%
Types of GHGs included : CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3

กราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต

สำหรับปี 2561 มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรใน Scope 1 และ 2 น้อยกว่าปีฐาน 2558 อยู่ท่ี 7% และน้อยกว่า
ปี 2560 ประมาณ 5% มีเหตุผลประกอบดังน้ี

1. มีการเพ่ิมกำลังการผลิตตัวถังซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการลดการพึงพิงจากผู้ส่งมอบภายนอก เพ่ือ
การควบคุมด้านคุณภาพ และผลิตได้ตรงเวลาถึงแม้ว่าจำนวนหน่วยผลิตซ่ึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปจะน้อยกว่าจำนวนปีฐาน และ
น้อยกว่าปี 2561 แต่มีกำลังการผลิตช้ินส่วนประกอบ (ตัวถัง) ท่ีมาก

2. มีการเพ่ิมเครื่องจักรท่ีใช้สารทำความเย็นเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตอีกจำนวน 2 รายการ
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	 เอกสารใบรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ประจ�าปี	2561	ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561	ถึง	วัน

ที่	31	ธันวาคม	2561		เลขที่การรับรอง	TH-ENV-2019-000121-001		ทวนสอบ	และรับรองผล	โดย	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด

สามารถ	Download	Greenhouse	Gas	Verification	Statement	ฉบับเต็มได้ที่	

	http://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2018/03/03.pdf
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เอกสารใบรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร ประจ าปี 2561 ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561  เลขทีก่ารรบัรอง TH-ENV-2019-000121-001  ทวนสอบ และรบัรองผล โดย บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบบัเตม็ไดท้ี ่      http://qtc-energy.com/index.php/category/qtc-activity/ 
 

 
กลยุทธ ์:  ควบคมุทรพัยากรทีใ่ชเ้พื่อกจิกรรมการผลติใหม้กีารใชท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
เป้าหมาย :  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสดัสว่นต่อหน่วยผลติ (Unit) ไมใ่หส้งูกว่าปีฐาน 
ผลการด าเนินงาน :   -  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลติ (Unit) :   (tonCO2 eq./Unit) ของปี 2561 น้อยกว่าปีฐาน 

2558 อยู่ที ่0.0120 tonCO2 eq./Unit 
 
 

รอเอกสารฉบบัจรงิจาก SGS 
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
	 บริษัทฯ	ยังคงให้การสนับสนุนพนักงานในการปรับปรุงงานด้วย	KAIZEN	ครอบคลุมทุกประเด็น	ทั้งทางด้านคุณภาพ	ความ

ปลอดภัยฯ	พลงังานและสิง่แวดล้อม	ซึง่ในปี	2561	ม	ี	KAIZEN	ทัง้สิน้	356	เรือ่ง	และม	ีKAIZEN	ทีส่ามารถลดผลกระทบด้านพลงังาน

และสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	28	เรื่อง		คิดเป็น	8%	ของจ�านวน	KAIZEN	ท้ังหมด		ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากคณะกรรมการส่งเสริมฯ	ว่า

สามารถใช้ได้จริง	พร้อมท้ังขยายผลสู่การปฏิบัติ		นอกจากน้ีในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการเพ่ือการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน	

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เช่น			

• การเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Standard ขนาด 500kVA เป็นหม้อแปลง Super Low Loss ขนาด 800kVA 

	 สืบเนื่องจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หม้อแปลง	Super	Low	Loss	อย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงผลิต	Super	

Low	Loss	ขนาด	800kVA	ติดตั้งใช้งานเองแทนหม้อแปลงแบบ	Standard	ขนาด	500kVA		เมื่อมิถุนายน	2561	มีผลท�าให้การใช้

พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต	(Unit)	ดังนี้

 

 รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

105  

 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  
บรษิัทฯ ยงัคงให้การสนับสนุนพนักงานในการปรบัปรุงงานด้วย KAIZEN ครอบคลุมทุกประเด็น ทัง้ทางด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภยัฯ พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในปี 2561 ม ี KAIZEN ทัง้สิน้ 356 เรื่อง และม ีKAIZEN ทีส่ามารถลดผลกระทบดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม จ านวน 28 เรื่อง  คดิเป็น 8% ของจ านวน KAIZEN ทัง้หมด  ซึง่ไดร้บัการพสิจูน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิฯ ว่าสามารถใชไ้ด้
จรงิ พรอ้มทัง้ขยายผลสู่การปฏบิตัิ  นอกจากนี้ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการเพื่อการใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื และลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกดงันี้    

o การเปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Standard ขนาด 500kVA เป็นหม้อแปลง Super Low Loss ขนาด 800kVA  
สบืเน่ืองจากพฒันาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม หม้อแปลง Super Low Loss อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงผลิต 

Super Low Loss ขนาด 800kVA ตดิตัง้ใชง้านเองแทนหมอ้แปลงแบบ Standard ขนาด 500kVA  เมื่อมถุินาย 2561 มผีลท าให้
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบรษิทัฯ ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติ (Unit) ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

        กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าและปริมาณการผลิต (Unit) ปี 2560-2561 (kWh/Unit) 

จากกราฟวเิคราะห์ไวว้่าจากช่วงเวลาที่เริม่มกีารเปลี่ยนหมอ้แปลงจากขนาด 500kVA แบบ Standard มาเป็น 
Super Low Loss ขนาด 800kVA ในเดอืนมถุินายน จะเหน็ว่ามีสดัส่วนการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติ (Unit)   
ปี 2561 ค่อยๆ ลดลงเทยีบเคยีงสดัสว่นการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติ (Unit)            ปี 2560  เดือนต่อเดือนในขณะที่
ความต้องการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติของปี 2561 เพิม่ขึน้เน่ืองจากมกีารเพิม่สถานีการผลติ 3 สถานี โดยบรษิทัฯ 
มแีผนเปลีย่นหมอ้แปลงขนาด 315kVA Standard เป็น Super Low Loss ขนาด 315kVA ซึง่จะท าใหภ้าพการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าอย่างคุม้ค่าโดยการใชห้มอ้แปลง Super Low Loss ในปี 2562 ชดัเจนขึน้ 

 
 

 

ภาพการเปล่ียนหม้อแปลง Super Low Loss ขนาด 800kVA 
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Unit
Unit ปี 60 Unit ปี 61
kWh/Unit ปี 60 kWh/Unit ปี 61

kW 
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การใช้ทรัพยากร 

 พลังงาน  

กระบวนการในกจิกรรมการผลติ การใหบ้รกิาร และงานส านกังาน ของบรษิทัฯ ใชพ้ลงังานทีไ่มห่มุนเวยีน (Non-Renewable 
Energy)  และพลงังานหมุนเวยีน (Renewable) ซึง่ไดจ้ากการปนัสว่นการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด Diesel และ Gasoline การใชพ้ลงังาน
ของบรษิทัฯ ประกอบไปดว้ยพลงังาน 2 สว่นไดแ้ก ่

1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable) 
โรงงานควิทซี ีเป็นโรงงานทีไ่ม่อยู่ในเกณฑก์ารอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย ใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยการซือ้จากภายนอก 2 แหล่ง

คอื การไฟฟ้านครหลวง ใชใ้นส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคใชใ้นโรงงานผลติ จงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 
ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ     
       การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 141,000.00 153,000.00 139,000.00 152,000.00 
โรงงำนจังหวัดระยอง     
      การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (kWh) 1,545,688.00 1,153,576.00 1,556,768.00 1,561,008.00 
           ปริมาณการผลิต (MVA)        1,791.85  1,148.60 1,659.53 1,522.68 
           ปริมาณการผลิต (Unit) 3,728.00 2,341.00 4,162.00 3,602 

kWh / MVA 862.62 1,004.33 938.08 1,025.17 
kWh / Unit 414.62 492.77 374.04 433.37 

 

ในปี 2561 ส านักงานใหญ่มกีารก่อสรา้งต่อเตมิอาคารส านักงานชัน้ 4 ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ พฤศจกิายน และไดเ้ริม่ใชง้าน
ชัน้ 4 ในเดอืนธนัวาคม ซึง่มกีารใชส้ านกังาน แอร ์ฯลฯ  เพิม่ขึน้ เป็นเหตุใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าปี 2561 ของส านกังานใหญ่เพิม่ขึน้    

 

 

 

 

 

 
กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟฟ้าของ สนญ. ปี 2561 โดยใช้ Energy base line ปี 2560 
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kW-h
Energy actual (kW-h) ปี 2561 Energy base line (kW-h) ปี 2560
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การใช้ทรัพยากร
 พลังงาน

	 กระบวนการในกิจกรรมการผลติ	การให้บรกิาร	และงานส�านกังาน	ของบรษิทัฯ	ใช้พลงังานท่ีไม่หมนุเวียน	(Non-Renewable	

Energy)		และพลังงานหมุนเวียน	(Renewable)	ซึ่งได้จากการปันส่วนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิด	Diesel	และ	Gasoline	การใช้

พลังงานของบริษัทฯ	ประกอบไปด้วยพลังงาน	2	ส่วนได้แก่

 1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable)

	 	 โรงงานคิวทีซี	เป็นโรงงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย	ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจาก

ภายนอก	2	แหล่งคือ	การไฟฟ้านครหลวง	ใช้ในส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต	

จังหวัดระยอง
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การใช้ทรัพยากร 

 พลังงาน  

กระบวนการในกจิกรรมการผลติ การใหบ้รกิาร และงานส านกังาน ของบรษิทัฯ ใชพ้ลงังานทีไ่มห่มุนเวยีน (Non-Renewable 
Energy)  และพลงังานหมุนเวยีน (Renewable) ซึง่ไดจ้ากการปนัสว่นการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิชนิด Diesel และ Gasoline การใชพ้ลงังาน
ของบรษิทัฯ ประกอบไปดว้ยพลงังาน 2 สว่นไดแ้ก ่

1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable) 
โรงงานควิทซี ีเป็นโรงงานทีไ่ม่อยู่ในเกณฑก์ารอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย ใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยการซือ้จากภายนอก 2 แหล่ง

คอื การไฟฟ้านครหลวง ใชใ้นส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคใชใ้นโรงงานผลติ จงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 
ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพฯ     
       การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 141,000.00 153,000.00 139,000.00 152,000.00 
โรงงำนจังหวัดระยอง     
      การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (kWh) 1,545,688.00 1,153,576.00 1,556,768.00 1,561,008.00 
           ปริมาณการผลิต (MVA)        1,791.85  1,148.60 1,659.53 1,522.68 
           ปริมาณการผลิต (Unit) 3,728.00 2,341.00 4,162.00 3,602 

kWh / MVA 862.62 1,004.33 938.08 1,025.17 
kWh / Unit 414.62 492.77 374.04 433.37 

 

ในปี 2561 ส านักงานใหญ่มกีารก่อสรา้งต่อเตมิอาคารส านักงานชัน้ 4 ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ พฤศจกิายน และไดเ้ริม่ใชง้าน
ชัน้ 4 ในเดอืนธนัวาคม ซึง่มกีารใชส้ านกังาน แอร ์ฯลฯ  เพิม่ขึน้ เป็นเหตุใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าปี 2561 ของส านกังานใหญ่เพิม่ขึน้    

 

 

 

 

 

 
กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟฟ้าของ สนญ. ปี 2561 โดยใช้ Energy base line ปี 2560 
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kW-h
Energy actual (kW-h) ปี 2561 Energy base line (kW-h) ปี 2560

	 ในปี	2561	ส�านกังานใหญ่มกีารก่อสร้างต่อเตมิอาคารส�านกังานชัน้	4	ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	ถึง	พฤศจกิายน	และได้เริม่ใช้งาน 

ชั้น	4	ในเดือนธันวาคม	ซึ่งมีการใช้ส�านักงาน	แอร์	ฯลฯ		เพิ่มขึ้น	เป็นเหตุให้การใช้พลังงานไฟฟ้าปี	2561	ของส�านักงานใหญ่เพิ่มขึ้น
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	 	 ส�าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าปี	2561	ของโรงงานมีปริมาณการใช้ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกันเน่ืองจากได้เปิดสายการผลิต

ใหม่	3	สถานีได้แก่	โรงงาน	5-6	เพ่ือผลิตตัวถังซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าและลดการพ่ึงพิงผู้ส่งมอบ

ภายนอก			และสายการผลติ	Super	Low	Loss				โดยประสทิธิภาพการใช้พลงังานเฉลีย่ทัง้ปีต่อหน่วยผลติ	(Unit)	ปี	2561	

เพ่ิมขึ้น	59.33	kWh/Unit		และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉล่ียท้ังปีต่อหน่วยผลิต	(MVA)	เพ่ิมขึ้น	86.92	kWh/MVA	 

ดังกราฟ
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ส าหรบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปี 2561 ของโรงงานมปีรมิาณการใชท้ีเ่พิม่ขึน้เช่นกนัเนื่องจากไดเ้ปิดสายการผลติใหม่ 3 สถานี
ไดแ้ก่ โรงงาน 5-6 เพื่อผลติตวัถงัซึง่เป็นสว่นประกอบหลกัของหมอ้แปลงไฟฟ้าและลดการพงึพงิผูส้ง่มอบภายนอก   และสายการผลติ 
Super Low Loss    โดยประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานเฉลีย่ทัง้ปีต่อหน่วยผลติ (Unit) ปี 2561 เพิม่ขึน้ 59.33 kWh/Unit  และประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังานเฉลีย่ทัง้ปีต่อหน่วยผลติ (MVA) เพิม่ขึน้ 86.92 kWh/MVA  ดงักราฟ    

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลงังานฟ้าโรงงานจงัหวดัระยองเฉล่ียทัง้ปี 

การเปลีย่นหมอ้แปลงจากเดมิแบบ Standard ขนาด 500kVA เป็น Super Low Loss ขนาด 800kVA ในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 
2561 มผีลต่อประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงงานต่อหน่วยผลติ (Unit)  ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้  “กจิกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร” 

2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable) 
ไดแ้ก่น ้ามนัดเีซล (Diesel) และน ้ามนัเบนซนิ (Gasoline)  เพื่องานขนสง่ภายนอกบรษิทัฯ งานบรกิาร งานขนสง่เคลื่อนยา้ย

ภายในบรษิทัฯ รถรบั-สง่พนกังาน และรถประจ าต าแหน่ง ในปี 2561 ไดค้ านวณปนัสว่นเป็นเพื่อแยกการใช ้Renewable ชนดิ Bio Gas 
ออกจากน ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเบนซนิเพื่อวางแผนสง่เสรมิใหม้กีารใชน้ ้ามนัทีม่กีารผสม Bio Gas ในสดัสว่นมากขึน้แต่เหมาะสมกบั
เครื่องยนตท์ีใ่ช ้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศในปี 2562  

 

ตารางแสดงปริมาณการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

รำยกำร 
ปี 2558 
(ลิตร) 

ปี 2559 
(ลิตร) 

ปี 2560 
(ลิตร) 

ปี 2561 
(ลิตร) 

ปันส่วน  Diesel 118,873.10 110,765.37 107,331.63 89,418 
ปันส่วน  Bio-Diesel  (Renewable) - - - 6,216 
ปันส่วน  Gasoline  29,908.38 29,275.52 27,583.98 23,325 
ปันส่วน  Bio-Gasoline (Renewable) - - - 4,161 
รวม (ลิตร) 148,781.48 140,040.89 134,951.61 123,121 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานความรอ้น ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 11,831 ลติร เนื่องจากในปี 2561 มกีารยกเลกิการใชร้ถ
ประจ าต าแหน่งจ านวน 3 คนั และมกีารบรหิารจดัการ Logistic ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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	 	 การเปลี่ยนหม้อแปลงจากเดิมแบบ	Standard	ขนาด	500kVA	เป็น	Super	Low	Loss	ขนาด	800kVA	ในช่วง	

6	เดือนหลังของปี	2561	มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานต่อหน่วยผลิต	(Unit)		ซึ่งสามารถดูราย

ละเอียดได้จากหัวข้อ		“กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร”

 

 2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable)

	 	 ได้แก่น�้ามันดีเซล	(Diesel)	และน�้ามันเบนซิน	(Gasoline)		เพ่ืองานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการ	งานขนส่ง

เคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ	รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถประจ�าต�าแหน่ง	ในปี	2561	ได้ค�านวณปันส่วนเป็นเพ่ือแยกการใช	้

Renewable	ชนิด	Bio	Gas	ออกจากน�า้มนัดีเซล	และน�า้มนัเบนซนิเพ่ือวางแผนส่งเสรมิให้มกีารใช้น�า้มนัท่ีมกีารผสม	Bio	

Gas	ในสัดส่วนมากขึ้นแต่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศในปี	2562

	 	 ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน	ปี	2561	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	11,831	

ลิตร	เนื่องจากในปี	2561	มีการยกเลิกการใช้รถประจ�าต�าแหน่งจ�านวน	3	คัน	และ

มีการบริหารจัดการ	Logistic	ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางแสดงปริมาณการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายการ
ปี 2558

(ลิตร)

ปี 2559

(ลิตร)

ปี 2560

(ลิตร)

ปี 2561

(ลิตร)

ปันส่วน  Diesel 118,873.10 110,765.37 107,331.63 89,418

ปันส่วน  Bio-Diesel  (Renewable) - - - 6,216

ปันส่วน  Gasoline 29,908.38 29,275.52 27,583.98 23,325

ปันส่วน  Bio-Gasoline (Renewable) - - - 4,161

รวม (ลิตร) 148,781.48 140,040.89 134,951.61 123,121

กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน จ.ระยองเทียบ 3 ปี
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  น�้า
	 โรงงานผลติของควิทีซตีัง้อยู่ในบรเิวณท่ีไม่มแีหล่งน�า้สาธารณะทัง้ทางธรรมชาต	ิและจากการประปา	ต้องดดูน�า้ใต้ดนิเพ่ือใช้

ในการอุปโภคเท่าน้ัน				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในข้ันตอนการผลิต	ส่วนส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ใช้น�้า

ประปาจากการประปานครหลวง

	 ในปี	2561	โรงงานระยองมีปัญหาเร่ืองปริมาณน�้าผิวดินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	จึงขออนุญาตส�านักงานทรัพยากรจังหวัด

ระยองเพ่ิมความลึกของบ่อในระดับน�้าใต้ดินเพ่ือดึงน�้ามาใช้ในโรงงานเริ่มเดือนสิงหาคม		ซึ่งจะต้องรายงานปริมาณการใช้น�้าต่อ

ส�านักงานทรัพยากรจังหวัดระยองทุกเดือน	และเสียค่าใช้จ่าย	2.625	บาทต่อ	ลบ.เมตร		การใช้น�้าบาดาลบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการ

ตรวจคุณภาพน�้าใช้ปีละ	2	ครั้งเพื่อความมั่นใจว่าพนักงานจะได้ใช้น�้าที่ไม่มีการปนเปื้อน

	 ปริมาณการใช้น�้าประปานครหลวงของส�านักงานกรุงเทพฯ	ปี	2561	มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี	2561	จ�านวน	257	ลบ.เมตร	

เนื่องจากมีกิจกรรมการก่อสร้างอาคารชั้น	4	และมีจ�านวนพนักงานที่ประจ�าส�านักงานใหญ่เพิ่มขึ้น	

	 ปรมิาณการใช้น�า้ผวิดนิและน�า้บาดาลรวมของโรงงานในปี	2561	ได้รวมยอดกิจกรรมการใช้น�า้ส�าหรบัหอพักพนักงานเข้ามา

ด้วยเป็นปีแรกจึงท�าให้ปริมาณการใช้น�้าสูงขึ้นกว่าปี	2560		และในปี	2561	มีจ�านวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	223	มากกว่าปี	2560	ซึ่งมี

จ�านวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	218	คน

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

ที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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 น้้า  

โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยู่ในบรเิวณทีไ่ม่มแีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ต้องดูดน ้าใต้ดนิเพื่อใชใ้น
การอุปโภคเท่านัน้    ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่มกีารใชน้ ้าในขัน้ตอนการผลติ ส่วนส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ใชน้ ้าประปา
จากการประปานครหลวง 

ในปี 2561 โรงงานระยองมปีญัหาเรื่องปรมิาณน ้าผิวดินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จงึขออนุญาตส านักงานทรพัยากรจงัหวดั
ระยองเพิม่ความลกึของบ่อในระดบัน ้าใตด้นิเพื่อดงึน ้ามาใชใ้นโรงงานเริม่เดอืนสงิหาคม  ซึง่จะตอ้งรายงานปรมิาณการใชน้ ้าต่อส านักงาน
ทรพัยากรจงัหวดัระยองทุกเดอืน และเสยีค่าใชจ้่าย 2.625 บาทต่อ ลบ.เมตร  การใชน้ ้าบาดาลบรษิทัฯ ก าหนดให้มกีารตรวจคุณภาพน ้า
ใชปี้ละ 2 ครัง้เพื่อความมัน่ใจว่าพนกังานจะไดใ้ชน้ ้าทีไ่ม่มกีารปนเป้ือน 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561- 

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 2,992.00 1,527.00 803.00 1,264.00 1,521.00 

น ้าผิวดิน (ลบ.เมตร) 7,534.80 5,551.40 4,504.30 5,173.80 4,829 

น ้าใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) - - - - 4,521 

 

ปรมิาณการใช้น ้าประปานครหลวงของส านักงานกรุงเทพฯ ปี 2561 มีปรมิาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 257 ลบ.เมตร 
เน่ืองจากมกีจิกรรมการก่อสรา้งอาคารชัน้ 4 และมจี านวนพนกังานทีป่ระจ าส านกังานใหญ่เพิม่ขึน้  

ปรมิาณการใชน้ ้าผวิดนิและน ้าบาดาลรวมของโรงงานในปี 2561 ไดร้วมยอดกจิกรรมการใชน้ ้าส าหรบัหอพกัพนักงานเขา้มาดว้ย
เป็นปีแรกจงึท าให้ปรมิาณการใชน้ ้าสูงขึน้กว่าปี 2560  และในปี 2561 มจี านวนพนักงานเฉลี่ยทัง้ปี 223 มากกว่าปี 2560 ซึ่งมจี านวน
พนกังานเฉลีย่ทัง้ปี 218 คน 

บรษิทัฯ ไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  แต่มกีารเฝ้าระวงั ตรวจวดัค่าน ้าทิง้จากบ่อสุดทา้ยใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ปลูกป่าในโรงงาน 

	 เน่ืองจากโรงงานตัง้อยู่บนพ้ืนทีท่ีไ่ม่มแีหล่งน�า้	ไม่มป่ีาไม้	สภาพแห้งแล้ง	ต้องเจาะบ่อน�า้บาดาลข้ึนมาใช้ในการอปุโภค	ซึง่ส่ง

ผลต่อปริมาณน�้าระดับผิวดินที่อาจลดลง	เพ่ือการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าโครงการปลูกป่าในโรงงานขึ้นเพ่ือ

ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมรอบๆ	โรงงาน	เพ่ิมความชุม่ชืน้ให้ดนิและแหล่งน�า้ใต้ดิน	ต้ังแต่ปี	2556	ปัจจบุนัต้นไม้ท่ีพนักงานร่วมกันปลกูจ�านวน	

751	ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้	บ่อกักเก็บน�้าธรรมชาติท่ีขุดไว้กลางพื้นท่ีปลูกป่ายังคงมีน�้าอยู่ในปริมาณที่

มาก	ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา	ปลูกผักสวนครัว	พืชน�้า	เพ่ือน�ามาเป็นอาหาร		ปัจจุบันพ้ืนท่ียังไม่สามารถเปิดให้

ชุมชนรอบข้างมาใช้ประโยชน์ได้	เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

	 ในปี	2561	บรษิทัฯ	ยังไม่ตดัสนิใจให้การสนบัสนนุป่าชมุชนเนือ่งจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ยังอยู่ในภาวะขาดทนุ	จงึ

ให้ชะลอการสนับสนุนโครงการน้ีไว้ก่อน	แต่ยังคงตดิตามผลการด�าเนินงานในโครงการ	“ระยองโมเดล	บทบาทพ้ืนทีส่เีขยีวต่อการลด

โลกร้อนระดบัโลก”	จดัโดย	องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	กรมป่าไม้		คณะวนศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	และจังหวัดระยอง	อย่างใกล้ชิดเพื่อหาโอกาสที่เหมาะสม	ไม่กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการให้การสนับสนุน

ภาพพื้นที่ป่าในโรงงานคิวทีซี	ถ่าย	ณ	ธันวาคม	2561
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สรุปข้อมูลสถิติตัวชี้วัด
 ด้านบรรษัทภิบาล

รายการ
ปี

2559 2560 2561

มลูค่าปรบัเน่ืองจากการละเว้น	หรอืหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	

ที่มีนัยส�าคัญ		(บาท)

0 0 0

จ�านวนข้อร้องเรยีนด้านการปฏิบตัทิีไ่ม่สอดคล้องต่อกฎหมาย	หรอืนโยบายฯ	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	

สิ่งแวดล้อม		(เรื่อง)

0 0 0

จ�านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กร 0 0 0

 ด้านเศรษฐกิจ
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สรุปข้อมูลสถิติตัวชี้วัด 

ด้านบรรษัทภิบาล 
รายการ 

ปี 
2559 2560 2561 

มลูค่าปรบัเนื่องจากการละเวน้ หรอืหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม ทีม่นียัส าคญั  (บาท) 0 0 0 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งต่อกฎหมาย หรอืนโยบายฯ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม  (เรือ่ง) 0 0 0 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนขององคก์ร 0 0 0 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
รายได ้

รายการ 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

งบเฉพาะ งบรวมกิจการ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  (ลา้นบาท) 760.50 1,229.20 531.23 865.47 815.57 958.05 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (ลา้นบาท) 54.70 119.17 (79.33) (219.34) 4.10 (0.12) 

EBITDA  (ลา้นบาท) 114.95 200.05 (48.45) (159.43) 38.83 71.77 

 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยงัผูมี้ส่วนได้เสีย 
กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 

พนกังาน (ลา้นบาท) 89.14 112.87 88.63 116.95 123.74 
ผูถ้อืหุน้ (บาท) 0.18 0.32 0.03 0 0 

สถาบนัการเงนิ (ดอกเบีย้) (ลา้นบาท) 7.54 8.77 7.76 11.27 9.41 

ชุมชน สงัคม (ลา้นบาท) 0.34 0.28 0.31 0.49 0.60 
สิง่แวดลอ้ม (ลา้นบาท) - - - 0.59 0.85 
ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร (บาท) 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 
ภาครฐั (ภาษ)ี (ลา้นบาท) 14.9 42.78 0.39 0.38 0.37 

 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
รายการ หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 

คู่คา้  (ลา้นบาท) 447.66 774.09 426.7 564.79 545.62 
         การจดัซื้อภายในประเทศ (ลา้นบาท)   276.33 385.60 409.46 
               การจดัซื้อสนิคา้และบรกิารภายในทอ้งถิน่* (ลา้นบาท)   - - 3.58 
         การจดัซื้อต่างประเทศ (ลา้นบาท)   150.36 179.20 136.16 

*หมายถงึการซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติชิน้ส่วนทีจ่ดทะเบยีนโรงงานในเขตจงัหวดัระยอง และกลุ่มผูค้า้คนพกิารในชมุชน “บ้านมนุษย์ลอ้” 

ด�านสังคม

ด�านสิ�งแวดล�อม

บรรษัทภิบาล

ด�านเศรษฐกิจ

ข�อมูลสถิติตัวชี้วัด
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 ด้านสังคม
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ด้านสังคม 
สถิติการเกิดอบุติัเหต ุ

ความรุนแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ทรพัยส์นิเสยีหาย 8 6 10 10 12 11 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย(ไม่หยุดงาน) 8 7 21 7 9 12 
ไดร้บับาดเจบ็รุนแรงถงึข ัน้หยุดงาน 1 0 0 0 2 0 
รวมจ านวน (ครัง้) 17 13 31 17 23 23 
รวมจ านวนวนัหยุดงานจากอุบตัเิหตุในการท างาน (วนั) 2 0 0 0 4 0 
เจบ็ป่วยจากการท างาน(หยุดงาน) 0 0 3 0 0 0 

 
สถิติผลตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 

 
รายการตรวจ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ผลปกติ ผลผิดปกติ 

% ผลปกติ % ผลผิดปกติ 
ผลปกติ ผลผิดปกติ 

% ผลปกติ % ผลผิดปกติ 
ผลปกติ ผลผิดปกติ 

% ผลปกติ % ผลผิดปกติ 
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

PFT 114 3 97.4 2.6 93 3 96.9 3.1 86 16 84.3 15.7 
Audiogram 99 8 92.5 7.5 85 3 96.6 3.4 87 8 91.6 8.4 
OCC 41 56 42.3 57.7 33 48 40.7 59.3 55 24 69.6 30.4 
Grip Strength 96 23 80.7 19.3 77 22 77.8 22.2 78 27 74.3 25.7 
Back Strength 62 52 54.4 45.6 68 27 71.6 28.4 60 40 60.0 40.0 
Leg Strength 

        
7 1 87.5 12.5 

 
 

สถิติสดัส่วนการจ้างงาน (พนักงาน บมจ.คิวทีซี) 
สถานภาพการจ้าง 

2559 2560 2561 
จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

จ าแนกตามเพศ         
ชาย 131 62.98 132 63.16 160.00 65.31 
หญงิ 77 37.02 77 36.84 85.00 34.69 

จ าแนกตามระดบั         
Manage 13 6.25 25 11.96 - - 

ชาย 6 - 14 - - - 
หญงิ 7 - 11 - - - 

Knowledge 110 52.88 102 48.81 - - 
Operate 85 40.87 82 39.23 - - 

L9 – UC - - - - 26.00 10.61 
ชาย - - - - 14 - 
หญงิ - - - - 12 - 

L7 – L8 - - - - 20.00 8.16 
L1 – L6 - - - - 199.00 81.22 

จ าแนกตามอายุ         
อายุ 18-35 ปี 145 69.71 154 73.68 159.00 64.90 
อายุ 36-50 ปี 55 26.44 48 22.97 76.00 31.02 
อายุมากกวา่ 50 ปี 8 3.85 7 3.35 10.00 4.08 

จ าแนกตามพื้นท่ี         
ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ         

เพศชาย 22 10.58 23 11.00 22.00 8.98 
เพศหญงิ 23 11.06 23 11.00 27.00 11.02 

โรงงานจงัหวดัระยอง           
เพศชาย 109 52.40 109 52.16 138.00 56.33 
เพศหญงิ 54 25.96 54 25.84 58.00 23.67 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี )คน(             208 209 245 
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สถิติสดัส่วนการจ้างงาน (จ้างเหมาแรงงาน) 

 
สถิติสดัส่วนการจ่ายค่าจา้ง 

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

จ านวน(บาท) ร้อยละ จ านวน(บาท) ร้อยละ จ านวน(บาท) ร้อยละ 
จ าแนกตามเพศ       

ชาย 59,480,140.42 7.11 62,103,865.00 62.89 68,766,169.00 64.66 
หญงิ 29,144,864.14 2.89 36,648,700.00 37.11 37,581,465.00 35.34 

จ าแนกตามระดบั     
  

  
Manage - - 36,141,644.00 36.60 - - 
Knowledge - - 40,638,699.00 41.15 - - 
Operate - - 21,972,222.00 22.25 - - 

Level  9-UC - - - - 37,081,539.00 34.87 
Level 7-8 - - - - 15,726,200.00 14.79 
Level 1-6 - - - - 53,539,895.00 50.34 

จ าแนกผู้บริหาร     
  

  
ผูบ้รหิาร (คณะกรรมการบรหิาร) - - 13,982,440.00 14.16 13,236,779.00 12.45 
พนกังาน - - 84,770,125.00 85.84 93,110,855.00 87.55 
รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเฉพาะคิวทีซี (บาท) - - 98,752,565.00 

 
106,347,634.00  

จ าแนกระหว่างพนักงานประจ ากบัพนักงานจ้างเหมาฯ - -   
 

  
พนกังานประจ าของควิทซี ี - - 98,752,565.00 92.65 106,347,634.00 93.06 
พนกังานรบัจา้งเหมาค่าแรงจ่ายใหบ้รษิทัตวัแทน - - 7,834,478.95 7.35 7,933,271.87 6.94 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ส้ิน (บาท)     106,587,043.95 -   

 
สถิติสดัส่วนการเข้างานใหมแ่ละการพ้นสภาพ 

รายการ 
2559 2560 2561 

จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ 
พนักงานเข้าใหม่         

เพศชาย 24 63.16 40 62.50 58 73.42 
เพศหญงิ 14 36.84 24 37.50 21 26.58 

พนักงานเข้าใหม่       
อายุ 18-35 ปี 38 100.00 55 85.94 67 84.81 
อายุ 36-50 ปี 0 0.00 9 14.06 10 12.66 
อายุมากกวา่ 50 ปี 0 0.00 - - 1 1.27 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ       
เพศชาย 37 67.27 34 62.96 31 65.96 
เพศหญงิ 18 32.73 20 37.04 16 34.04 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั       
อายุ 18-35 ปี 53 96.36 43 79.63 29 61.70 
อายุ 36-50 ปี 1 1.82 10 18.52 16 34.04 
อายุมากกวา่ 50 ปี 1 1.82 1 1.85 2 4.26 

อตัราการลาออกของพนักงานต่อปี  % 2.13 2.10 1.76 

รายการ 
2559 2560 2561 

จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ าแนกตามเพศ       

ชาย - - 24 80 22 88 
หญงิ - - 6 20 3 12 

จ าแนกตามสญัชาติ       
ไทย - - 1 3.33 - - 
ก าพชูา - - 29 96.67 25 100 

จ านวนรวม ณ ส้ินปี )คน(    30 25 

114,280,905.87
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สถิติจ านวนพนักงานท่ีลาคลอดแล้วกลบัเข้าท างาน 

รายการ 
ปี 

2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนทีล่าคลอด )คน(  4 6 5 7 4 

จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ )คน(  4 6 4 6 3 
(ม ี1 คน ลาคลอดครอ่มปี 2562) 

 
สถิติชัว่โมงการฝึกอบรม 

พนักงาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

2559 2560 2561 
จ าแนกตามระดบั รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉลีย่/คน/ปี 
Manage  1,290.50  99.27  1,671.50 64.29 - - 
Knowledge  7,300.00  64.60  2,709.50 26.05 - - 
Operate  2,621.00   29.12  4,468.00 52.56 - - 
L9-UC     1,587.50 56.70 
L7-L8     1,067.50 50.83 
L1-L6     6,314.10 29.37 
จ าแนกตามเพศ       
เพศชาย 7,670.50  55.99  5,880 43.64 5,919.90 41.40 
เพศหญงิ 3,541.00  44.82  2,969 37.31 3,049.20 38.12 
จ าแนกตามฝา่ยงาน      

 
 

  
ผูบ้รหิารระดบัสงู 249.00 51.91 140.00 41.29 62.00 20.67 
ขายต่างประเทศ 227.00 

 

90.50 

 8,907.10 40.30 

ขายในประเทศ 747.00 189.50 
พฒันาธุรกจิ 55.00 36.00 
Supply Chain 1132.00 753.00 
บญัชแีละการเงนิ 470.00 89.00 
บรหิาร 686.00 379.50 
ผลติ 4254.50 4,220.50 
พฒันาความยัง่ยนืองคก์ร 126.00 1,295.50 
วศิวกรรม 2045.50 430.00 
ขายโครงการพเิศษ 493.50 91.00 
วจิยัและพฒันา 263.00 831.50 
การตลาด 65.00 282.00 
ความปลอดภยั 398.00 21.00 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง้ปี (ชัว่โมง) 11,211 8,849 8,969 
จ านวนพนักงานเฉล่ียทัง้ปี (คน) 216 214 223 

 
 
สถิติชัว่โมงการฝึกอบรมส าหรบัพนักงานจา้งเหมาแรงงาน 

พนักงาน 
จ านวนชัว่โมง/คน/ปี 

2559 2560 2561 
จ าแนกตามเพศ - รวมชัว่โมงอบรม เฉล่ีย/คน/ปี รวมชัว่โมงอบรม เฉล่ีย/คน/ปี 

ชาย - 733 27.15 26.26 482 15.50 15.65 
หญงิ  - 160 22.86 66 16.50 

รวมชัว่โมงฝึกอบรมทัง่ปี(ชัว่โมง)   893 548 
รวมจ านวนคนเฉล่ียทัง้ปี(คน)  34 35 
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สถิติระดบัความสขุของพนักงานในองคก์ร 

Year 
Topic 

Average Body  
(%) 

Relax  
(%) 

Heart 
 (%) 

Soul    
(%) 

Family 
 (%) 

Society   
 (%) 

 Brain 
 (%) 

Money 
  (%) 

Work Life 
(%) 

2559 57.01 52.15 69.31 69.34 60.67 60.67 63.8 55.97 66.43 63.17 
2560 55 55.6 67.5 69.8 62.8 60.5 63.5 52.1 66 61.4 
2561 55.1 54.1 65.1 67.3 61.5 58.6 60.9 50.8 63 59.7 

 
 
สถิติระดบัความพึงพอใจ ความผกูพนั และสมดลุชีวิต ของพนักงาน 

Year 
Topic 

ความพงึพอใจ % ความผกูพนั % สมดุลชวีติ % 
2559  - -  -  
2560 66 66.4 49.4 
2561 63 64.2 50.2 

 
 
สถิติด้านความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

รายการ 
ปี 

2557 2558 2559 2560 2561 

การใหบ้รกิารหมอ้แปลงไฟฟ้าในระยะประกนัแก่ลกูคา้  (%) 94% 90.37% 100% 99% 86% 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ดา้นสนิคา้และบรกิาร   (เรือ่ง) 17 35 38 28 30 

ความพงึพอใจต่อสนิคา้และการบรกิาร   (%) 87.18% 81.47% 82.25% 85.33% 91.22% 

ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัขอ้มลูความลบัลกูคา้รัว่ไหล (เรือ่ง) 0 0 0 0 0 
 
 
 
สถิติด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

รายการ 
ปี 

255
7 

255
8 2559 2560 2561 

1.สดัส่วนของจ านวนโครงการทีเ่ขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน (โครงการที่
ชุมชนรอ้งขอ)  % 

- - 100% 
(2 จาก 2 
โครงการ) 

75% 
( 3 จาก 4 
โครงการ) 

75% 
( 3 จาก 4 
โครงการ) 

2.จ านวนขอ้รอ้งเรยีนชุมชนเกีย่วกบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
(เรือ่ง) 

0 0 0 0 0 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
สถิติปริมาณวสัดท่ีุไม่ใช้แลว้จากการผลิต : ขยะ 

รายการ ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 

ขยะทัว่ไปไม่อนัตราย (ตนั) 98.38 198.64 129.88 139.55 245.46 
ขยะอนัตราย (ตนั) 50.26 71.51 59.34 77.06 68.89 

 
สถิติการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง ณ จดุสุดท้ายของโรงงาน 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 
8/6/59 24/11/59 16/6/60 20/12/60 09/6/61 20/12/61 

BOD5 7 16 4 7 7 6 20 mg/l 
Oil and Grease <1.5 2.1 4.6 <1.5 Not Detected <2.5 5 mg/l 
PH 7.76 8.82 7.26 6.61 7.17 7.13 5.5-9.0 - 
Sulfides <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 mg/l as H2S 
Suspended Solids 20 21 10 10 15 22 50 mg/l 
Temperature 38 32 31 23 32 28 40 °C 
Total Dissolved Solids 87 Not Detected Not Detected 59 Not Detected 121 3000 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen <1.0 1.3 <1.0 1.6 1.9 5.4 100 mg/l as H2S 

 
สถิติการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงโรงอาหาร ณ จดุสุดท้าย 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 2/60 1/61 2/61 
9/3/58 8/6/59 12/1/60 16/6/60 21/12/60 19/6/61 20/12/61 

BOD5 120 228 145 78 376 547 418 ≤ 20 mg/l 
Oil and Grease 22.9 27.1 23.4 28.7 18.7 19.3 12.0 ≤ 5 mg/l 
PH 7.52 7.53 7.27 7.38 4.94 5.35 5.52 5.5-9.0 - 
Sulfides 3.3 0.9 0.6 <0.5 1.3 0.6 0.6 ≤ 1 mg/l as H2S 
Suspended Solids 44 17 75 77 74 124 178 ≤ 50 mg/l 
Temperature 27 30 29 34 22 31 30 ≤ 40 °C 
Total Dissolved Solids 440 444 284 520 452 424 356 ≤ 3000 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen 12 7.3 19.4 9 15 15.2 7.6 ≤ 100 mg/l as H2S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อม
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สถิติการตรวจวดัคณุภาพอากาศของปล่องระบายอากาศ 

พื้นท่ี พารามิเตอร ์
ผลตรวจ  

มาตรฐาน หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 
1-6-59 23-11-59 15-6-60 20-12-60 5-6-61 11-12-61 

ปล่องดดูข้ีเล่ือยห้องตดัไม้ Particulate (ฝุน่ละออง) <0.1 2.82 1.2   8.68 1.01 400 mg/m3 

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)  Particulate (ฝุน่ละออง) 4.49 2.59 4.11 1.97 1.92 11.3 400 mg/m3 

MC 139 โรงงาน 6 Xylene <0.25 0.73         200 ppm 

  Total VOCs 32.2 28.2 1.77 6.97 2.69 18.5 - ppm 

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth) Particulate (ฝุน่ละออง)           0.24 400 mg/m3 

MC 199 โรงงาน 6 Total VOCs           3.85 - ppm 

ปล่อง Spray Booth พ่นสี (ติดตัง้) Particulate (ฝุน่ละออง) 4.73 0.38 2.1   94.9 8.12 400 mg/m3 

  Xylene 1.06 0.38         200 ppm 

  Volatile Organic Compounds 28.7 4.54 3.69 0.21 3.02 9.46 - ppm 

ปล่องเครื่องตดัพลาสมา่ โรงงาน 4 Particulate (ฝุน่ละออง) 2.05 42.5 22.7 54.1 3.31 10.1 400 mg/m3 

  Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 Not Detected 12 3 11 1 - ppm 

  Carbon Monoxide  4 <1 3   Not Detected   870 ppm 

  Oil mist (ละอองน ้ามนั)       433     - mg/m3 

ปล่องเตาตบ (Vacuum) Particulate (ฝุน่ละออง)       23.2     400 mg/m3 

Oil mist (ละอองน ้ามนั) 0.391 355 278 7.52 107 342 - mg/m3 
Carbon Monoxide  2 19         690 ppm 

Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 Not Detected <1   Not Detected Not Detected 200 ppm 

ปล่องเตาตบ (หมอ้แปลงซ่อม) Oil mist (ละอองน ้ามนั) 0.513 306 12.2 2.08 Not Detected 22.1 - mg/m3 

  Xylene <0.25 Not Detected   -     200 ppm 

  Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide <0.25 Not Detected   <1     200 ppm 

 
สถิติการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร 

ปี พ .ศ.  

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก )ton CO2 eq.) 
Scope 1 

(ton CO2 eq.) 
Scope 2 

(ton CO2 eq.) 
Scope 3 

(ton CO2 eq.) 
Total Emission 

Scope 1+ 2 
(ton CO2 eq.) 

Total Emission 
Scope 1+2+3 
(ton CO2 eq.) 

2558 (ปีฐาน) 426 899 63   1,325 1,388 
2559 401 672 68   1,073 1,141 
2560 391 907 57 1,298 1,355 
2561 328 909 64 1,237  1,301 

% การเปล่ียนแปลงระหว่างปีฐาน & 61 -23% 1% 2% -7% -6% 
Types of GHGs included : CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 

 
สถิติแสดงประสิทธิภาพปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิต 

ปี พ .ศ.  
ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก  Scope 1 + 2 
จ านวนท่ีผลิต ปริมาณการปล่อย/

หน่วยผลิต 
ขนาดก าลงัไฟท่ีผลิต ปริมาณการปล่อย/

ขนาดก าลงัไฟ 
GHG (ton CO2 eq.) Capacity (Unit) ton CO2 eq./Unit Capacity (MVA) ton CO2 eq./MVA 

2558 (ปีฐาน)   1,325 3,728 0.3554 1,791.85 0.7395 
2559   1,073 2,341 0.4584 1,136.98 0.9437 
2560 1,298 4,162 0.3119 1,659.53 0.7821 
2561 1,237  3,602 0.3434 1,522.68 0.8124 

 

117รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 

 รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

118  

สถิติการใช้พลงังานไฟฟ้า 
รายการ ปี 

2558 2559 2560 2561 
ส านักงานใหญ่กรงุเทพฯ     
       การไฟฟ้านครหลวง )kWh) 141,000.00 153,000.00 139,000.00 152,000.00 
โรงงานจงัหวดัระยอง     
      การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค )kWh) 1,545,688.00 1,153,576.00 1,556,768.00 1,561,008.00 
           ปริมาณการผลิต (MVA)        1,791.85  1,148.60 1,659.53 1,522.68 
           ปริมาณการผลิต (Unit) 3,728.00 2,341.00 4,162.00 3,602 
ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน     

kWh / MVA 862.62 1,004.33 938.08 1,025.17 
kWh / Unit 414.62 492.77 374.04 433.37 

 
สถิติการใช้พลงังานความรอ้น-น ้ามนัเช้ือเพลิง 

รายการ ปี 2558 
(ลิตร) 

ปี 2559 
(ลิตร) 

ปี 2560 
(ลิตร) 

ปี 2561 
(ลิตร) 

ปันส่วน  Diesel 118,873.10 110,765.37 107,331.63 89,418 
ปันส่วน  Bio-Diesel  (Renewable) - - - 6,216 
ปันส่วน  Gasoline  29,908.38 29,275.52 27,583.98 23,325 
ปันส่วน  Bio-Gasoline (Renewable) - - - 4,161 
รวม (ลิตร) 148,781.48 140,040.89 134,951.61 123,121 

 
สถิติการใช้น ้า 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561- 

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 2,992.00 1,527.00 803.00 1,264.00 1,521.00 

น ้าผิวดิน (ลบ.เมตร) 7,534.80 5,551.40 4,504.30 5,173.80 4,829 

น ้าใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) - - - - 4,521 

 
 
 
สถิติด้านความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

รายการ 
ปี 

2557 2558 2559 2560 2561 
1.จ านวนขอ้รอ้งเรยีนชุมชนเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  (เรือ่ง) 0 0 0 0 0 

2.มลูค่าปรบักรณลีะเมดิกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีม่นียัส าคญั  (บาท) 0 0 0 0 0 
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GRI Content Index 
Disclosures Description 

Page/ 
Direct Answer Omission SDGs 

External 
Assurance 

SR AR  
GRI 101:  Foundation 2016 
General Disclosure 2016 
Organization Profile 

102-1 Name of the organization 5     
102-2 Activities, brands, products, and services 5-8     
102-3 Location of headquarters 5     
102-4 Location of operations 5,8     
102-5 Ownership and legal form 9     
102-6 Markets served 8     
102-7 Scale of the organization 5     
102-8 Information on employees and other workers 70   SDG 8 - Employment  
102-9 Supply chain 17     
102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain 
No significant 

changes during 
the reporting 

period. 

-    

102-11 Precautionary Principle or approach 39-42     
102-12 External initiatives 17,85     
102-13 Membership of associations 8     

Strategy 
102-14 Statement from senior decision-maker 2-3     
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 39-42     

Ethics and Integrity 
102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior 
12-16   SDG 16 – Ethical and lawful 

behavior 
 

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 17,85   SDG 16 – Effective accountable 
and transparent governance 

 

Governance 
102-18 Governance structure 11     
102-19 Delegating authority 10,14     
102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics 
10,14     

102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics 

17,85   SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees 

9-11,14   SDG 5 – Women in leadership 
SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

102-23 Chair of the highest governance body 32-33   SDG 5 – Women in leadership 
SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body 

- 47  SDG 5 – Women in leadership 
SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

102-25 Conflicts of interest - 69-71  SDG 5 – Women in leadership 
SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

119รายงานความยั่งยืน 2561 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 

 รายงานความยัง่ยนื 2561 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

120  

Disclosures Description 
Page/ 

Direct Answer Omission SDGs 
External 

Assurance 
SR AR  

102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy 

10,12,14, 
26-29 

    

102-27 Collective knowledge of highest governance body 73   SDG 4-Education for sustainable 
development 

 

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance 

33-34     

102-29 Identifying and managing economic, environmental, 
and social impacts 

40-42   SDG 16 – Inclusive decision 
making 

 

102-31 Review of economic, environmental, and social 
topics 

39     

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

14,30     

102-33 Communicating critical concerns 14,17     
102-35 Remuneration policies - 56    
102-36 Process for determining remuneration - 56    
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration - 56    
102-38 Annual total compensation ratio - 56    
102-39 Percentage increase in annual total compensation 

ratio 
- 56    

Stakeholder Engagement 
102-40 List of stakeholder groups 17     
102-41 Collective bargaining agreements  58, 74   SDG 8 – Freedom of association 

and collective bargaining 
 

102-42 Identifying and selecting stakeholders 19-22     
102-43 Approach to stakeholder engagement 17-22     
102-44 Key topics and concerns raised 19-22     

Reporting Practice 
102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
30,45 110    

102-46 Defining report content and topic Boundaries 30     
102-47 List of material topics 25     
102-48 Restatements of information 30     
102-49 Changes in reporting 30     
102-50 Reporting period 30     
102-51 Date of most recent report 30     
102-52 Reporting cycle 30     
102-53 Contact point for questions regarding the report 30     
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards 
30     

102-55 GRI content index 119     
102-56 External assurance   30     

Economic 
GRI 201: Economic Performance 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 48-50     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach    
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Disclosures Description 
Page/ 

Direct Answer Omission SDGs 
External 

Assurance 
SR AR  

201-1 Direct economic value generated and distributed 47   SDG 5, 8 – Infrastructure 
investments 
SDG 9 – Infrastructure investments, 
Research and development 

 

201-4 Financial assistance received from government 50     
GRI 202: Market Presence 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
202-1 Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage 
71-72     

GRI 204: Procurement Practices 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
204-1 Proportion of spending on local suppliers 47,56,111   SDG 12–Procurement practices  

GRI 205: Anti-corruption 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures 
36-38   SDG 16 – Anti-corruption  

Environment 
GRI 302: Energy 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
302-1 Energy consumption within the organization 107-108   SDG 8 ,12 ,13 – Energy efficiency  
302-3 Energy intensity 106-108   SDG 8 ,12 ,13 – Energy efficiency  

GRI 303: Water 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 101,109     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
303-1 Water withdrawal by source 109   SDG 6–Sustainable water 

withdrawals 
 

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal 
of water 

101    

GRI 305: Emissions 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 103     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 104   SDG 3 – Air quality 

SDG 13 – GHG emissions 
 

By SGS 
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 104    

By SGS 
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 104    

By SGS 
305-4 GHG emissions intensity 104   SDG 3 – Air quality 

SDG 13 – GHG emissions 
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Disclosures Description 
Page/ 

Direct Answer Omission SDGs 
External 

Assurance 
SR AR  

GRI 306: Effluents and Waste 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-95,101     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
306-1 Water discharge by quality and destination 101   SDG 3 ,12 – Water quality  
306-2 Waste by type and disposal method 95-97   SDG 3, 12  – Waste  
306-4 Transport of hazardous waste 95-96     

GRI 307: Environmental Compliance 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
307-1 Non-compliance with environmental laws and 

regulations 
118   SDG 16 – Compliance with law and 

regulations 
 

Social 
GRI 401: Employment 2016  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70,74,76     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
401-1 New employee hires and employee turnover 72   SDG 5 – Gender equity 

SDG 8 – Employment 
 

401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees 

72   SDG 8 – Earnings, wags and 
benefits 

 

401-3 Parental leave 72   SDG 8 –Parental leave  
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58,66     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
403-1 Workers representation in formal joint 

management-worker 
health and safety committees 

58     

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, 
lost days, and absenteeism, and number of work-
related fatalities 

64   SDG 3 / SDG 8 – Occupational 
health and safety 

 

403-3 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation 

66-67     

GRI 404: Training and Education 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 81     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
404-1 Average hours of training per year per employee 81   SDG 4 / SDG 8 – Employee 

training & education 
SDG 5 – Gender equity 

 

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs 

82     

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews 

73,82   SDG 4 / SDG 8 – Employee 
training & education 
SDG 5 – Gender equity 
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Disclosures Description 
Page/ 

Direct Answer Omission SDGs 
External 

Assurance 
SR AR  

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70,74     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
405-1 Diversity of governance bodies and employees 11,70   SDG 5 - Gender equity 

SDG 6 – Women in Leadership 
 

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men 

71   SDG 8- Diversity and equal 
opportunity 

 

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70, 74     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
409-1 Operations and suppliers at significant risk for 

incidents of forced or compulsory labor 
71     

GRI 412: Human Rights Assessment 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
412-2 Employee training on human rights policies or 

procedures 
81     

GRI 413: Local Communities 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 85     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
413-1 Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs 
85-92, 
115 

    

413-2 Operation with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 

62, 115     

GRI 417: Marketing and Labeling 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 83     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
417-1 Requirements for product and service information 

and labeling 
5-7   SDG 12 – Product and service 

information and labeling 
 

GRI 418: Customer Privacy 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 83 

 
    

103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer data 
84     

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34     
103-2 The management approach and its components     
103-3 Evaluation of the management approach     
419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area 
42   SDG 16 – Compliance with law and 

regulations 
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SAVE THE WORLD
SAVE YOUR MONEY






