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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ปี 2562 เศรษฐกิจไทยตกอยูท่ า่ มกลางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา - จีน และมาตรการลดดอกเบีย้ ของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เพือ่ ปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทและเงินตราสกุลอืน่ ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยง และโอกาสทางด้านการเงิน ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการรับมือไว้อย่างเหมาะสม
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยยังคงผลักดันให้มีการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมในภาค
อุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง
และทางอ้อม ส่งผลให้มีความต้องการเพิ่ม และเปลี่ยนมาใช้หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดความยั่งยืน
SDGs ด้าน Climate Change ในระดับประเทศได้
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของ “คิวทีซี” ในปี 2562 เฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการบริการมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.11 โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 816.48 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จาก
ภาครัฐ ร้อยละ 33.25 รายได้จากภาคเอกชนร้อยละ 33.54 รายได้จากต่างประเทศร้อยละ 29.78 และรายได้จากงานบริการ
ร้อยละ 3.43 ถึงแม้รายได้ปี 2562 โตจากปี 2561 เพียงเล็กน้อยแต่สามารถท�ำก�ำไรได้ดีกว่า โดยในปี 2562 มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ
14.55 ในขณะที่ปี 2561 มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 0.49 ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ปี 2562-2563
เป็นปีแห่งคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร โดยเน้นกลยุทธ์ดา้ นการเงิน มีการน�ำนโยบายการบริหารลูกหนีก้ ารค้า และ
นโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง มาใช้เป็นเครือ่ งมือ ท�ำให้เกิดสภาพคล่องและศักยภาพทางการเงิน รวมถึงการลดมูลค่าการตัง้ ส�ำรอง
ของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ในด้านการขายและตลาดเน้นการท�ำก�ำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย ในด้านการผลิตได้
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ ลดเวลา ลดของเสีย และเพิ่มคุณภาพของสินค้า ตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total
Quality Management : TQM) อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ การจ�ำหน่ายได้แก่ BUSDUCT
จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ DE BUSDUCT และ Solar Inverter จาก
บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Huawei ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการเพิม่ รายได้ให้แก่
2
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บริษัท เนื่องจากอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทสามารถเสนอขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพร้อมการเสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ใน
คราวเดียว เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้ก้าวสู่ผู้น�ำระดับโลกต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.05 มีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 12.87 ส่งผลให้มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.38 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ก�ำลังการผลิตที่สูงที่สุด
ในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรทีส่ ำ� คัญในปี 2562 บริษทั ได้รบั มอบประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชน
ไทยต่อต้านทุจริต (CAC) แล้ว และจากผลการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน ในปี 2562 พบว่า
มีระดับที่สูงขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.46 , 5.14 และ 1.2 ตามล�ำดับ ประเด็นที่บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญและเป็นความเสี่ยง
คือ ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ซึ่งมีการสร้างมาตรการที่เข้มข้น และส่งเสริมให้เกิดเป็นความตระหนักอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 17.39 ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ยังคงให้ความส�ำคัญ
กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต โดยในปี 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทาง Zero
Waste to Landfill ได้ 100%
ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม เสวนาประชาคม
ชุมชนพบคิวทีซี ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
และได้สมั ผัสจริง ตามประเด็นทีไ่ ด้รบั จากงานเสวนาฯ ปี 2561 โดยได้รบั ความร่วมมือจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ให้กบั นักเรียนในชุมชนมาบยางพร และได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ในชุมชนอีกมากมาย
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน
ทั่วไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอให้ค�ำมั่นว่า
จะด�ำเนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีไ่ ด้ให้ไว้ และจะมุง่ มัน่ ทุม่ เท ในการพัฒนากระบวนการ เครือ่ ง
มือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดจุ่มในน�้ำมัน จ�ำนวน 6 ขนาด
การรับรองเลขที่ GL2019/042
จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY19-4-029 จาก
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Sustainability Disclosure Recognition
จากสถาบันไทยพัฒน์

โล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ
ระดับ Platinum จากกระทรวงแรงงาน
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ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

รู้จัก “คิวทีซี”
ข้อมูลธุรกิจ (Disclosure 102-1)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน (Disclosure 102-7)
ทุนช�ำระแล้ว
กลุ่มอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานใหญ่ (Disclosure 102-3)
โรงงานผลิต (Disclosure 102-4)

ผู้บริหารสูงสุด

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)     
QTC
28 กรกฎาคม 2554   (จดทะเบียนหลักทรัพย์)
341,092,557 บาท
341,092,557 บาท
ทรัพยากร
เลขที่  2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2379-3089-92 โทรสาร 0-2379-3097
: เลขที่ 149  หมู่  2  ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ  ต�ำบลมาบยางพร  
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140
โทรศัพท์ 0-3889-1411-14 โทรสาร  0-3889-1420
http://www.qtc-energy.com
: นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประเภทธุรกิจ (Disclosure 102-2)
ธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ตามค�ำสัง่ ซือ้ ทีม่ ขี นาดก�ำลังไฟฟ้าตัง้ แต่ 30-30000
kVA และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ทัง้ แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ก�ำลังการผลิต 4,000 เครือ่ งต่อปี หม้อแปลงไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ผลิตและ
จ�ำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย (Distribution Transformer)
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�ำหน่าย (Distribution Line) ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ให้มี
แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอาคาร
สูง เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.1

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�้ำมันชนิดปิดผนึก
(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer)
ขนาดก�ำลังไฟสูงสุด 3,000 kVA หม้อแปลงชนิดนีเ้ ป็นหม้อแปลง
ไฟฟ้าทีใ่ ช้นำ�้ มันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ในตัวหม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลง
ออกสูภ่ ายนอก โดยตัวถังหม้อแปลงจะถูกปิดผนึก (Sealed) อย่าง
มิดชิดเพือ่ ป้องกันไม่ให้มอี ากาศเข้ามาสัมผัสกับน�ำ้ มันภายในตัว
หม้อแปลง จึงท�ำให้หม้อแปลงชนิดนีม้ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถป้องกัน
ความชืน้ ได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะส่งผลท�ำให้นำ�้ มันหม้อแปลงไม่เสือ่ ม
สภาพได้ง่าย และยังช่วยรักษาสภาพความเป็นฉนวนของน�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน รวมทั้งช่วยยืดระยะเวลาและ
ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงได้อีกด้วย ส่วนใหญ่
หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง
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1.2

2.

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�ำ้ มันชนิดตัวถังเปิด (Open Type with
Conservator) ขนาดก�ำลังไฟ สูงสุด 5,000 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด
เดิม ซึง่ นิยมใช้กนั มานาน โดยจะใช้นำ�้ มันหม้อแปลงเป็นฉนวนและตัวระบาย
ความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก แต่จะมีถงั น�ำ้ มันส�ำรอง
(Conservator) ติดตัง้ อยูเ่ พือ่ รองรับการขยายตัวของน�ำ้ มันหม้อแปลงขณะ
ใช้งาน และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุ
สารซิลกิ า้ เจล (Silica Gel) ซึง่ เป็นสารช่วยดูดความชืน้ ออกจากอากาศก่อน
เข้าสู่หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ำมันหม้อแปลง
อย่างสม�่ำเสมอทุก 6-12 เดือน

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลัง (Power Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลังเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแส
ไฟฟ้าที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาตามสายส่งแรงสูง (Transmission Line) ให้
ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�ำหน่าย (Distribution Line) เพื่อส่งให้ผู้ใช้ต่อไป
ทั้งนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลังที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่
มีขนาดก�ำลังไฟฟ้าตัง้ แต่ 5,000-30,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ (KVA) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
72 KV
3.

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer) เป็นหม้อแปลงไฟ
ฟ้าที่เหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ไม่มีการใช้ฉนวน
น�้ำมัน ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน Epoxy Resin ที่มีความทนทานต่อความชื้น ฝุ่น
และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง อาทิ เช่น อาคารสูง อาคารที่พัก
อาศัย หรือคอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หรือศูนย์การค้า ทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัดต้องเลือกใช้หม้อแปลง
ที่สามารถติดตั้งในอาคารได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้งด้านสินค้า
และบุคคลากรในการบริการให้แก่ลกู ค้า เพือ่ จ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ทีผ่ า่ นการ
ทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
4.

Super Low Loss Transformer

Super Low Loss เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ Amorphous มาท�ำเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลกิ อน ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ คือ มีค่าความสูญเสียก�ำลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) ต�่ำ เพียง 1 ใน 3 ของแกนเหล็กซิลิ
กอน ซึง่ จะช่วยให้ผใู้ ช้หม้อแปลง Super Low Loss ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ และหากมีการใช้ Super Low Loss ทดแทนหม้อแปลงไฟ
ฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�ำนวนมาก ก็จะหมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�ำนวนมาก และยังส่งผล
ต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้นเอง
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5.

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

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

Earthing Transformer

Unit Substation

Dry-Type Class F&H

6.

Pad Mounted

Smart Monitoring Box

เป็นอุปกรณ์เสริมระบบอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการท�ำงานของ
หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ Sensor ทีต่ ดิ ตามตัวแปรส�ำคัญอย่างกระแสไฟฟ้าในขดลวด
วัดอุณภูมิขดลวดและน�้ำมัน และตรวจจับการเกิด Unbalance ที่อาจส่งผลเสียต่อ
หม้อแปลงได้ สามารถติดตั้งได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นของ QTC
7.

BUSDUCT

เป็นอุปกรณ์ทนี่ ำ� มาใช้แทนสายไฟ เพือ่ จ่ายไฟไปยังโหลดต่าง ๆ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ ม
ในการใช้ภายในอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์
DE BUSDUCT โดย QTC ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย DE BUSDUCT ได้
ผ่านการทดสอบ Conductivity ส�ำหรับตัวน�ำทั้งทองแดงและอะลูมิเนียม นอกจากนี้
ฉนวน (Insulation) ของ DE BUSDUCT ยังมีให้เลือกทัง้ แบบฉนวนไมร่า (Mylar) และ
ฉนวนแบบ Hybrid (ฉนวนไมร่า+Epoxy) เพือ่ ให้เหมาะกับการใช้งานทีห่ ลากหลายใน
กลุ่มผู้รับเหมา มีข้อได้เปรียบในด้านการจ่ายไฟด้วยมีค่าความต่างศักย์ตกน้อย และ
ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรมากกว่าสาย Cable ทั่วไป
8.

Solar Inverter

เป็นผลิตภัณฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จาก
แผงโซล่าร์เซลล์ ทั้งนี้ QTC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก บริษัท หัวเว่ย
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Huawei
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ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เฉพาะลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่เน้นคุณภาพ และให้
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่คิวทีซีเป็นผู้ออกแบบตามความต้องการ และผลิต ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
เพื่อขยายฐานลูกค้า และสร้างความมั่นคง

ธุรกิจงานบริการ
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจงานบริการ โดยจะเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการและอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้าทั่วไป ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC บริษัทฯ จะ
มีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉินติดไว้ที่ด้านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า งานบริการเกี่ยวกับ
หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่
➣➣ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดเวลา
➣➣ งานบริการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการเติมและกรองน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง ๆ
➣➣ งานบริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
➣➣ งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
➣➣ งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า

ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025
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พันคอยล์ & ตัดเหล็ก & ผลิตตัวถัง

ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน
บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานน�้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
• บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต 8.25 MW ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 5
ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (Disclosure 102-4) สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
35,000-40,000 kWh ต่อวัน

ลูกค้าของ QTC (Disclosure 102-6) :
หม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC และ Smart Monitoring System จ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่นการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหน่วยงานราชการทั่วไป หน่วยงานเอกชนกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน
อุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ฯลฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ QTC และ OEM ในแบรนด์
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ BUSDUCT เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ DE ผลิตภัณฑ์ Solar Inverter เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้
แบรนด์ Huawei

การเป็นสมาชิกองค์กร (Disclosure 102-13):
สมาคม
หม้อแปลง
ไฟฟ้า
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โครงสร้างการถือหุ้น (Disclosure 102-5)
โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กลุมผูถือหุนตางประเทศ
36.65%

กลุมนายพ�นพ�พัฒน ตันธนสิน
7.07%

กลุมผูถือหุนรายอื่นในประเทศ
43.72%

บร�ษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) : QTC
100%
บร�ษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร จำกัด
(QTCGP)

50%
บร�ษัท พ�พ�ดับบลิวอี จำกัด
(PPWE)

100%

50%

บร�ษัท คิว โซลาร 1 จำกัด
(Q Solar 1)

บร�ษัท ยูเอซี เอนเนอรยี่ จำกัด

• บริษทั คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอืน่ ๆ จัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 28 กันยายน
2559 ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 100%
• บริษทั คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด (Q Solar 1) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ทุน
จดทะเบียน 220 ล้านบาท  บริษัท คิวทีซี โกบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด เข้าถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 20 กันยาน 2560   ( เดิมชื่อ บริษัท
แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
• บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด (PPWE) เป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 50% และ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้น 50%
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-18)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

3. นายพลรชฎ เปียถนอม
กรรมการบริษัท

4. ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่ำซ�ำ
กรรมการบริษัท

7. นายวีระพล วีระวงศ์
กรรมการบริษัท

8. นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท

9. นายไพโรจน์ บุญปั้น
กรรมการบริษัท

10. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

11. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษัท
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โครงสร้างการก�ำกับดูแล (Disclosure 102-18)
90.9%
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 11 คน

9.1%
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

เลขานุการบร�ษัท

ผูตรวจสอบภายใน
ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร
(QTCGP)

คณะกรรมการ
สงเสร�มความยั่งยืนองคกร

จำนวนพนักงาน 2 คน

สายกลยุทธ

กรรมการผูจัดการ

100%

รองกรรมการผูจัดการ
(การตลาด)

รองกรรมการผูจัดการ
(สายงานบร�หาร)

ฝายขายตางประเทศ

บจ. คิว โซลาร 1
(Q Solar 1)
จำนวนพนักงาน 28 คน
22
6
78.6%

21.4%

แผนกขายตางประเทศ
ฝายขายในประเทศ
ฝายขายโครงการพ�เศษ
และบร�การ
แผนกขายโครงการพ�เศษ
แผนกบร�การ
แผนกกลยุทธการตลาด
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ

รองกรรมการผูจัดการ
(สายบัญชี - การเง�น)

ฝายบร�หาร

รองกรรมการผูจัดการ
(สายโรงงาน)

ฝายบัญชีและการเง�น

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกบัญชี

แผนก นักลงทุนสัมพันธ
และสื่อสารองคกร

แผนกการเง�น

ฝายว�ศวกรรม
แผนก
ว�
จ
ัยพัฒนา
แผนกว�ศวกรรม
และกระบวนการผลิต
แผนกทดสอบ
แผนกประกันคุณภาพ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายผลิต
แผนกผลิต 1
แผนกผลิต 2
แผนกผลิต 3
แผนกผลิต 4
แผนกซอมบำรุง

แผนกพัฒนาระบบ

ฝายซัพพลายเชน

ฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร
แผนกความรับผิดชอบตอสังคม

ฝายพัฒนาธุรกิจ

แผนกวางแผน
แผนกคลังสินคา
แผนกจัดซื้อ

บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE)
(บร�ษัทรวมทุน)

Level 9 - UC

จำนวน 27 คน

14 คน
51.85%

Level 7 - 8

จำนวน 21 คน

13 คน
61.90%

Level 1 - 6

จำนวน 217 คน

153 คน
70.51%
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13 คน
41.15%

8 คน
38.10%

64 คน
29.49%

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)

• คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน และมีบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูม้ หี น้าทีแ่ ต่งตัง้ โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารระดับสูง และมีบทบาทหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร เป็นผูม้ หี น้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งขององค์กร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และธรรมาภิบาล พร้อมจัดท�ำแนวทางแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงนั้น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย  รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นผูม้ หี น้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและการกระจายอ�ำนาจหน้าที่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูม้ หี น้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เพือ่ สร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาการท�ำงาน
Quality of DETAILS

ความประณีต คือหัวใจส�ำคัญสูงสุด
ในการท�ำงานของเรา และแทรกซึม
อยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี
ตั้งแต่ผู้คน วิธีคิด วิธีท�ำงาน เทคโนโลยี
โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้าน
เทคโนโลยีที่ครบวงจรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
ระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และมีธรรมาภิบาล

1. เป็นผู้น�ำในการผลิตและให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีที่ ครบวงจร ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการให้บริการ ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี
คนเก่ง
4. ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และให้ ความส�ำคัญต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและ
ยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�ำงาน

ปรัชญาการท�ำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่ด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม
มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า
และการให้บริการอยู่ในระดับ
สากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัย
ทัศน์และพันธกิจประจ�ำทุกปี โดย
ผ่านการทบทวนและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2562 เพื่อให้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ
ณ ปัจจุบัน

1

2

3

การบร�หารจัดการ
ที่มีจร�ยธรรม
มีคุณธรรม และโปรงใส

คุณภาพ มาตรฐานของสินคา
และการใหบร�การ
อยูในระดับสากล

มุงเนนความรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ�งแวดลอม
และสิทธิเสร�ภาพของบุคคล

รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 13

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

QUALITY OF

DETAILS

D

DYNAMIC

E

มุงเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ENVIRONMENT ตลอดจนกระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม มุงสูวัฒนธรรมสีเข�ยว

T

TEAMWORK

A

บร�หารองคกรอยางมืออาชีพ
มุงมั่นความสำเร็จ
ACHIEVEMENT มีสูเจปรรยาบรรณ
าหมายระดับ World Class

เปนองคกรที่ไมหยุดนิ�ง สรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความกาวหนาอยางยั่งยืน

ใหความสำคัญตอทรัพยากรบุคคล
มุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูความเปนเลิศ
ของทีมงานภายใตคุณภาพชีว�ตที่ดี

I

INNOVATION

สงเสร�มการพัฒนาดานนวัตกรรมในกระบวนการ,
ผลิตภัณฑ และการบร�การ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

L

LEADERSHIP

เปนผูนำในการผลิตและใหบร�การ
ดานเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟา

SERVICE

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

S
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คิวทีซีกับความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง ๆ  โดย
ก�ำหนดให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงานตามกรอบการ
บริหารความยัง่ ยืน และตามสมการความยัง่ ยืน Q+R=S    การก�ำหนดกรอบการบริหารความยัง่ ยืนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการภายใน ทัง้ ในระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็น
ไปตามกรอบทีก่ ำ� หนดไว้  โดยจะปลูกฝังความเชือ่ และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยัง่ ยืน   ว่าการท�ำสีง่
ที่ดีมี “คุณภาพ”  พร้อมกับความถูกต้องมี “ความรับผิดชอบ” ย่อมท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเข้ม
แข็งยั่งยืนทั้งต่อตนเอง และองค์กร โดยมีกรอบการบริหารความยั่งยืน และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)
Quality + Responsibility = Sustainability

คน กระบวนการ เคร�่องมือเคร�่องจักร สินคาและบร�การ
มีคุณภาพ และ มีความรับผิดชอบ

โครงสรางการดำเนินงาน
คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท :

• กำหนดนโยบายและเปาหมายดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
• กำกับดูแลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบร�หาร :

• กำหนดกลยุทธ และเปาหมายการดำเนินงาน
• บร�หารจัดการใหเปนไปตามเปาหมายภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการสงเสร�มความยั่งยืนองคกร
• กรรมการผูจัดการ
• รองกรรมการผูจัดการทุกสายงาน
• ผูจัดการฝายทุกฝาย
คณะทำงานสงเสร�มความยังยืนองคกร
• ผูจัดการฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร
• ผูจัดการแผนกทุกแผนก
บร�ษัทยอยทุกแหง

คณะกรรมการสงเสร�มความยั่งยืน : • ทบทวนการชี้บงผูมีสวนไดเสีย
• พ�จารณาประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน จัดทำแนวทางการพัฒนาให
สอดคลองกับประเด็น และการดูแลผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม
• ทบทวนนโยบาย เปาหมาย ประเด็นความยั่งยืน เสนอแนว ทางปรับปรุง
เพ�่อใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ
• กำหนดแผนงานและมอบหมายภาระงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนสูการปฏิบัติ
คณะทำงานสงเสร�มความยั่งยืน :

• กำหนดแผนการดำเนินงาน
• ดำเนินงานตามแผนและรายงานผล

บร�ษัทยอยทุกแหง :

• บร�หารจัดการตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน
• ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ดังนี้  
http://qtc-energy.com/?page_id=736
1.

ด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์เป็นธรรม ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจน
โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต, การป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.

ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง
การให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.

มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท�ำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร (TQM)  เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4.

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลมาจากการด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.

ห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน คูค่ า้ ผูม้ าติดต่อ
เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน

6.

บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริม
ให้เกิดความสุขในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.

สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการท�ำดีต่อสังคม

9.

มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จ และ
ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนด
เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน   และบริษทั มีความมัน่ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ
และน�ำไป ปฏิบัติได้ทั่วถึง  โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าปี
ละ 1 ครัง้ เพือ่ ชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ โดยผ่านกระบวนการชีบ้ ง่ อันตรายจากการท�ำงาน การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�ำงาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle  และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง เป็นการ
ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ  
นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้จัดเวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึ้นปีละ 1 ครั้ง
ในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียในช่องทางอืน่ ๆ เช่นการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นฯ  การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน และก�ำหนดผู้มีส่วนได้
เสียกับองค์กร  โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด (Disclosure 102-9, 102-21)
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ จะ
พิจารณาก�ำหนดวิธีการในการสื่อสาร และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มดังนี้

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
พนักงาน

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

พนักงานประจ�ำ • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�ำเดือน
• กิจกรรมข้อเสนอแนะ, KAIZEN,
ลูกจ้างชั่วคราว
QCC
• การรับฟังความคิดเห็น, ข้อร้อง
เรียนพนักงาน
• คณะกรรมการสวัสดิการ
• คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
• ส�ำรวจระดับความสุขพนักงาน
• ส�ำรวจความรักความผูกพัน
องค์กร
• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
• การประเมินความเสีย่ งด้านความ
ปลอดภัย
• การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม
• การจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม
มีความปลอดภัยในการท�ำงาน
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
น่าอยู่
• มีความเท่าเทียมและโอกาสใน
ความก้าวหน้า
• มีแผนในการอบรมพัฒนาความ
รู้ความสามารถ
• มีความเป็นอยู่ดี กินดี

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

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการบริษัท

• ก�ำกับกิจการที่ดี ตามนโยบาย
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั • การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
• การประชุมคณะกรรมการตรวจ กฎหมาย และถูกต้องตามหลัก และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
• รายงานผลการด�ำเนินงาน
จรรยาบรรณ
สอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ • มีการปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
• ความส�ำเร็จทางธุรกิจ

คู่ค้า

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา
ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ผลิตวัตถุดิบ

• การประเมินผูส้ ง่ มอบ, ผูร้ บั เหมา • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว   •
ตามเงื่อนไขระยะเวลา
ประจ�ำปี
• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ • ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไข •
การจ่ายเงิน อย่างเป็นธรรม
ผลิตและ คุณภาพของวัตถุดิบ
พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อการ • การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส
พัฒนา
• การให้ความรู้ และการพัฒนา •
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
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ก�ำหนดนโยบายการจัดซือ้ จัดหา
ที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ
การพัฒนาคูค่ า้ ด้วยการแนะน�ำ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
มาตรฐานก�ำหนด
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
• การแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
โรงงาน

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมีความมัน่ คงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
• ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มีระบบตรวจสอบและควบคุมทีด่ ี

• ก�ำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบ

•
•
•
•

• ได้รบั ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า
และบริการ อย่างถูกต้อง
• ราคาของสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสม
• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
• ได้รับสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม
• มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังาน
เป็นทางเลือก
• การรับประกันสินค้าและบริการ
• การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า

การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
การจัดงานแสดงสินค้า
การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
ลูกค้าเอกชน
การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค
กับลูกค้า/
ลูกค้า ตปท.
• ตัวแทนขาย
.
ตัวแทนจ�ำหน่ายใน • การเปิดโอกาสให้ลกู ค้า/ตัวแทน
ขายเข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิต
ประเทศ
• การท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย
ตัวแทนจ�ำหน่าย
ต่างประเทศ
ลูกค้าภาครัฐ

• เงื่อนไขตามสัญญา
กฟภ.
(ลูกค้าซื้อไฟฟ้า) • สอบถาม

คู่แข่งทาง
การค้า

คู่แข่ง

ผู้รับก�ำจัด
ของเสีย

ผู้รับท�ำลาย
ผู้รับแปรรูป

เจ้าหนี้

•
•
•
•

พบปะพูดคุย
ข่าวสาร
ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ
กิจกรรมทางการตลาด

• ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วย
ระบบ ISO9001
• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน TQM เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการ สินค้า และบริการ
• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ CRM
• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า
• รับรองผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ ISO17025
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน R&D
• ได้รบั กระแสไฟฟ้าเต็มก�ำลังตาม • เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
• เชิญเข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขของสัญญา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
• ได้รับการแบ่งปันความรู้
• ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา อุปกรณ์
เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม • ปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณเพือ่
การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร โปร่งใส
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แหล่ ง ข้ อ มู ล
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ • การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง • ติดตาม ตรวจสอบ การด�ำเนิน
การ ของผู้รับก�ำจัด
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และ เคร่งครัด
• การด�ำเนินการที่ถูกต้องตาม • ประเมินผลการด�ำเนินงานของ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ผู้รับก�ำจัด
กฎหมาย

• สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและ • ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลง
สถาบันการเงิน • การเข้าพบปะ พูดคุย
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด
ข้อตกลงของสัญญา
•
การแถลงผลการด�
ำ
เนิ
น
งานราย
ผูส้ ง่ มอบสินค้า ,
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ • พาเยี่ยมชมกิจการ
ไตรมาส
วัตถุดิบ และ
• การประชุมผู้ถือหุ้น
บริการอื่น ๆ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
ลูกหนี้การค้า

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

ลูกหนี้จากการขาย • การเข้าพบปะ พูดคุย
สินค้า , บริการ ,
ไฟฟ้า , อื่น ๆ

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)
• การประนีประนอม ผ่อนผัน

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)
• เจรจาต่อรอง
• นโยบายการบริหารลูกหนี้
• การด�ำเนินการตามกฎหมาย

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน • ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของ • เข้าพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชน
โอกาส ต่าง ๆ
กิจการ ถูกต้อง รวดเร็ว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• เชิญสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมกิจการ

สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อออนไลน์

หน่วยงาน
ภาครัฐ

- กลต.
- ตลท.
- สรรพากร
- สนง.อุตฯ จังหวัด
- แรงงานจังหวัด
- ทรัพยากรฯจังหวัด
- ขนส่งจังหวัด
- อบต.
- สภาหอการค้าฯ
- สภาอุตสาหกรรมฯ
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- BOI

ชุมชนและ
สังคม

ชุมชนรอบโรงงาน • การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
สังคม
• การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการ
ชุมชนรอบโรง
พัฒนาชุมชนและสังคม
ไฟฟ้า
• กิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชน
พบคิวทีซี ประจ�ำปี
• กิ จ กรรมชุ ม ชน พบโรงไฟฟ้ า
ประจ�ำปี
สังคมทั่วไป
• ข่าวสาร

• การประชุมชี้แจงของส่วนงาน • สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม และ
• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
• เงื่ อ นไขตามข้ อ ก� ำ หนด ของ สิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาความสามารถของ
กฎหมาย
องค์กรในการมีสว่ นร่วมปรับปรุง
• ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
แก่ภาครัฐเพื่อใช้ในการพัฒนา
• ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในทุก ๆ ด้าน
• การจ่ายภาษีตา่ ง ๆ ทุกเภทอย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา
• พัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพือ่ หา
โอกาสในการปรับปรุง ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• รายงานประจ�ำปี

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
• การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการใน
ชุมชน
• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ
เพื่อสังคม
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสูช่ มุ ชน
และสังคม  ทัง้ ด้านความปลอดภัย
และด้านสิ่งแวดล้อม
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และต่อต้านการ ทุจริตคอร์รปั ชัน่

• สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณะ
• สร้างพนักงานจิตอาสา เพือ่ ร่วม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• บริหารจัดการด้านพลังงานด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วย
มาตรฐาน OHSAS18001
• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และส่ง
เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• จัดซือ้ สินค้าจากผูพ้ กิ ารในชุมชน
ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม
• รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ และสือ่ อืน่ ๆ
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยพิจารณจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  , นโยบายภาครัฐ,  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย,  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
และข้อก�ำหนด ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ท้องถิ่น และต่างประเทศที่เป็นฐานของลูกค้า  การบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนธุรกิจ  โดย
ใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�ำคัญ (Materiality) ตามมาตรฐานของ GRI Sustainability Reporting Standards (Disclosure
102-40)  

หลักการคัดเลือกประเด็น
1.

การระบุประเด็น  :พิจารณาทีม่ าของข้อมูลเริม่ ต้นจากกรอบการบริหารความยัง่ ยืนองค์กร และข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่อาจ
เกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
ปีละ 1 ครั้ง
•

ภายในองค์กร :  การประชุมระดับบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน, คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจและเป้าหมายองค์กร  การประชุมระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการสวัสดิการ,
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,  การรวบรวมประเด็นที่ได้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,
ประเด็นที่ได้จากผลส�ำรวจระดับความสุขของพนักงานในองค์กร และตู้รับความคิดเห็น โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประชุม และผลส�ำรวจ รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ มาวิเคราะห์ข้อมูลความคาด
หวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กร เพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น

•

ภายนอกองค์กร : ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากการประชุมผู้
ถือหุ้น ,การประชุมคณะกรรมการบริษัท, การพบปะเยี่ยมเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียนจากลูกค้า, ผลส�ำรวจความ
พึงพอใจลูกค้า, เวทีเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กฎหมาย หรือ
กฎระเบียบต่างๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่างๆ
ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การพูดคุยทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
คาดหวังและแนวโน้ม เพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น

2.

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้น
มาให้น�้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO50001,
ISO26000 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร เทียบเคียงตัวชี้วัดตามมาตรฐาน GRI การพิจารณาจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญได้น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในตาราง Materiality Matrix  

3.

การให้เหตุผล : ในปี 2562 ประเด็นส�ำคัญที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืน ยังคงเป็น
ประเด็นเดิมแต่นำ�้ หนักของความส�ำคัญเปลีย่ นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เนือ่ งจากในปี 2562 บริษทั ฯ
ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจ�ำหน่าย และขยายขอบเขตการประเมินถึงกลุ่มบริษัทย่อย ท�ำให้มีผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
และความคาดหวังทีเ่ ปลีย่ นไปเล็กน้อย ซึง่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเด็นส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนปี 2562 เป็นดังนี้   
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สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

Materiality Matrix

สำคัญตอคิวทีซี
ดานบรรษทัภบิาล
1
2
3
4
5
6
7

เศรษฐกจิ

ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน
การเตบิโตของธรุกจิ
การจางงานและสทิธมินุษยชน
การกาํกบัดแูลกจิการ
การดแูลพนกังาน
การพฒ
ั นาพนกังาน
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สงัคม
9
10
11
12
13
14
15

การจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช
กระบวนการผลติและผลติภณ
ั ฑ
ความรบัผดิชอบตอสงัคม
การพฒ
ั นาคคูา
การใชทรพัยากร

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน (Disclosure 102-47)
ประเด็นความยั่งยืนที่
ส�ำคัญ

เนื้อหาที่รายงาน

ประเด็นส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาล

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด
ภายใน
ภายนอก

การก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
การต่อต้านการทุจริต      

QTC

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน,
คู่ค้า ,หน่วยงาน
ราชการ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง   

QTC

ผู้ถือหุ้น

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

SDGs

1

NO
POVERT Y

หน้า
29
33

36

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
QTC
การลงทุนในธุรกิจอื่น  
การกระจายมูลค่าสูผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย

มาตรฐานและนวัตกรรม

มาตรฐานการท�ำงาน    
มาตรฐานผลิตภัณฑ์     
นวัตกรรม                 

QTC

ลูกค้า

Business Growth
Fair Trade

การพัฒนาคู่ค้า

การพัฒนาคู่ค้า   

QTC

คู่ค้า

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

QTC

ลูกค้า

Fair operating
practice
Accountability
Stakeholder
Engagement
Transparency

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน Transparency
คู่แข่ง
Business Growth

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม (Quality Society)
ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน

ความปลอดภัย  
สุขภาพ

QTC

ชุมชน, คู่ค้า,
หน่วยงานราชการ

การจ้างงานและสิทธิ
มนุษยชน

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน QTC

ชุมชน, หน่วยงาน
ราชการ

การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน

QTC

หน่วยงานราชการ

Human Rights

การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน

QTC

หน่วยงานราชการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน  
การลงทุนทางสังคม    
กิจกรรมเพื่อสังคม      

QTC

ชุมชน

Employee
Development
Community
Involvement
Stakeholder
Engagement

ชุมชน, ผู้รับ
ก�ำจัด,หน่วยงาน
ราชการ
ชุมชน, ลูกค้า,
คู่ค้า,หน่วยงาน
ราชการ

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

การจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้    

QTC

กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อสีเขียว
การควบคุมมลพิษ

QTC

ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

QTC

ชุมชน, ลูกค้า,
คู่ค้า,หน่วยงาน
ราชการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
พลังงาน
น�้ำ        

QTC

ชุมชน,สังคม

QTC

ชุมชน

การใช้ทรัพยากร

3

GOOD HEALTH
AND WELL -BEING

4

QUALITY
EDUCATION

5

GENDER
EQUALITY

8

Transparency
Respect for rule
of law
Pollution
Transparency
Respect for rule
of law
Pollution
Climate Change
Resource Use
Respect for rule
of law

45
47
48
51
52

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

Health, Safety &
Well-being

Transparency
Pollution

41
43
44

55
65
69

9

INDUSTRY, INNOVATION
A N D IN F R A S T R U C T U R E

75
79

12

13

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

86
92
93
98

CLIMATE
ACTION

102
104
16

17

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

106

109
113
115
118
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “World Class” และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต “Quality of Details”
ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง ภาย
ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี “Quality + Responsibility = Sustainability” และด้วยตระหนักว่า “คน” คือทรัพยากรส�ำคัญสุด
ส�ำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย “World Class Company” จึงได้ก�ำหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกของพนักงานทุกคน
ของคิวทีซีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไว้ 4 ด้าน 8 พฤติกรรมดังนี้

8 พฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานขั้นพื้นฐาน
รักษ�

สิ�งแวดลอม

บรรษัทภิบาล

เคารพกติกา สรางว�นัย

ชวยกันลดขยะโดยใชหลัก 3Rs
สงิ� แ
ว

พฤติกรรมที่แสดงออก
3. ตรงตอเวลา
4. หยิบของไปใชแลวคืนที่เดิม

ก ิจ

ฐ

สะอาด

บรร
ษ

เศรษ

2. ลด : ใชกระดาษ
เลิก : ใชพลาสติกชนิดใชครั�งเดียวทิ�ง

อ ม
ดล

บิ าล
ทั ภ

พฤติกรรมที่แสดงออก
1. คิดกอนใช - แยกทิ�งตามประเภท

ซ�่อสัตย

สัง ค

เศรษฐกิจ

เปนระเบียบ ดูสะอาดตา
พฤติกรรมที่แสดงออก
5. เก็บขยะหร�อเศษวัสดุทันทีที่เห็น
และนำไปจัดเก็บ ณ จุดคัดแยก
6. ทำความสะอาด และตรวจสอบพ�้นที่
อุปกรณ เคร�่องมือ เคร�่องจักรอยางสม่ำเสมอ

ม

สังคม

ปลอดภัย

Start Safe-Work Safe-Finish Safe
พฤติกรรมที่แสดงออก
7. สวมใส PPE
ทุกครั�งขณะปฏิบัติงาน ถูกที่ ถูกเวลา
ตามกฎแหงความปลอดภัย
8. ไมใชโทรศัพทขณะเดินในพ�้นที่
เสี่ยงอันตราย

จากวัฒนธรรมขัน้ พืน้ ฐานในการท�ำงานทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดขึน้ ได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตั ใิ นแต่ละด้านอย่างเข้มข้น
และสอดรับกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะมีรายงานผลการด�ำเนินงานสอดแทรกแยกไว้ในด้านบรรษัทภิบาล  เศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”
เป็นกลยุทธ์หลักที่ บริษัทฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่าง
ยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อม
กับการพัฒนาคู่ค้ารายส�ำคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา โดยใช้เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น
• การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร (Total Quality Management : TQM)  ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• การส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการภายใน ผ่านงานวิจยั และพัฒนา และการเสนอ KAIZEN
ในระดับพนักงาน ส่งผลให้เกิดการคิด และลงมือท�ำในเรื่องใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล โดยในปี
2562 บริษัทสามารถท�ำรายได้จากสินค้านวัตกรรมใหม่ และมีผลงาน KAIZEN ของพนักงานที่สามารถใช้งานได้จริง
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัทฯ มากกว่า 500 เรื่อง
• การพัฒนาคู่ค้ารายส�ำคัญ เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ คิวทีซี อยู่ในประเภท SME จึงมีข้อจ�ำกัดหลายประการในการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต บริษทั จึงจ�ำเป็นต้องเข้าไปช่วยเสริมทักษะวิธกี ารท�ำงานเชิงเทคนิค และเรียนรูไ้ ปด้วยกัน พร้อม
แนะน�ำแนวทางการท�ำงานที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของ คิวทีซี  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ส่งมอบวัสดุได้ตรงเวลา และมีคณ
ุ ภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และเพือ่ ให้คคู่ า้ ยกระดับความสามารถ เติบโต และมัน่ คง
โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ราย
• การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน ได้แก่ BUSDUCT จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN.
BHD. ประเทศมาเลเซีย ภายใต้แบรนด์ DE BUSDUCT   และ Solar Inverter จาก บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
ภายใต้แบรนด์ Huawei

ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
บริษทั ฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กรด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจอืน่ ๆ
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าในระยะยาวแก่องค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นีไ้ ด้กำ� หนด
ให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ในปี 2562 ทีมผู้บริหาร และ บจ.คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ ได้มีการศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ  โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล  แต่ยังไม่มีโครงการที่ให้ผลตอบแทนตามมาตรฐานที่บริษัทก�ำหนดไว้
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ด้านสิง่ ด้แวดล้
ม อม
านสิ่งอแวดล้
สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยังยื
่ น
สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญทีข่ บั เคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะส่งผล
เป็นอีกหนึ
ทธ์ส�ำ่นคัต่ญอรุที่น่ขับจึเคลื
่อนองค์กรมาอย่างต่อบเนืปรุ่องงกระบวนการ
ยาวนาน ด้วยตระหนั
ความส�ำคับญความคิ
ของสิ่งดแวดล้
อม ที่จาะ ของ
กระทบต่อชีวติ ความเป็
นอยู่งกลยุ
่ของคนรุ
งมองหาโอกาสในการปรั
ผลิตภัณกฑ์ถึงและยกระดั
การกระท
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับความคิด  
พนักงานในการสร้างผลลัพธ์ทส่ี ามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ สิง่ ทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อสร้างความยังยื
่ นเช่น
การกระท�ำ ของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สิ่งที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อสร้าง
ความยั
เช่น
- ได้่งยืนนาระบบมาตรฐานด้
านสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการด้าน
-

มาตรฐานการบริ
ดการด้านสิ่งดแวดล้
ISO14001
และมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO5001 มาตรฐาน
สิ•ง่ แวดล้
อม ISO14001ห,ารจั
มาตรฐานการจั
การด้อามนพลั
งงาน ISO50001
การจัดการสิ
่งแวดล้อมว่ฐาเพื
ด้ว่อยการจั
าซเรือนกระจก ISO14003
ถูกง่ แวดล้
น�ำมาประยุ
กต์นใช้ใโครงการการจั
ห้สอดคล้องกัดบการท
บริบทของ
เข้าโครงการพั
ฒนาของภาครั
ยกระดัดบการก๊
ความสามารถในการจั
ดการด้านสิ
อม เช่
ารายงาน
องค์กร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร , โครงการ 3Rs และในปี 2562 บริษทั มีเป้าหมายเข้าสูก่ ารเป็ นโรงงาน “Zero Landfill”
หารจัดางความตระหนั
การของเสีย วัสกดุรัไบม่ผิใดช้ชอบต่
แล้วจากการผลิ
ต แด้ก่วพยการไม่
ส่งาก�นกิ
ำจัดจแบบกลบฝั
่งดิน 100%
ส่•งเสริมบริการสร้
อสิง่ แวดให้
นักงานผ่
กรรมและโครงการต่
าง “Zero
ๆ เช่toน Landfill”  
โครงการแยกขยะ,
ส่งเสริ
มพฤติ
กรรมา “รัKAIZEN
กษ์” ด้วยส่ด้งาเสริ
ให้มกี อารลด
ละ เลิงงาน
กใช้พ,ลาสติ
คชนิดใช้ครัง้ เดียพวทิ
และ และน
ส่งเสริ้ามการท�
ำ KAIZEN
กิ•จกรรมส่
งเสริ
มการท
นสิงม่ แวดล้
มและพลั
โครงการลดการใช้
ลังง้ งาน
, โครงการประกวด
ด้าษนสิ
แวดล้อมและพลั
งงาน
สิง่ ประดิ
ฐ์จ่งากเศษวั
สดุเหลือใช้
เป็ นต้น

Raising
Awareness

Green
Culture
เปลี่ยนโลกให้สดใส งดใช้

ด้านสังคมปิ ด น้า-ไฟเมื่อเลิกใช้ ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อชารุด เปลี่ยน-วิธีการทางานให้สมดุล
CSR in Process เปิ ด-ใจคุณร่วมอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม

สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

CSR in Process
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน และบริษทั ฯ ถือเป็นความเสีย่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ

งความเข้
วฒ
ั นธรรมความปลอดภั
ยในองค์
ได้สร้สง่ าเสริ
มการสร้มาแข็
งวัฒงให้
นธรรมด้
านความปลอดภัยมาอย่
างต่อเนืกอ่ รง โดยได้นำ� ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18001
ความปลอดภั
วติ และทรั
พย์สนิ ของพนักงาน และในปี
และบริษทั 2562
ฯ ถือบริ
เป็ นษความเสี
่ งสาคักญต์ใของบริ
ษทั ฯ และผู
ม้ สี ว่ นได้เพืเสี่อยทดแทน
บริษทั ฯ ได้
มาประยุ
กต์ใช้ใยห้ในชี
สอดคล้
องกับกระบวนการภายใน
ัทได้เริ่มยประยุ
ช้มาตรฐาน
ISO450001
มาตฐาน
ในปี 2563 ต่ยอมาอย่
ไป  มีากงต่
ารใช้
และบุ
คลากรจ�ำหนวนมากเพื
ดหาอุปกรณ์ป้อยงกันOHSAS18001
ภัยส่วนบุคคล มา
ส่งเสริมการสร้
างวัOHSAS18001
ฒนธรรมด้านความปลอดภั
อเนืง่อบประมาณ
ง โดยการได้
นาระบบบริ
ารจัดการด้่อาจันความปลอดภั
ปรุงเครื
่องมื
อ เครื่องจักร กระบวนการท�
ำงาน
สภาพแวดล้
อมในการท�
งาน การอบรมให้
ความรู
้และพั
กิจคกรรม
ประยุกต์การปรั
ใช้ให้สบอดคล้
องกั
บกระบวนการภายใน
มีการใช้
งบประมาณ
และบุ
คลากรจำานวนมากเพื
่อจัดหาอุ
ปกรณ์
ป้อฒงกันาทั
นภักยษะ
ส่วนบุ
คล การ
KAIZEN ด้านความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานแก่พนักงาน เพือ่ ให้เกิดความตระหนักรู้ และ
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ กิจกรรม KAIZEN ด้าน
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทมีเป้าหมาย Zero Accident
ความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทางานแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลีย่ งสถานการณ์ท่ี
อาจทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ โดยบริษทั มีเป้าหมาย Zero Accident

Safety
Culture

Start Safe

Work Safe

Finish Safe
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สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดความสามารถหลักขององค์กร (Core
Competency) ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสยั ทัศน์
องค์กร เพือ่ ใช้เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะทีท่ กุ คนในองค์กรจ�ำเป็น
ต้องมีเป็นพืน้ ฐาน พร้อมก�ำหนดความสามารถตามต�ำแหน่งงาน
ไว้อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงาน
ในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างคนดี
ของสังคม และเป็นคนเก่งในงาน  พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Core Competency of QTC

S

Service
การบร�การที่ดี
มีคุณภาพ
เกินมาตรฐาน

T

A

D

Team Work
Achievement
Dynamics
รวมแรง รวมใจ
มุงผลสัมฤทธิิ์ พลังแหงกรสรางสรรค
งานตองไดผบ สูเปาหมายเดียวกัน พัฒนาอยางตอเนื่อง
คนตองมีความสุข

สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ถ้าพนักงานของเรามีความสุขในการท�ำงาน และมีความ
สุขในการใช้ชวี ติ ส่วนตัว จะช่วยท�ำให้เกิดการกินดีอยูด่ ี มีสขุ ภาวะทีด่ ใี นชีวติ
ซึง่ จะส่งผลและมีสว่ นช่วยผลักดันให้เกิดความส�ำเร็จ ความมัน่ คง และความ
ก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร และสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงสร้างกลไกของ
การท�ำงานเพือ่ สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงาน (Work
Life Balance) ให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่
ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก   โครงการและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิด Work Life Balance เช่น โครงการ “Happy Money ชีวิ
ตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”  โครงการ “Happy Body สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข”  
โครงการ “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สุขภาพดีมเี งินออม” โครงการ “สร้างครอบครัว
อบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�ำงานองค์กร”

CSR after Process
สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมัน่ ในหลักธร
รมาภิบาล ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
โดยถือปฏิบัติดังนี้
• รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ผ่านเวทีการประชุมฯ  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะกรรมการ
สวัสดิการ   เวทีเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซีซึ่งจัดขึ้นปีละ 1
ครั้ง กล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อน�ำมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน (ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)
• มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ ตามความถนัดและความสามารถขององค์กร
• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  โดยผ่านรายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ   เว็บไซต์ ฯลฯ
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บรรษัทภิบาล
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้จัดท�ำ  “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
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 อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึง่ เป็นข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจ   ภายใต้การก�ำกับดูแลของ “คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการซึง่ เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ 1 ท่าน โดย
จะมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�ำทุกปี  (Disclosure 102-23)
การด�ำเนินงานปี 2562  ไม่มีประเด็นปรับปรุงหลักปฏิบัติ เป็นการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างจริงจัง   
• สือ่ สารนโยบายไม่รบั ของขวัญให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบผ่านช่องทางเว็บไซด์ และส่งตรงทางอีเมล์ให้กลุม่ คูค่ า้ ของ QTC

• บริษัทฯ โดยนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดในการบริหาร
องค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ ในงานสัมมนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ น�ำไปเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานที่ดีขององค์กร  จัดโดยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

31

ช่องทางการสื่อสาร
วิธีการสื
ผู้มีส่อ่วสารกั
นได้เสีบย ผู้มีส่วคูนได้
่มือฉบัเสีบย การ การชี้แจง รายงาน เวทีเส
พกพา
อบรม
ประจ�ำปีช่องทางการสื
วนาฯ่อสาร AGM
ผูม้ สี ่วนได้เสีย
คู่มอื ฉบับ✓
พกพา การอบรม
จง รายงานประจ
AGM
✓ การชีแ้✓
✓ าปี เวทีเสวนาฯ
ภายในองค์กร
ภายในองค์กร




✓
✓
✓
✓
✓
ภายนอกองค์กร
ภายนอกองค์กร

-









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





นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังท�ำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความ
เหมาะสมในการด�
ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และผู
้บริหารระดัและบรรษั
บสูง  การพิทจภิารณาค่
คณะกรรมการ
้บริคหคลที
ารระดั
สูง  
นอกจากนี
้ คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่
าตอบแทน
บ าล ยัางตอบแทนแก่
ท าหน้ าที่สรรหา
คัดเลือ ก และผู
เสนอบุ
่มคี บวาม
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด  http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf   
เหมาะสมในการดารงต าแหน่ งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง ตาม
โดยในรอบปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนด http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf โดยในรอบปี 2562
ได้จดั ให้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้จดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ  และประเมินความสามารถใน

การประเมิ
บัตงิงประธานเจ้
าน าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง ในปี 2562 มีผลการประเมินดังนี้
การปฏิบัตน
ิหน้ผลการปฏิ
าที่ของต�ำแหน่

คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ กาหนดให้
จดั การประเมิษนทัผลการปฏิ
งิ านของคณะกรรมการบริ
ทั ฯ และประเมินความสามารถในการ
1. ผลการประเมิ
นคณะกรรมการบริ
ฯ โดยอ้างอิบตงั แบบประเมิ
นผลการปฏิบตั งิ ษานตนเองของคณะกรรมการบริ
ษทั ; ศูนย์
ครั
ง
้
ซก
ง
่
ในปี
2562
มี
ผ
ลการประเมิ
น
ดั
ง
นี
้
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตาแหน่งประธานเจ้
า
หน้
า
ที
บ
่
ริ
ห
าร
อย่
า
งน้
อ
ยปี
ล
ะ
1
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และได้น�ำมาปรับ
1. ผลการประเมิ
ฯ โดยอ้
บตั นิงตนเองจากผลการปฏิ
านตนเองของคณะกรรมการบริ
; ศูน ย์
ข้อนค�คณะกรรมการบริ
ำถามให้เหมาะสมจ�ษำัทนวน
30 ข้าองอิให้งกแบบประเมิ
รรมการทั้งน11ผลการปฏิ
ท่านประเมิ
บัติงานประจ�ำษปีัท2562
พัฒนาการกและน�
ากับดูำแคะแนนมาเฉลี
ลกิจการบริษทั ่ยจดทะเบี
ยนตลาดหลั
โดยมีคะแนนเต็
ม 5 กทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 : และได้นามาปรับข้อคาถาม
ให้เหมาะสมจานวน 30 ข้อ ให้กรรมการทัง้ 11 ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบตั ิง านประจาปี 2562 และนาคะแนนมา
เฉลีย่ โดยมีคะแนนเต็ม 5
กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562
กราฟแสดงผลการประเมิ
ตนเองของคณะกรรมการบริ
ฯ ประจบดีาปีเยี่ย2562
คะแนนเต็ม 5 นเฉลี
่ยที่ได้ 4.87 คะแนน อยูษ่ใัทนระดั
ม
คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.87 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
5
4
3
2

คณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ โดยเท่าเทียมกัน

การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ : มีกระบวนการที่…

มีการรับทราบถึงรายการเกีย่ วโยงกันและรายการทีม่ ี …

มีการดูแลให้มขี อ้ กาหนดเรือ่ งจริยธรรมธุรกิจ และข้อห้าม…

มีการจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ และ…

มีการดูแลให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ…

มีการติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ เช่น …

มีการกาหนดระดับอานาจดาเนินการและกระบวนการ…

มีการดูแลให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ…

มีการมอบหมายอานาจดาเนินการให้ฝ่ายจัดการอย่าง…

มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ…

มีการติดตามการดาเนินการของฝ่ายจัดการอย่าง…

การทาหน้าทีข่ องประธาน

คณะกรรมการมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน สามารถ…

มีการประชุมสม่าเสมอ เพียงพอต่อการทางานให้บรรลุ …

การปฏิบตั เิ รือ่ งการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็นที่ …

คณะกรรมการได้รบั เอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน…

ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุก …

คณะกรรมการเห็นว่าผูล้ งทุนมีความเชือ่ มันในคณะกรรมการ
่

คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง

คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ เว้นแต่ม…
ี

คณะกรรรมการมีการเตรียมตัวก่อนประชุมทุกครัง้

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันกาหนด…

คณะกรรรมการได้จดั สรรเวลาในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ …

การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การมีกระบวนการที่ …

บทบาทของกรรมการผูจ้ ดั การมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี ่อกัน

ภาพรวมความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของกรรมการ0ธุรกิจ …

0

ภาพรวมของการดาเนินงาน

1

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ตนเองของคณะกรรมการบริษ ัท ; ศูน ย์ พ ัฒ นาการกากับ ดูแ ลกิจ การบริษ ัท จดทะเบีย นตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ธันวาคม 2554 : และได้นามาปรับเพิ่มเติมรวม 11 หมวด กรรมการ 10 ท่านประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจากผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2562 ด้วยความเป็นอิสระ และนาคะแนนมาเฉลีย่ โดยมีคะแนนเต็ม 4

2.

ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ; ศูนย์พฒ
ั นาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
กราฟแสดงผลการประเมิ
น
ความสามารถในการปฏิ
ิงานต
ริหารประจ
าปี 2562
ประเทศไทย ธันวาคม 2554 : และได้นำ� มาปรับเพิม่ เติบมัตรวม
11าแหน่
หมวดงประธานเจ้
กรรมการาหน้
10 าท่ทีา่บนประเมิ
นการปฏิ
บตั งิ านของ
คะแนนเต็
ม
4
คะแนนที
เ
่
ฉลี
่
ย
ที
ไ
่
ด้
3.8
อยู
ใ
่
นระดั
บ
ดี
เ
ยี
่
ย
ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2562 ด้วยความเป็นอิสระ และน�ำคะแนนมาเฉลี่ยโดยมี
คะแนนเต็ม 4

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของกฎหมายค่อนข้างบ่อย
และเพื่อเป็ป้อนงกั
นความผิ
ดพลาดในการด�
เนินธุรษกิจทั ฯบริเนื
ษัท่ อฯงจากป
จึงได้จั ัดจุบท�ำนั ขัมี้นกตอนการปฏิ
บัติงานเกี
่ยวกับการประเมิ
นความสอดคล้
องางบ่อยและ
ประเด็
นความเสี
ย่ งทีส่ าคัญำของบริ
ารเปลี่ยนแปลงข้
อกาหนดต่
าง ง ของกฎหมายค่
อนข้
ครอบคลุ
มกิจกรรมทางธุ
ำหนดที
ยนกฎหมายควบคุ
มเข้นาความสอดคล้
สู่ระบบ Document
้ องกันความผิ
เพืต่่ออปกฎหมายให้
ดพลาดในการด
าเนินธุรรกิกิจจก�บริ
ษทั ฯ มจกรังบได้ผิดจดชอบ
ั ทาขัและจั
นตอนการปฏิ
้ ดท�ำเป็นทะเบี
บตั งิ านเกี
ย่ วกับการประเมิ
องต่อกฎหมายให้
Control Center  ในปี 2562 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
ครอบคลุมกิจกรรมทางธุร กิจ กาหนดทีมรับผิดชอบ และจัดทาเป็ นทะเบียนกฎหมายควบคุมเข้าสูร่ ะบบ Document Control Center ในปี
รวบรวมข้
อก�ำงหนด
2562 มีผ•ลการด
าเนินงานดั
นี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจเข้าระบบควบคุม จ�ำนวน 392 เรื่อง
• ด�ำเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายแล้วจ�ำนวน 391 เรื่อง
o รวบรวมข้อกาหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจเข้าระบบควบคุม จานวน 392 เรือ่ ง
• ก�ำลังด�ำเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายอีก 1 เรื่อง เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2562  โดยจะด�ำเนิน
o การให้
ดาเนิสนอดคล้
การประเมิ
นความสอดคล้2อของปี
งต่อกฎหมายแล้
องภายในไตรมาส
2563 วจานวน 391 เรือ่ ง
o กาลังดาเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายอีก 1 เรือ่ ง เนื่องจากยังไม่มผี ลบังคับใช้ในปี 2562 โดยจะดาเนินการให้
สอดคล้องภายในไตรมาส 2 ของปี 2563
392

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

391

ด�ำเนินการได้ความสอดคล้องต่อกฎหมาย

1

ก�ำลังด�ำเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมาย

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Disclosure 102-16)
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ และสามารถตรวจสอบ
ได้ อย่างต่อเนือ่ ง จริงจัง โดยในปี 2562 ได้ทำ� การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ยังคงให้ใช้ตามประกาศ ครัง้ ที่ 5 เมือ่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-anti-corruptionpolicy-th-02.pdf การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย ถูกก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้
เพิม่ ต�ำแหน่งงานผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในขึน้ มาเพือ่ ติดตามการความคืบหน้าในมาตรการแก้ไขป้องกัน พร้อมให้คำ� แนะน�ำใน
การปฏิบัติและประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ภายในของบริษัทฯ ทุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความถี่
ไตรมาสละ 1 ครั้ง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ในรอบปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งสิ้น 5 ครั้ง

นโยบายสู่การปฏิบัติ
การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)
		
จากการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านทุจริตแก่พนักงาน โดยก�ำหนดหลักสูตร
“นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นหลักสูตรความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะต้อง
ผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ทุกต�ำแหน่งงานนั้น ผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้รายการ
จ�ำนวน(คน)

ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงานรับการอบรม
พนักงานเข้าใหม่ ชาย
พนักงานเข้าใหม่ หญิง

81
7

100
100

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
> 80 %
< 80 %

79
9

89.77
10.23

ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ด้รบั การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
แล้วมีผลการประเมินต�่ำกว่า 80% จะได้รับการทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจจากผู้อบรมอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
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การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ โดยคุณกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดได้น�ำตัวแทน
พนักงานเข้าร่วมแสดงพลังงานในงาน “รวมพลังอาสาสู้โกง” วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 เมื่อวัน
ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ไบเทคบางนา ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศเป็นแนว
ร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ และปฏิบัติได้ตามนโยบายที่ประกาศไว้
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้จดั กิจกรรมรณรงค์ภายในองค์ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงานของบริษทั ฯ และนักเรียนใน
ชุมชน ในงาน “5S Safety & Happy Workplace” ในระหว่างวัน
ที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงงาน จังหวัดระยอง

“รวมพลังอาสาสู้โกง” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  

จัดบูธองค์กรคุณธรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานและนักเรียนในชุมชน

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ โดยนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
: CAC) จาก ดร.กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ก�ำหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

-

-

e-mail

จดหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

✓

เวทีเสวนาฯ

ภายนอกองค์กร

รายงานประจ�ำปี

✓ ✓ ✓ ✓

การประชุมชี้แจง

ภายในองค์กร

การอบรม

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือฉบับพกพา

ช่องทางการสื่อสาร

-

✓

-

-

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

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำทีส่ งสัยว่า พนักงาน ผูบ้ ริหาร หรือกรรมการของบริษทั ฯ มีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ QTC ท่านสามารถสอบถาม หรือ
แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่อไปนี้
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การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รักษาไว้ซึ่งพันธกิจ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าว
ขึ้นสู่บริษัทชั้นน�ำของโลก (World Calss) ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=887&lang=th   และ
ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO (Disclosure 102-11) พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีช่องทางในการ
รายงาน  การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และด้านคอร์รปั ชัน่
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานฯ  รองกรรมการผู้จัดการ
ทุกสายงานและผู้จัดการฝ่ายตามสายงาน รวมถึงกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย เป็น Risk Manager ท�ำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง และก�ำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และผู้จัดการแผนกตามสายงาน เป็น Risk Team ท�ำหน้าที่
ชี้บ่งความเสี่ยง และน�ำมาตรการป้องกัน แก้ไข ไปปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงาน   โดยมีความถี่ในการ
ทบทวนไตรมาสละ 1 ครั้ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยงองค์กรในรอบปี 2562 มีความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 80 เรื่อง  แบ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง  
11 ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมแล้วอยู่ในการควบคุม 69 ความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)
ประเด็นความเสี่ยง
การด�ำเนินงาน
1.1 ความไม่สม�ำ่ เสมอของรายได้และการพึงพิง เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประมูลงานภาครัฐ ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางการเมืองส่ง
ลูกค้ารายใหญ่ ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า
ผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และมีคู่แข่งขันในตลาดมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่
ได้ บริษัทฯ ได้สร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงไว้ดังนี้
• มีหน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับงานขายราชการ พร้อมก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน
• ยื่นขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2562 ยืน่ ขอหม้อแปลงฉลากเขียวจ�ำนวน 6 รายการ โดยมี
1 รายการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลจ�ำนวน 227 เครื่อง มูลค่ากว่า 37 ล้านบาท
• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลิตแบบ OEM ปัจจุบนั มี 2 กลุม่ ประเทศได้แก่ออสเตรเลีย
และญี่ปุ่น (ไม่สามารถกล่าวอ้างชื่อแบรนด์ได้) เป็นความลับทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงประหยัดพลังงาน (Super Low Loss) และ Smart Transformer สร้างความแตก
ต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ไม่ลด
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 45- 53
คุณภาพ (ท�ำน้อย ได้มาก)
• ตั้งตัวแทนขายในต่างประเทศจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ QTC
• ปรับโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย เพิ่มแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลลูกค้าและ
ประสานงานเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ่ บริษทั ฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ Busduct จาก DYNAMIC ELECTRICAL  SDN.BHD.  และ Solar Inverter
จาก บริษัท ห้วเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
1.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา เนื่องจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศเป็น
ต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวัตถุดบิ สัดส่วน 60% ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ต่อปี และมีการส่งออกหม้อแปลงเป็นสัดส่วน 20-30% ของ
ยอดขาย  และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์โลก
ส�ำคัญๆ บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
ผลการด�ำเนินงานปี 2561 บริษทั ฯ ได้กำ� ไรจาก • นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 4,854,937.00 บาท • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด เช่นทองแดง เหล็กซิลิกอน
และน�ำ้ มันหม้อแปลง  และท�ำการจองซือ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้า หากเห็นโอกาสได้เปรียบทางการค้า
1.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น
เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟ
ฟ้า  โดยผ่านการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี โกบอล เพาเวอร์ (จ�ำกัด) : QTCGP ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย  และธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของ คิวทีซีไม่มีความถนัด บริษัทฯ
จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
จ้างผู้บริหาร และทีมงาน ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร QTCGP
ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางภายนอก เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ ที่จะเข้าลงทุน ครอบคลุม
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 43
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
การลงทุนใด ๆ ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมติของ
ผู้ถือหุ้น
1.4 ความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้
เนือ่ งจากการแข่งขันทางการค้าปัจจุบนั ท�ำให้ตอ้ งมีการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า เพือ่ ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ในขณะเดียวกันหากลูกค้าที่บริษัทฯให้สินเชื่อไปนั้น ขาดวินัยทางการเงิน ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการช�ำระหนี้ ก่อให้เกิดเป็นหนีค้ า้ งช�ำระ  ท�ำให้บริษทั ฯไม่ได้รบั เงินตรงตามเวลา
ที่ก�ำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีมาตรการดังนี้
• ตั้งส�ำรองค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ (เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี) หากมีหนี้ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี
• ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้า ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการให้เครดิตลูกค้า
อย่างชัดเจน
• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต ก�ำหนดให้ขายเป็นเงินสด
ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถควบคุมลูกหนี้การค้าให้ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 58.19%
โดยมีระยะเวลาในการช�ำระหนี้ 72 วัน
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2.

ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง
2.1 สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน

ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 55 - 68

การด�ำเนินงาน
เนื่องจากสภาพการท�ำงานของพนักงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี และ
มีกระบวนการท�ำงานที่เป็นขั้นตอน และโรงงานตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนซึ่งมีอายุกว่า 20 ปี อาจเกิด
อุบตั เิ หตุทสี่ ง่ ผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนได้ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรการป้องกันไว้ดงั นี้
• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน OHSAS18001
• ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และ PPE อย่างเหมาะสม การซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร
ตามระยะ
• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า และอาคาร โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้
• ฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
• กระตุ้นจิตส�ำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT
• จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพือ่ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่พนักงาน และชุมชน
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนลูกจ้างร่วมพิจารณา
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า และสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ตามสถานการณ์ที่ระบาด

2.2 การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร และพนักงาน เนือ่ งจากโรงงานตัง้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง ตัง้ แต่พนักงาน
ในต�ำแหน่งงานส�ำคัญ
ระดับใช้แรงงาน ถึงระดับวิชาชีพ บริษัทฯ ได้วางมาตรการที่ส�ำคัญไว้ดังนี้
• ปรับโครงสร้างค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
• โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
• โครงการรวบรวมและจัดท�ำ KM ในทุก ๆ กระบวนการท�ำงาน เป็นสื่อดิจิตอลเพื่อเข้าถึง
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 75 - 78
และเข้าใจได้ง่าย
• สร้างสุขภาวะองค์กร ตามแนวทาง Happy 8
2.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ลักษณะธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม จ�ำหน่าย บริการ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ จึงมีกฎหมาย ข้อก�ำหนด มากมายทีบ่ ริษทั ฯ
จะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง ซึ่งในตัวกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามวาระตามสมัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ  ได้ก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันไว้ดังนี้
ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการติดตาม รวบรวม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และข้อก�ำหนด
ทางการค้า จากช่องทางที่เหมาะสม เช่น ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่าง ๆ
จัดท�ำเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และข้อก�ำหนด เพือ่
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 31
เป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร
หน่วยงาน Document Control จัดท�ำเป็นทะเบียนกฎหมาย ข้อก�ำหนดทางการค้า ที่เกี่ยวข้อง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส
2.4 การคอร์รัปชั่น
ลักษณะธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม จ�ำหน่าย บริการ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีการติดต่อ
ประสานงาน ตลอดจนการน�ำส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร  การค้าขายกับหน่วยงานภาค
รัฐ  ซึง่ อาจเกิดช่องว่างให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ ได้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประกาศไว้ และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด   
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 33
และปัจจุบนั ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(CAC) อย่างเป็นทางการแล้ว
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3.

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง
3.1 การจัดการของเสียอันตราย และวัสดุเหลือ
ใช้จากการผลิต

ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 98 - 101

4.

การด�ำเนินงาน
ในกระบวนการผลิต และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษทั ฯ มีวสั ดุเหลือใช้จากการผลิต
และของเสียอันตรายทีต่ อ้ งควบคุมการก�ำจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการก�ำจัด
จะผ่านบริษัทผู้รับก�ำจัด ผู้รับก�ำจัดด�ำเนินการตามวิธีที่กรมโรงงานฯ ก�ำหนด แต่อาจมีความ
เสี่ยงที่ผู้รับก�ำจัดขาดความรับผิดชอบไม่ด�ำเนินการตามเงื่อนไข ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• ขออนุญาตและขึน้ ทะเบียนบริษทั ผูร้ บั ก�ำจัด แยกตามประเภทของของเสียจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่ และวิธีก�ำจัด ในพื้นที่จริงของผู้รับก�ำจัด โดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหน้า
• ควบคุมการขนย้าย และการบรรจุเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลก่อนออกจากโรงงาน
• คัดแยกขยะ และส่งก�ำจัดตามแนวปฏิบัติ Zero Landfill ได้ 100%
• จัดท�ำโครงการ Zero Landfill น�ำขยะประเภทฝังกลบ ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า

ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

ประเด็นความเสี่ยง
4.1 ภาวะฉุกเฉิน

การด�ำเนินงาน
เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นน�้ำท่วมส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ไฟไหม้ส�ำนักงานใหญ่
หรือโรงงานจังหวัดระยอง  บริษัทฯ ได้วางมาตรการป้องกัน และเตรียมรับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้  
• จัดท�ำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมทุกปี
ปัจจุบันได้ด�ำเนินการตามแผนงานครบถ้วน
• จัดท�ำแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และท�ำการฝีกซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง
เป็นความเสี่ยงระดับต�่ำแต่ต้องเฝ้าระวัง และ • ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.2  การพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารงานในบริษทั โดยผูน้ ำ� ส่วนใหญ่เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ติดเป็นแบรนด์ของสินค้า ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย  ในอนาคตหากมี
การเปลีย่ นแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ บริษทั ฯ จึงได้มมี าตรการด�ำเนินการดังนี้
• จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan)  และคัดเลือกผู้สืบทอด
ผลการด�ำเนินงานหน้าที่ 77
• ส่งเสริมภาวะผู้น�ำ และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด ตาม Career Path
• ส่งเสริมการท�ำตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�ำ 
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ด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารองค์กรตระหนักดีวา่ การด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และมีธรรมาภิบาล นัน้ เป็นความรับผิดชอบสูงสุด ทีต่ อ้ งท�ำให้ได้ตามวิสยั
ทัศน์ และพันธกิจทีใ่ ห้ไว้ มีขอบเขตรับผิดชอบการด�ำเนินงานของ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ และ บริษทั ย่อย  บริษทั ร่วมทุนทุกแห่ง  โดย
มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังนี้

การเติบโตของธุรกิจ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
จุดเด่นทางการเงิน
Financial
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

2560
901.53
914.81
(760.81)
154.00
(394.72)
(237.99)
(247.25)
(252.46)
(0.89)
งดจ่าย
(341,088,220)
2,037.27
595.18
1,442.09

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
2562
965.17
983.67
(615.25)
368.42
(153.17)
217.62
198.40
197.18
0.578
0.15*
(341,092,557)
1,856.37
217.54
1,638.83

2561
958.05
978.34
(747.76)
230.58
(193.89)
35.66
(0.12)
(0.48)
0.001
งดจ่าย
(341,092,557)
1,918.99
477.34
1,441.64

*รอผลอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
รายได้รวม

ก�ำไรขั้นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

368.42

สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้านบาท)

230.58

1,856.37
1,441.64

983.67

1,918.99

2,037.27

978.34

1,442.09

914.81

1,638.83

198.40

154.00

217.54

477.34

595.18

-0.12

-247.25
2560

2561

2562

2560

2561

กำไรขั้นตน

2562
กำไรสุทธิ

2560

2561

2562

สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน

หนี้สินรวม
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิ จเปรียบเทียบปี 2559-2562
ปี 2561
งบเฉพาะ
งบเฉพาะ
งบรวม
ปี 2559
ปี 2560

รายการ

ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2559-2562

รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

531.23

865.47

815.57

958.05

ด้านเศรษฐกิจ
ปี 2562
งบเฉพาะ
งบรวม
816.48

965.17

ปี 2561
งบเฉพาะ
(159.43)
38.83
71.77
166.64 ปี 2562275.22
งบเฉพาะ (0.12)
งบรวม 122.18
งบเฉพาะ 198.40
งบรวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
(ล้านบาท)
(79.33) ปี 2559(219.34)ปี 2560 4.10
816.48 96.84
965.17
กาไร(ขาดทุน) รายได้
สะสม จากการขายและบริการ(ล้านบาท) (ล้านบาท)
162.03 531.23(68.79) 865.47(64.69)815.57 (98.93)958.05 54.61
275.22
กาไรสุทธิต่อหุน้ EBITDA
(บาท) (ล้านบาท)
(0.33) (48.45)(0.81)(159.43) 0.01 38.83 0.00 71.77 0.38166.64
0.58
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
(ล้านบาท)
(79.33) (219.34)
4.10
(0.12)
122.18
198.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
-6.94%
-14.25%
0.22%
(0.01)
6.87
10.51
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสม
(ล้านบาท)
162.03
(68.79)
(64.69)
(98.93)
54.61
96.84
อัตราผลตอบแทนส่
วนของผู
(%)
-20.07% (0.81) 0.29% 0.01 -0.01% 0.00 8.18 0.38 12.880.58
ก�ำไรสุ
ทธิต่อหุถ้ อ้นื หุน้
(บาท) -11.94% (0.33)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
-6.94% -14.25%
0.22%
(0.01)
6.87
10.51
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
-11.94% -20.07%
0.29%
-0.01%
8.18
12.88
EBITDA

(ล้านบาท)

รายการ

(48.45)

หมายเหตุ : เริ่ มรายงานงบรวมกิ จการตัง้ แต่ปี 2561

หมายเหตุ :  เริ่มรายงานงบรวมกิจการตั้งแต่ปี 2561
1,000.00
900.00

865.47
815.57 816.48

800.00

ล้ านบาท

700.00
600.00

531.23

500.00
400.00

285.23

300.00

313.27 312.37

327.33
273.82

181.59

200.00

277.78
241.79
243.13
109.79

90.03

100.00
-

271.52

28.87 28.01
18.14 26.08
รายได้จากการขายและบริการ (รวม)

รายได้จากการขายภาครัฐ

ปี 2559

รายได้จากการขายในประเทศ

ปี 2560

รายได้จากการขายต่างประเทศ

ปี 2561

รายได้จากงานบริการ

ปี 2562

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริ การ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2559-2562

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ และตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้วา่ มีรายได้เพิม่ ขึ้น
จากปี 2561 เล็กน้อยคิ
ดเป็ นร้อยละ 0.11 โดยมี
จากการขายและบริ
การรวม
618.ล้านบาท ประกอบด้
ย รายได้จจากะาครั
ฐ ร้วอ่ายมีร86
จากกราฟแสดงการเปรี
ยบเทีรยายได้
บรายได้
จากการขายและบริ
การ และตารางแสดงผลลั
พธ์ทวางเศรษฐกิ
จะเห็นได้
าย
33 ละ.33 รายได้
อยละ
52ด.52
างประเทศร้
อยละ
28.3 และรายได้
จากงานบริ
การล้าร้นบาท
อยละ ประกอบด้
86.83 โดยในปี
ได้เพิ่มจขึากะาคเอกานร้
้นจากปี 2561 เล็
กน้อยคิ
เป็นรายได้
ร้อยละจากต่
0.11  โดยมี
รายได้
จากการขายและบริ
การรวม
816.48
วย ราย
อยละ 33.25
รายได้เป็จากภาคเอกชนร้
33.54
รายได้จมากต่
29.78น และรายได้
จากงานบริการ
2562-2563 ได้ปจากภาครั
รับแผนยุฐทร้ธศาสตร์
กาหนดให้
นปี แห่งคุณะาพอยละ
และสร้
างความเข้
แข็งาเน้งประเทศร้
นกลยุทธ์อดยละ
า้ นการเงิ
มีการนานโยบายการบริ
ร้อยละ
3.43 โดยในปี 2562-2563
ปรับแผนยุ
ทธศาสตร์
หนดให้
เป็นเปีกิแดห่สะาพคล่
งคุณภาพองและศั
และสร้กายะาพทางการเงิ
งความเข้มแข็งเน้นนกลยุ
ทธ์งดการลด
า้ นการ
หารลูกหนี้การค้
า และนโยบายการบริ
หารสินค้ได้าคงคลั
ง มาใา้
เป็นเครืก่อำ� งมื
อ ทาให้
รวมถึ
น มีการน�ำกนโยบายการบริ
หารลู
หนี้การค้
และนโยบายการบริ
หารสินนค้การท
าคงคลั
มาใช้
เป็นเครื่อมงมื
เกิดสภาพคล่ในด้
องและ
มูลค่าการตัง้ เงิ
สารองของลู
หนี้การค้าและสิ
นค้ากคงคลั
ง าในด้
านการขายและตลาดเน้
ากงาไร
และควบคุ
ค่าอใา้ท�จำ่าให้ยในการขาย
าน
น รวมถึ
ค่าการตั้งยส�ำและเพิ
รองของลู
้การค้าและสิ
ค้าคงคลั
ง   ในด้หาารคุ
นการขายและตลาดเน้
การผลิตได้ปศัรักบยภาพทางการเงิ
ปรุงกระบวนการผลิ
ตเพืง่อการลดมู
ลดเวลาลลดของเสี
ม่ คุกณหนี
ะาพของสิ
นค้า นตามหลั
กการบริ
ณะาพทั ่วทัง้ องค์กรนการท�
(Totalำ
ก�ำไร และควบคุ
มค่าอย่
ใช้าจงต่
่ายในการขาย  ในด้
านการผลิ
ได้ปตรัะับณ
ปรุฑ์งกระบวนการผลิ
เพื่อาลดเวลา
ย และเพิ
ณภาพของ
Quality Management
: TQM)
อ เนื่ อ ง นอกจากได้
เ พิ่มตผลิ
ใ หม่ เ พื่ อ การจตาหน่
ยได้แ ก่ลดของเสี
BUSDUCT
จาก่มคุDYNAMIC
สินSDN.
ค้า ตามหลั
หารคุณภาพทั
่วทั้งาองค์
กร (Total
Quality
Management
างต่อเนืจาก
่อง  นอกจากได้
ผลิตภัณฑ์่
ELECTRICAL
BHD.กการบริ
ประเทศมาเลเซี
ย จาหน่
ยะายใต้
แบรนด์
DE BUSDUCT
และ: TQM)
Solar อย่
Inverter
บริษทั หัวเว่เยพิ่มเทคโนโลยี
ใหม่เพือ่ การจ�
ายได้แก่แบรนด์
BUSDUCT  จาก
DYNAMIC
BHD.ม่ ประเทศมาเลเซี
ย จ�ำษหน่ทั าคิยภายใต้
จากัด )ประเทศไทย
(จาหน่ำหน่
ายะายใต้
Huawei นอกจากนี
้บริษELECTRICAL
ทั ยังมีรายได้แSDN.
ละกาไรเพิ
จากการลงทุนในบริ
ว โซลาร์แบรนด์
1 จากัDE
ด
จากล้าบริ
ษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Huawei นอกจากนี้
ส่งผล ณ สิน้ BUSDUCT
ปี 2562 บริษและ
ทั มีกSolar
าไรสุทInverter
ธิ 198.40
นบาท
บริษัทยังมีรายได้และก�ำไรเพิ่มจากการลงทุนในบริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ส่งผล ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 198.40 ล้านบาท
รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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 23.38%

 18.91%

12.78%



BAHT

 4.05%

43

Total income

Cost & Admin Exp.

EBIT

Net profit

2018

143,389,535

67,004,729

76,384,806

70,563,436

2019

149,201,700

58,377,616

90,824,084

87,064,024

กราฟแสดงผลการดาเนิ นงานทางเศรษฐกิ จ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทียบปี 2561-2562

้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่วนะูม ิะาค และจากรายได้อ่ืน ๆ รวมมูลค่า
จากกราฟปี
2562 บจ.คิ
ว โซลาร์
มีรายได้
ากการขายไฟฟ
จากกราฟปี
2562
บจ.คิว 1โซลาร์
1 มีรจายได้
จากการขายไฟฟ้
าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากรายได้อื่น ๆ รวมมูลค่า
149.20 ล้านบาท
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
จากปี
2561
คิ
ด
เป็
น
4.05%
ต้
น
ทุ
น
ขายและค่
า
ใา้
จ
หาร 58.38
ล้านบาท
ลดลงจากปี
25612561
คิดเป็คิดน
149.20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 คิดเป็น 4.05%    ต้นทุนขายและค่่ายในการบริ
าใช้จา่ ยในการบริ
หาร 58.38
ล้านบาท
ลดลงจากปี
12.87% ส่เป็
งผลให้
มกี าไรก่องนต้
นทุมนีกการเงิ
และะาษี
เงินนได้และภาษี
90.82 ล้เงิานนบาท
เพิม่ ล้ขึา้นนบาท
จากปีเพิ2561
คิดเป็น2561
18.91%
กาไรสุทธิ 87.06
น 12.87%   ส่
ผลให้
�ำไรก่อนนต้
นทุนการเงิ
ได้ 90.82
่มขึ้นจากปี
คิดเป็นและมี
18.91%  และมี
ก�ำไร
านบาท
จากปี 2561
ดเป็นว23.38%  โดย
ว โซลาร์วนของการผลิ
1 บริหารงานในส่
วนของการผลิ
ตไฟฟ้
ามีกทารปรั
บปรุง
้ ามีการปรับปรุ
ล้านบาท เพิสุ่มทขึธิน้ 87.06
จากปี ล้2561
คิดเพิ
เป็ม่ นขึน้ 23.38%
โดยคิบจ.คิ
โซลาร์ 1 บริหบจ.คิ
ารงานในส่
ตไฟฟ
งประสิ
ธิะาพการ
ประสิทธิภาพการท�
งานของแผงโซลาร์
กรณ์ต่าตงสูๆงสุเพืด ่อพร้
ให้อไมกั
ด้ก�ำบลัการพั
งการผลิ
ตสูงสุด พร้อมกับการพัฒ
นาระบบมาตรฐานการ
ทางานของแผงโซลาร์
และอุปำกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ไและอุ
ด้กาลังปการผลิ
ฒนาระบบมาตรฐานการท
างานต่
าง ๆ ส่วน บมจ.
ท�ำงานต่าง ๆ  ส่วน บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ บริหารงานในส่วนงานทรัพยากรบุคคล  งานสารสนเทศ และงานด้านบัญชี-การเงิน โดย
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ บริหารงานในส่วนงานทรัพยากรบุคคล งานสารสนเทศ และงานด้านบัญาี-การเงิน โดยใา้บคุ ลากรร่วมกันเพื่อความ
ใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อความคล่องตัวในการท�ำงาน และลดค่าใช้จ่าย
คล่องตัวในการทางาน และลดค่าใา้จ่าย
ปี 2562 บจ.คิว โซลาร์ 1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เลขที่บัตรส่ง 1114(1)/2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2544 โดย
รับสิบจ.คิ
ทธิและประโยชน์
ยกเว้
ภาษีงเงิเสริ
นได้มการลงทุ
นิติบุคคลส�
ำหรับBOI
รอบระยะเวลาบั
ชี วันที่ 1 มกราคม
ง วันที่ 1 2544
ธันวาคม
2562  
ปี ได้
2562
ว โซลาร์ 1 ได้
รบั นการส่
นจาก
เลขทีบ่ ตั รส่งญ1114(1)/2554
ลงวัน2562
ที่ 27 ถึมกราคม
โดยได้
รบั
และได้
ร
บ
ั
ยกเว้
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
น
ต
ิ
บ
ิ
ค
ุ
คล
50%
นาน
5
ปี
นั
บ
แต่
ว
น
ั
ที
่
2
ธั
น
วาคม
2562
สิ
น
้
สุ
ด
วั
น
ที
่
1
ธั
น
วาคม
2567
สิทธิและประโยาน์ ยกเว้นะาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญาี วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และได้รบั
ยกเว้นะาษีเงินได้นิตบิ คุ คล 50% นาน 5 ปี นับแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 สิน้ สุด วันที่ 1 ธันวาคม 2567

การลงทุนในธุรกิจอื่น

ส�ำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ มีหลายโครงการที่บริษัทให้ความสนใจ แต่ยังไม่ตัดสินใจลงทุนในปี 2562 โดย บริษัท คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด ด�ำเนินการตรวจสอบ พิจารณาโครงการ และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น และผู
้มีสร่วนได้
การลงทุ
นในธุ
กิจเอืสี่นยที่เกี่ยวข้อง
o สาหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ มีหลายโครงการที่บริษทั ให้ความสนใจ แต่ยงั ไม่ตดั สินใจลงทุนในปี 2562 โดย บริษทั คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร์ จากัด ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาโครงการ และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อประโยาน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
QTC Energy
(บาท)

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
การลงทุนด้านบุคลากร (พนักงาน)*
ระดับพนักงาน
ระดับกรรมการบริหาร
การลงทุนด้านสังคม
เงินบริจาค และเงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม : SE (ทางอ้อม)
กิจกรรมเพื่อสังคม
เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าด�ำเนินการจัดการของเสีย และอื่น ๆ
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้อในประเทศ
การจัดซื้อต่างประเทศ
การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการในชุมชน
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย)
ภาษีที่จ่ายให้รัฐ **

QTCGP & Q Solar 1
(บาท)
0.00
0.00

123,018,874

10,772,266
22,840,166

1,164,393.80
156,330.00
182,241,00
219,000.00

163,166.82
18,000.00
183,742.11
-

451,985.00
348,152.00

61,200.00
10,000.00

271,177,209.76
154,997,587.32
46,920.00

11,823,194.92
-

5,976,692.00
9,448,394.11

2,863,692.78
11,060,58.11

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วย

(เฉพาะ QTC Energy)
2559
2560
2561
426.7
564.79
545.62
88.63
116.95
123.74
0.03
0
0

รวม
2562
426.17
156.63
0

คู่ค้า (วัตถุดิบ)
พนักงาน*
ผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)

สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย)

(ล้านบาท)

7.76

11.27

9.41

5.98

ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาครัฐ (ภาษี)**

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)

0.31
219,000
0.39

0.49
0.59
219,000
0.38

0.60
0.85
219,000
0.37

1.69
0.87
219,000
9.45

* เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าตอบแทนรายปี
และเบี้ยประชุม
** ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ�ำรุงท้องที่
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มาตรฐานและนวัตกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก�ำลังไฟฟ้า ใช้ส�ำหรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้า
แรงสูง และไฟฟ้าแรงต�ำ 
่ สามารถเปลีย่ นขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซงึ่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบการใช้งานให้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ การออกแบบทีผ่ ดิ พลาด หรือการผลิตทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิ
งานซึง่ เป็นพนักงานของบริษทั ฯ และประชาชนทัว่ ไป และอาจส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อลูกค้าผูใ้ ช้งาน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ดีด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญต่อการวิจยั พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สร้าง
คุณค่าสูงสุดต่อผู้ใช้งาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนในทุกบริษัทภายใต้การก�ำกับดูแลได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
จากการประเด็นความส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน มาตรฐานการท�ำงานทีเ่ ป็นสากล และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทาง
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เป็นประเด็นที่ส�ำคัญต่อคิวทีซี และผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการส่ง
เสริมความยั่งยืนจึงก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการปฏิบัติ มีเป้าหมายการด�ำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการทดสอบ Shot Circuit Perfomance
Test ไม่น้อยกว่า 3 รายการ

• หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการทดสอบ Shot Circuit Perfomance
Test ณ ประเทศเยอรมันนี จ�ำนวน 5 รายการ

• ปรับปรุงกระบวนการการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อลดความสูญเสียไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

• การปรับปรุงงานลดความสูญเสียได้มูลค่าคืนกลับ
องค์กร 1,846,820 บาท

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมอย่างน้อย
1 ผลิตภัณฑ์

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Monitoring Box
พร้อมเสนอขายลูกค้า ในปีแรกได้มูลค่า 450,000 บาท
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มาตรฐานการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ จากการบังคับใช้ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ , จากความสมัครใจขององค์กร เพือ่ ยกระดับความสามารถของบุคลากร
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขัน มาตรฐานที่น�ำมาประยุกต์ใช้มีทั้งแบบขอการ
รับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ และระดับโลก และแบบน�ำมาอ้างอิง เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดย
ไม่มีการขอการรับรอง รายการมาตรฐานต่างๆ มีดังนี้ (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�ำงานที่ขอการรับรองระบบ
ล�ำดับ

มาตรฐานการรับรอง

ความถี่ในการตรวจ
ประเมิน

1

ISO14001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

2

OHSA18001:2007

ปีละ 1 ครั้ง

3

ISO9001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

4
5

ISO/IEC17025
Green Industry Level 4

ปีละ 1 ครั้ง
4 ปี/ครั้ง
4 ปี/ครั้ง

6

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

หน่วยงานที่ให้
การรับรอง
SGS-NAC
SGS-UKAS
SGS
SGS-NAC
SGS-UKAS
สมอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรม

เลขที่การรับรอง
TH08/1236
TH08/1235
TH08/1237
TH00/2729
TH00/2728
18035/0659
4-116/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
Q002/2562
Q004/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้ส�ำหรับการอ้างอิง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

มาตรฐานอ้างอิง
ISO26000
ISO14064
ISO50001:2011
COSO-ERM
5S

หมายเหตุ
ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช้อา้ งอิงเพือ่ เป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานก๊าซเรือนกระจก และขอการรับรองผลปีตอ่ ปี
ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ใช้อ้างอิงเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์
vหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี ออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC, มอก. 384-2543 และตามมาตรฐานของลูกค้า หรือ
ประเทศคูค่ า้ เช่น ANSI , IEEE, JIS เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า เข้าทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร Short
Circuit Performance Test เพือ่ เป็นการรับรองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้สง่ หม้อแปลงไฟฟ้าเข้า
ทดสอบ Short Circuit Performance Test ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ FGH Engineering & Test GmbH ประเทศเยอรมนี จ�ำนวน
10 รายการผ่านการทดสอบ 5 รายการ ใช้งบประมาณ 6,183,853.05 ล้านบาท

ภาพการทดสอบ Short Circuit Performance Test  ณ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ FGH Engineering & Test GmbH ประเทศเยอรมนี

ตารางแสดงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี
IEC
IEC 60071-1

ANSI/IEEEE
IEEE C57.12.90

IEC 60076-2
IEC 60076-3
IEC 60076-4

IEEE Std. C57.104-1991
ASTM D117-02
IEEE Std. C57.12.00

IEC 60076-5 IEEE C57.110
IEC 60076-6
IEC 60076-7
IEC 60076-8
IEC 60076-10
IEC 60076-11
IEC 60076-12
IEC 60076-14
IEC  60296
IEC 156
IEC 61378-1
IEC 61378-2

UL
UL
1561

NEMA
NEMA Standards
Publication No. TR
1-1993 (R2000)

DIN
JIS
AS
อื่น ๆ
DIN 42530 JIS C 3104 AS 2374 มอก.384-2543/TIS84-2000
DIN 42531 JIS C 3202
DIN 42532
DIN 42533
DIN 7168
DIN 125
DIN 127
DIN 933
DIN 934

BS EN 50464
EN 50588
มาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า
ส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
TGL-117-16
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นวัตกรรม
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ทัง้ ในระดับกระบวนการซึง่ พัฒนาขึน้ โดยทีมวิจยั
และพัฒนา เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการผลิต   และในระดับปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้พนักงานใช้
เทคนิคการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN  โดยไม่จ�ำกัดแนวคิด และวิธีการ แต่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์  พนักงานทุกคนสามารถท�ำ KAIZEN
ในด้านคุณภาพ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้
รับจาก KAIZEN นั้น และผลงาน KAIZEN ที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานจะได้รับการส่งเสริมและต่อยอด
จากทีมวิจัยและพัฒนาฯ

ในกระบวนการวิจยั และพัฒนามีโครงการศึกษา พัฒนา ต่อยอด อย่างต่อเนือ่ งจากปี 2560 ถึง ปี 2562 ทัง้ ในด้านกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดครอบคลุมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม   ใช้งบประมาณส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาในปี 2562 ประมาณ 655,000 บาท
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การพัฒนาระดับกระบวนการ
โครงการพัฒนาระบบตรวจเก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะเวอร์ชั่นที่ 3 (Smart Transformer system V.3)

 การพัฒนาระดับกระบวนการ

o โครงการพัฒนาระบบตรวจเก็บข้ อมูลหม้ อแปลงอัจฉริ ยะเวอร์ ช่ นั ที่ 3 (Smart Transformer system V.3)
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ำงานของQTC
QTC
Smart
Transformer

เป็ นโครงการพัฒนาต่อยอดจากปี 2560 QTC Smart Transformer คือระบบอัจฉริยะที่ติดตามการทางานของหม้ อแปลงด้ วยระบบ
เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากปี 2560  QTC Smart Transformer คือระบบอัจฉริยะทีต่ ดิ ตามการท�ำงานของหม้อแปลงด้วย
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มูลค่าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Smart Transformer Monitoring System พร้อมตู้ Smart Monitoring Box คิดเป็น
มู ล ค่ า โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ Smart Transformer Monitoring System พร้ อมตู้ Smart Monitoring Box คิ ด เป็ น
2,300,000 บาท ในปี 2562 เริ่มมียอดจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้ลูกค้ามูลค่ากว่า 450,000  บาท ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้วางแผน
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การพัฒนาระดับบุคคล (ส่งเสริมการท�ำ KAIZEN)
 การพัฒนาระดับบุคคล (ส่งเสริมการทา KAIZEN)

การส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็นของ QTC มุง่ เน้นการสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานทัง้ องค์กรโดยให้พนักงานไคเซ็นงานของตัว
การส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็นของ QTC มุง่ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทัง้ องค์กรโดยให้พนักงานไคเซ็นงานของตัวเอง
เองก่อน เพราะพนักงานจะรู้จักงานของตัวเองมากที่สุด   การให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำไคเซ็น และฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์  การ
ก่อน เพราะพนักงานจะรูจ้ กั งานของตัวเองมากที่สุด การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการทาไคเซ็น และฝึ กทักษะการคิด วิเคราะห์ การทดลอง
ทดลองท�ำ   พร้อมกับการส่งเสริมด้านงบประมาณ และเวลาในการท�ำไคเซ็น  เป็นส่วนส�ำคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าที่
ทา พร้อมกับการส่งเสริมด้านงบประมาณ และเวลาในการทาไคเซ็ น เป็นส่วนสาคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าทีจ่ ะคิด และลงมือ
จะคิด และลงมือท�ำ    ในหลายๆ ไคเซ็นของพนักงานสามารถ    ที่จะช่วยลดของเสีย  ลดเวลาการท�ำงาน  เพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน  
ทา สร้ในหลายๆ
ไคเซ็นของพนั
ที่จะช่วยลดของเสี
ย ปลดเวลาการท
างาน
เพิ่มคุกณ
ภาพของชิ
้นงาน
างความพึ
างความพึงพอใจให้
แก่ลกู ค้กางานสามารถ
ทัง้ ภายในและภายนอก
จึงสามารถสรุ
ได้วา่ การท�ำไคเซ็
นของพนั
งานมี
สว่ นช่วยส่
งเสริมสร้การพั
ฒนา งพอใจ
ให้แกระบวนการท�
ก่ลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอก
สามารถสรุ
ปได้ทวธิา่ ผการท
ำงาน  และลดต้นทุจึนงได้
อย่างมีประสิ
ล าไคเซ็นของพนักงานมีส่วนช่ วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทางาน และ
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สถิติจานวนผลงานปรับปรุงงานแบบ KAIZEN

จากผลงานKAIZEN
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ำนวน550
550ผลงาน
ผลงาน มีมี 11
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10 ผลงานทีม่ คี วามโดดเด่น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางานของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ และส่งผลต่อสมรรถนะขององค์กร
ขององค์กรจนได้รับรางวัลในการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2019”
จนได้รบั รางวัลในการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2019”
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การพัฒนาคู่ค้า

เนื่องจากคู่ค้าของคิวทีซี ส่วนใหญ่เป็น SME ซึ่งขาดเงินลงทุนที่จะน�ำระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการ
รับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า บริษัทฯ จึงออกนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดท�ำจรรยาบรรณ
และแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ ของคิวทีซี http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-cocfor-suppliers-th-02.pdf เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติได้ตามแนวทางของคิวทีซี เป็นอย่างต�่ำ โดยจะมีการประเมินคุณสมบัติของ
คูค่ า้ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นคูค่ า้ ของคิวทีซ  ี หากการประเมินพบประเด็นชีบ้ ง่ ว่าขาดคุณสมบัตดิ า้ นใด ทีมงานของ
คิวทีซี จะเข้าให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และให้โอกาสในการปรับปรุง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ทั้งนี้การพัฒนาคู่ค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถของคู่ค้า ให้สามารถส่งมอบวัตถุที่มีคุณภาพ และตรงเวลาที่
ก�ำหนด เพือ่ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และส่งมอบลูกค้าได้ตรงเวลา เป็นการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
การด�ำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• พัฒนาคู่ค้าอย่างน้อย 1 รายต่อปี

• ไม่สามารถพัฒนาคู่ค้าได้ตามเป้าหมายก�ำหนด

• การส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 95% ต่อปี

• การส่งมอบวัตถุดิบตามเกณฑ์คุณภาพได้ 99.08%

• การส่งมอบวัตถุดิตรงเวลา  อย่างน้อย 95% ต่อปี

• การส่งมอบวัตถุดิตรงเวลาได้ 98.56%

การพัฒนาคูค่ า้ ในรอบปี 2562  นัน้ ไม่มกี ารด�ำเนินการ
ทีช่ ดั เจนเป็นโครงการ  มีเพียงการให้คำ� แนะน�ำแนวทางปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้การส่งมอบวัตถุดบิ เป็นไปตามเป้าหมายซึง่ ความสามารถ
ของคูค่ า้ ในปี 2562 ยังคงส่งมอบวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทันตาม
ก�ำหนดภายใต้เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยในปี 2562 มีการส่งวัตถุทไี่ ม่
ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพจ�ำนวน  14 ครัง้ และมีการส่งวัตถุดบิ ไม่ทนั
ตามก�ำหนด 22 ครั้ง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงใช้ความพยายามในการ
ให้ความช่วยเหลือ พัฒนาเพื่อยกระดับคู่ค้ากลุ่ม SME ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยการใช้ช่องทาง หรือ
แนวทางใหม่ ๆ ในปี 2563
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

52
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ภาพบรรยากาศการจัดงาน
2. ความรู้ค วามเข้ า ใจที่ ไ ด้ ร ับ จากวิ ท ยากร

1.ความเหมาะสมในการจัด งาน
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5.1 เรือ่ ง หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน )Super Low Loss)
5.5 เรือ่ ง Smart Transformer Monitoring System
5.3 เรือ่ ง DE Busduct
ะาพรวม ความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้รบั จากวิทยากร

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา
1.5 ท่านได้รบั ประโยาน์จากการสัมมนา
1.3 ท่านคาดว่าจะนาความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใา้ในการลดการใา้พลัง งานได้
1.8 ระยะเวลาการสัมมนาและกิจกรรม สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
ะาพรวมความเหมาะสมในการจัดงาน

กราฟแสดงการประเมินผลการจัดงาน

กราฟแสดงการประเมินผลการจัดงาน
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เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2562 ได้ปรับตัวชีว้ ดั จากเดิม  70% ของผลส�ำราจจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า 80% ปรับ
เป็น 70% ของผลส�ำรวจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า 90%  ผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ลูกค้าโครงการพิเศษ
งานบริการบารุงรักษาฯ
งานบริการจัดส่งและติดตั้งฯ

โดยผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย เว้นแต่ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้า
ต่างประเทศไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป
•

ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ เป้าหมายการด�ำเนินงาน 100% ผลการ
ด�ำเนินงานปี 2562 มีขอ้ ร้องเรียนจากลูกค้าจ�ำนวน 16 ข้อร้องเรียน และสามารถจัดการข้อร้องเรียนให้ลกู ค้าได้ 100%

•

ความสามารถในการให้บริการตรวจเช็ค และบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า 90% จาก
จ�ำนวนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ครบระยะตรวจเช็คในรอบปี    ผลการด�ำเนินงานปี 2562 สามารถด�ำเนินการได้ 83.61%
ไม่ได้ตามเป้าหมายเนือ่ งจากในช่วงเดือนธันวาคม ไม่สามารถนัดหมายลูกค้าเพือ่ เข้าบริการได้ จ�ำนวนลูกค้าทีต่ กค้าง
ในปี 2562 จะถูกยกไปรวมกับจ�ำนวนลูกค้าครบรอบบริการในปี 2563

•

ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความลับ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้เป็นส่วน
หนึง่ ของนโยบายการขายทีพ่ นักงานขาย และหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูลดังกล่าวต้องปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายข้อร้องเรียนจากลูกค้าในประเด็นความลับลูกค้ารัว่ ไหลเป็นศูนย์  ผล
การด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-2562 ไม่มีข้อร้องเรียนประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น
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ด้านสังคม
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานถือเป็นประเด็นส�ำคัญสูงสุดด้านความยัง่ ยืนทัง้ ต่อคิวทีซี และต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงานของ
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ทีจ่ ะตรวจหาให้พบ ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร  ตามนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายการ
ด�ำเนินงานดังนี้
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• Zero Accident

• จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรวม 19 ครั้ง

• การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในองค์กรเป็นศูนย์

• พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในองค์กร จ�ำนวน 4 คน

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม พร้อม ๆ กับการสร้างวัฒนธร
รมความปลอภัย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด

ระบบมาตรฐาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อกาหนด
ของระบบมาตรฐาน OHSAS18001 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัท เอสจีเอส จากัด (ประเทศไทย) บริษัทฯ
ได้กาหนดบุคลากร และกรอบการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 55

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจาปี 2562-2563
(มาจากการเลือกตั้งในปี 2561)
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

1.นายเจริญศักดิ์      สารวงค์

ประธานคณะกรรมการ

แต่งตั้ง

2.นายสายัณห์   แดงประเสริฐ

คณะกรรมการ

แต่งตั้ง

3.นายแมน  ตรีนาย

คณะกรรมการ

แต่งตั้ง

4.นายธันวา  พุ่มระย้า

คณะกรรมการ

เลือกตั้ง

5.นายวชิรวิชญ์  ธนเกียรติศรีบุญ

คณะกรรมการ

เลือกตั้ง

6.นายองอาจ  วรรณประเก

คณะกรรมการ

เลือกตั้ง

คณะกรรมการ/เลขานุการ

แต่งตั้ง

7.นางสาวอรุณโรจน์  อินทศิริ  

คิดเป็นจ�ำนวนพนักงานร้อยละ 2.64 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549

ให้การสนับสนุน
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ให้ความส�ำคัญและให้การสนับสนุน ทัง้ เวลา เครือ่ งมือสนับสนุน บุคคลากร และงบประมาณทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้
อย่างเหมาะสมในการด�ำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยฯ  จัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
เพื่อก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการติดตามผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน   รวมถึงการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุกไตรมาส  โดยในปี 2562  ได้ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่ท�ำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานที่ปลอดภัย 1 โครงการดังนี้
•

โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสารเคมีไวไฟอาคารโรงงาน 6 โดยการติดตั้ง Filter ที่พัดลมดูดอากาศจ�ำนวน  6
เครื่อง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสารเคมีและกลิ่นออกสู่ภายนอก ลดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณติดตั้งมูลค่า 238,200   บาท
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษัทฯ ใช้ช่องทางในการด�ำเนิน
การหลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�ำเป็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ การใช้กจิ กรรมกลุม่ ย่อย KYT และ Safety การฝึกปฏิบตั ิ
เพือ่ เรียนรูจ้ ริง การรับแชร์ประสบการณ์จากผูท้ เี่ คยประสบเหตุโดยตรง การใช้สอื่ วิดโี อ หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เพือ่
ให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ มีน�้ำใจ และช่วยกัน
ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเอง ผู้ร่วมงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ ปี 2562 จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส�ำคัญจ�ำนวน
4 หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ 88,280 บาท ดังนี้
1.

หลักสูตรการดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ ซึง่ เป็นหลักสูตรตามที่
กฎหมายก�ำหนดงบประมาณทีใ่ ช้ 46,280 บาท (วิทยากรภายนอก)

2.

หลักสูตรวิธกี ารเขียนรายงานเหตุผดิ ปกติเกือบเกิดอุบตั เิ หตุ Nearmiss Report จัดอบรม 5 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็น 92.18%
งบประมาณที่ใช้ 1,000 บาท (วิทยากรภายใน)

3.

หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ควบคุม
การใช้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะ มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั เิ ข้าร่วมอบรมคิดเป็น 97.96% งบประมาณทีใ่ ช้ 40,000
บาท (วิทยากรภายนอก)

4.

หลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานกับรถโฟล์คลิฟท์ จัดอบรม
2 รุน่ มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100%
งบประมาณที่ใช้ 1,000 บาท (วิทยากรภายใน)
จดหมายข่าวด้านความปลอดภัย  

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียน Near-miss

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การควบคุมเครน

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การขับรถโฟล์คลิฟท์  

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การดับเพลิงเบื้องต้น
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การสร้างการมีส่วนร่วมอีกรูปแบบคือการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “5S
Safety & Happy Workplace” ซึ่งบริษทั ฯ ยังคงให้ดาเนิน การอย่างเนื่องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ในปี 2562 จัดขึ้น
รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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การสร้างการมีส่วนร่วมอีกรูปแบบคือการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace” ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้ด60�ำเนิน
การอย่างเนื่องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย  ในปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม มีกิจกรรมประกวด
ระหว่างวัน ที่ 27-29 สิงหาคม มีกจิ กรรมประกวดภาพถ่ าย “Safety Culture” กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอด้านความปลอดภัย และการ
ภาพถ่าย “Safety Culture”  กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอด้านความปลอดภัย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต กิจกรรมออกบูธของโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร กิจกรรมให้ความรูต้ ่อต้าน
กระบวนการผลิต กิจกรรมออกบูธของโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร กิจกรรมให้ความรู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น และรวมทั้งเชิญหน่วยงาน
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 ความพึงพอใจระดับน้อยมาก (ควรปรับปรุง)

ผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำนต่อกำรจัดกิ จกรรม

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานต่อการจัดกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิ จกรรมสัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace” ปี 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์ “5S Safety &รายงานความยั
Happy Workplace”
ปี 2562
งยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ตัวอย่างการปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัย
แท่นวางตัวถังเพื่อทดสอบรอยรั่ว ลดการเมื่อยล้า
จากสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจุดทดสอบรอยรั่วของขอบตัวถังรับผิดชอบงานโดย นายวิรุจ ถาวะโร  ช่างเชื่อมประจ�ำ
สถานี หน้าทีห่ ลักคือน�ำชิน้ งานตัวถังหม้อแปลงทีป่ ระกอบเสร็จแล้วมาทดสอบหาจุดรัว่ ซึม หากพบจุดบกพร่องต้องท�ำการซ่อมให้อยู่
ในสภาพ 100% ก่อนส่งมอบให้สถานีถดั ไป  ลักษณะพืน้ ทีท่ ำ� งานเดิมไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ านมากนักผิดหลักการยศาสตร์ใน
การท�ำงาน ผู้ปฏิบัติต้องก้ม ๆ เงย ๆ ท�ำให้มีอาการปวดหลัง  และใช้เวลาในการตรวจสอบนาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตัวเองนายวิรุจ
ถาวะโร จึงใช้หลักการ KAIZEN ในการประดิษฐ์แท่นวางตัวถังแบบถอดประกอบและปรับระดับได้สามารถถอดเก็บได้เมื่อต้องการ
ใช้พื้นที่  โดยใช้เศษเหล็กที่มีและความเชี่ยวชาญงานเชื่อมเฉพาะตัว แท่นวางตัวถังเพื่อทดสอบรอยรั่วสามารถรองรับขนาดตัวถัง
ตั้งแต่ 30kVA – 630kVA

ผลที่ได้รับจากการปรับปรุง
✓

ลดเวลาในการทดสอบรอยรั่วจากเดิมใช้เวลา 60 นาทีต่อเครื่อง  เหลือ 40 นาทีต่อเครื่อง ค�ำนวณเป็นผล
ประหยัดจากการลดความสูญเสียเวลา เทียบกับความสามารถในการรับงานเพิ่มขึ้น มีมูลค่า 17,336 บาท
ในปี 2562

✓

การเคลื่อนไหวของร่างกายในระหว่างท�ำงานเป็นไปตามหลักการยศาสตร์ ท�ำให้ไม่มีอาการปวดหลัง เมื่อย
ล้าจากการท�ำงาน     มีความสุขในงานมากขึ้น
สภาพก่อนปรับปรุง

“การมองเห็นจุดรัว่ ด้วยสายตา ไม่สะดวก ใช้เวลาตรวจและซ่อมนาน การท�ำงานล�ำบาก
ปวดหลัง”
“เป็นปัญหาทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านอย่างผมรูด้ ี และรับผลกระทบโดยตรง โชคดีทผี่ บู้ ริหารรับฟัง และสนับสนุน
ให้โอกาสผมในการปรับปรุง และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมท�ำ …ขอบคุณครับ”

ผลงานได้รับการพิจารณารางวัล QTC KAIZEN AWARD 2019 ระดับดีเด่น (Outstanding)
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
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สภาพหลัง ปรับปรุง

62

การตรวจวัดดด้ด้าานความปลอดภั
นความปลอดภัย ยอาชี
วอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการท
างาน (QTC)
การตรวจวั
อาชี
วอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการท�
ำงาน (QTC)
ั งปัยจเสีจัย่ ยงต่
ทั ฯดได้
นการตรวจวั
ดสภาพแวดล้ออมในการท
่อเฝอ่ ้ าเฝ้ระวั
งปจจั
ขภาพของพนั
กงานอย่กางานอย่
งสม่าเสมอ
บริษบริ
ทั ฯษได้
ำ� เนิดาเนิ
นการตรวจวั
ดสภาพแวดล้
มในการท�างาน
ำงานเพืเพื
าระวั
เสีอย่ สุงต่
อสุขภาพของพนั
างสม�โดยมี
ำ่ เสมอ
ผลการตรวจวั
ด
ประจ
าปี
2562
ดั
ง
นี
้
โดยมีผลการตรวจวัดประจ�ำปี 2562 ดังนี้
ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทางาน
พื้นที่

จุดที่ทำกำรตรวจ

2559
10/12/59

2560
16/6/60
78.7
62.1

ผลตรวจ
2561
19/6/61

1/2562
15/3/62

2/2562
'23/7/62

มำตรฐำน

หน่ วย

74.5
77.9
75.0
78.8
89.0

85
85
85
85
85
85
85

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

74.3

85

dB( A)

85

dB( A)

85

dB( A)

โรงงาน 1
โรงงาน 1
โรงงาน 3
อบและเติมน้ามัน
ประกอบ
เหล็กแกน
โรงงาน 4

เหล็กแกน
แผนกทรัพยากรบุคคล
เครื่องตัดเหล็ก Unicoil
Tanking
ห้องตัดไม้
Work Shop
พืน้ ที่ยงิ เม็ดเหล็ก

ประกอบ

Work Shop

ประกอบ

เชื่อมแกนทองแดง

ติดตัง้ อุปกรณ์

Spray Booth

พันคอยล์ 1

พันคอยล์

85

dB( A)

พันคอยล์ 2

พันคอยล์

85

dB( A)

พันคอยล์ 3

พันคอยล์

71.3

69.0

74.3

85

dB( A)

พันคอยล์ 4

พันคอยล์

70.9

75.7

69.9

85

dB( A)

อาคารพันคอยล์ใหม่

เครื่องพันคอยล์

74.1

75.0

73.0

85

dB( A)

ห้องตัดกระดาษ

ตัดกระดาษ

77.2

85

dB( A)

โรงงาน 4

เชื่อมประกอบตัวถัง

86.0

85

dB( A)

โรงงาน 4

เครื่องตัดพลาสม่า

85.7

85

dB( A)

โรงงาน 4

ออฟฟิ ศในอาคารการผลิต

68.1

85

dB( A)

โรงงาน 5

เชื่อมประกอบตัวถัง

86.4

85

dB( A)

โรงงาน 5

พืน้ ที่ยงิ เม็ดเหล็ก

84.3

85

dB( A)

โรงงาน 6
โรงงาน 6

Spray Booth
Spray Booth (ใหญ่)

80.1
81.0

85
86

dB( A)
dB( A)

78.3
79.1
81.5
81.2
89.6

77.1
93.7
86.5
88.6

63.5
77.5
76.8
81.9
85.3
86.0

82.7
76.8

74.1
91.3

90.3

85.0

ในปี 2562 ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพื้นทีท่ างานดาเนินการ 2 ครัง้ มีพ้นื ที่ทมี่ รี ะดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด 4 พื้นที่
ซึง่ บริในปี
ษทั ฯ2562
ได้กาหนดเป็
นพื้นที่อนัดตรายผู
ป้ ฏิบตั ิงาน และผู
จี่ ะเข้าในพื
่ทางานต้
ตามที
งครัด อย่าำงไรก็
ผลการตรวจวั
เสียงรบกวนในพื
้นที่ทท้�ำงานด�
ำเนิน้นทีการ
2 ครัอ้งงสวมใส่
มีพื้นที่ทPPE
ี่มีระดั
บเสีก่ ยาหนดอย่
งเกินกว่าางเคร่
ที่กฎหมายก�
หนด 4
บริษษทั ทั ฯฯ ได้
จะยักงำ� คงหาโอกาสในการปรั
บปรุงป
งของเสี
งลงผ่
านการพั
นากระบวนการต่
ไป และจากผลการตรวจสุ
ขภาพ
พืน้ ทีตาม
ซ่ งึ่ บริ
หนดเป็นพืน้ ทีอ่ นั ตรายผู
้ เพืฏิ่อบลดความดั
ตั งิ าน และผู
ท้ จี่ ยะเข้
าในพื
น้ ทีท่ ฒำ� งานต้
องสวมใส่ อPPE
ตามทีก่ ำ� หนดอย่างเคร่
งครัด
ั
ั
ยเสีบริ
ย่ งประจ
ไม่พบพนักงานทีม่ ปี ญหาการได้
นิ ในพื้นทีอ่ นั งตรายทั
4 พื้นทีานการพั
่
อย่าตามป
งไรก็จจั
ตาม
ษัทฯาปีจะยั2562
งคงหาโอกาสในการปรั
บปรุงเพื่อยลดความดั
ของเสีงย้ งลงผ่
ฒนากระบวนการต่อไป และจากผล

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจ�ำปี 2562 ไม่พบพนักงานที่มีปัญหาการได้ยินในพื้นที่อันตรายทั้ง 4 พื้นที่

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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63
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวัด 24 ชัวโมง
่
(ชุมชน)
ผลตรวจ*
พารามิเตอร์

พืน้ ที่

1/59

1/60

1/61

1/62

1-2/6/59

19-20/6/60

19-20/6/61

23-24/7/62

มาตรฐาน

หน่วย

ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Leq 24 hr)

หอพักพนักงาน

65.8

62.4

65.6

67.0

70

dB( A)

ระดับเสียงโดยทัวไป
่ (Lmax)

หอพักพนักงาน

96.3

87.3

92.7

104.0

115

dB( A)

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานกับสารเคมี
ผลตรวจ
61
25/6/61

พื้นที่

พารามิเตอร์

01/59
1/6/59

02/59
10/12/59

01/60 *
16/06/60

เหล็กแกน:ตัดเหล็ก/Slit โรงงาน 3

Iron Dust
Total dust
Acetone
Xylene
Toluene
Total dust
Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone
Total dust
Xylene
Xylene
Toluene
Toluene
Acetone
Total dust
Carbon Monoxide
Copper Fume
Xylene
Toluene
Iron Fume
Acetone
Iron Dust
Iron Fume
Total dust
Total dust
Copper Fume
Respirable Dust
Total dust
Copper Fume
Respirable Dust
Total dust
Copper Fume
Respirable Dust
Total dust
Respirable Dust
Copper Fume
Iron Fume
Total dust

<0.007

<0.007

0.015
<0.25

Not Detected
Not Detected

<0.25

Not Detected

<0.25

Not Detected

0.33
<0.30

Not Detected
Not Detected

1.81
Not Detected
Not Detected

0.49
Not Detected
0.26

<0.25

Not Detected

Not Detected

Not Detected

1.86

<0.25
<0.30
<0.25
<1
<0.007

2.41
<0.30
0.43
1
Not Detected

Not Detected
Not Detected
<0.25
1

2.41
Not Detected
Not Detected
Not Detected

8.62
10.0

Not Detected
Not Detected
0.01
Not Detected

Not Detected
0.30
0.023
Not Detected

เหล็กแกน:เรียงเหล็กโรงงาน 3

เหล็กแกน : เรียงเหล็กโรงงาน 1

เหล็กแกน : Work shop
ทาสีแคล้มป์เหล็ก

เหล็กแกน : Work shop
ตัดพลาสมา

เหล็กแกน : Work shop
เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก / สว่านแท่น
พันคอยล์ : พันคอยล์ 3

พันคอยล์ : พันคอยล์ 4

พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์

พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ
ประกอบ : ประกอบหม้อแปลง

01/62
15/3/62

02/62
23/7/62

มาตรฐาน

หน่ วย

Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
<0.25
Not Detected

10
15
250
100
200
15
435
100
435
200
250
15
435
100
200
200
1,000
15
50
0.1
100
200
10
1,000
10
10
15
15
0.1
5
15
0.1
5
15
0.1
5
15
5
0.1
10
15

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

Not Detected
Not Detected
1.19
0.84

<0.25
Not Detected
Not Detected

<0.25
<0.007

Not Detected
Not Detected

Not Detected
Not Detected

0.34
Not Detected

0.34
<0.007

Not Detected
Not Detected

Not Detected
Not Detected

Not Detected
Not Detected

<0.25

<0.25

0.42
0.2

0.008
<0.007

Not Detected
<0.007

0.43
0.1
Not Detected
Not Detected

Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
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พื้นที่

พารามิเตอร์

ประกอบ : Work shop

Lead
Copper Fume
Iron Fume
Carbon Monoxide
Total dust
Respirable dust
Total dust
Xylene
Toluene
Total dust
Oil Mist
Total dust
Carbon Monoxide
Iron Fume
Carbon Monoxide
Iron Fume
Total dust
Iron Fume
Iron Fume
Respirable Dust
Oxygen
Iron Fume
Carbon Monoxide
Iron Fume
Respirable dust
Carbon Monoxide
Total Hydrocarbon
Total dust
Respirable Dust
Bis-phenal A
Carbon Monoxide
Iron Fume
Total dust
Toluene
Xylene
Total Dust
Respirable Dust
Iron Dust
Oxygen
Total Dust
Iron Dust
Toluene
Xylene
Total Dust
Toluene
Xylene
Total Dust
Toluene
Xylene
Total Dust

ประกอบ : ห้องตัดไม้
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ : Spay Booth

ซ่อมหม้อแปลง
ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง
โรงงาน 4
ตัวถัง : เครื่องตัดพลาสม่า
โรงงาน 4
ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านใน)

ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านนอก)
Spray Booth โรงงาน 4

อบและเติมน้ามัน
Amorphous

โรงาน 5 ตัวถัง :
เชื่อมประกอบตัวถัง
โรงาน 5 ตัวถัง :
ราดสีตวั ถังหม้อแปลง
โรงาน 5 ตัวถัง :
ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านใน)
โรงาน 5 ตัวถัง :
ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านนอก)
โรงาน 6 ตัวถัง :
Spray Booth
โรงาน 6 ตัวถัง :
Spray Booth (ใหญ่)
โรงาน 6 ตัวถัง :
ราดสีหม้อแปลง

ผลตรวจ
61
25/6/61

01/59
1/6/59

02/59
10/12/59

01/60 *
16/06/60

<0.007
<0.007

<0.007
<0.007

Not Detected
Not Detected

Not Detected
Not Detected

0.42
0.4
0.68
<0.25
<0.25
<0.25

Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
< 0.25

<0.25
Not Detected
2.38
Not Detected
< 0.25
0.25

0.34
<1
0.206
<1
0.153

0.34
Not Detected
Not Detected
<0.25
1.57
Not Detected
0.08
Not Detected
3
0.018
5
0.018

< 0.25
1
0.046
< 0.25
0.038

1.53
Not Detected
0.095

0.182
0.016

0.090
0.042

0.046

<1
0.017
0.05

2
0.012
<0.10

0.100
21.000
0.011
Not Detected
Not Detected
0.2

01/62
15/3/62

02/62
23/7/62
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
0.25
Not Detected
1
0.038
1
0.008
Not Detected

<0.007
Not Detected
0.042
Not Detected
21.000
0.019
Not Detected
0.072
0.9
Not Detected
4.85
0.51
Not Detected
0.060

23.9
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
0.250
149
58.4
0.76
Not Detected
0.121
21.1
0.76
0.099
4.26
6.89
0.42
2.630
1.730
< 0.25
Not Detected
Not Detected
0.680

มาตรฐาน

หน่ วย

0.2
0.1
10
50
15
5
15
100
200
15
5
15
50
10
50
10
15
10
10
5
19.5 - 23.5
10
50
10
5
50
N/A
15
5
5
50
10
15
200
100
15
5
10
19.5<O2<23.5
15
10
200
100
15
200
100
15
200
100
15

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m4
mg/m3
mg/m3
mg/m3
%
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
mg/m3
%
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3

*หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯเหลือปี ละ 1 ครัง้ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารตรวจวัด และ
การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. 2559
รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
65

ปี 2562 ยังคงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ปรับปรุงกระบวนการ

พธ์ากงารด
าเนินงาน
ติการเกิ
บัตติเามเป้
หตุ าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยมีการเกิดอุบตั ริ วม 19 ครัง้ มี 1 ครัง้ เป็นการบาด
จัผลลั
ดการต่
ๆ ตามนโยบายฯ  ผลการด�
ำเนิสถิ
นงานยั
งไม่ดบอุรรลุ
เจ็บรุนแรงถึ
งขั้นหยุ
งานความเสี
1 วัน ย่ ลังเกี
กษณะของการบาดเจ็
บคืจากการท
อโดนขอบฝาถั
ที่นิ้วาคัมือญและมุ
เกิดอาการบวม
กเสบ แพทย์
ปี 2562
ยังดคงมี
ย่ วกับการเกิดอุบตั ิเหตุ
างาน บริงหม้
ษทั ฯอแปลงหนี
ยังคงให้คบวามส
ง่ มั ่นปรับปรุงอักระบวนการ
อนุ
ญาตให้พัก 1 วัน  สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงในทันที
จัดการต่าง ๆ ตามนโยบายฯ ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ โดยมีการเกิดอุบตั ิรวม 19 ครัง้ มี 1 ครัง้ เป็ นการบาดเจ็บ
รุนแรงถึงขันหยุ
้ ดงาน 1 วัน ลักษณะของการบาดเจ็บคือโดนขอบฝาถังหม้อแปลงหนีบทีน่ ้ิวมือ เกิดอาการบวม อักเสบ แพทย์อนุญาตให้พกั
1 วัน สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมการทางานทีไ่ ม่ปลอดภัย บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในทันที
ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในการทางาน (2559-2562) เฉพาะ QTC
ความรุนแรง/ความเสียหาย

จานวนครัง้ /ปี
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561

พ.ศ.2559

ทรัพย์สนิ เสียหาย
ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย-ไม่หยุดงาน
ได้รบั บาดเจ็บรุนแรงถึงขัน้ หยุดงาน
รวมจานวน
รวมจานวนวันหยุดงานจากอุบตั เิ หตุในการทางาน (วัน)
เจ็บป่วยจากการทางานต้องหยุดงาน (วัน)

10
7
0
17
0
0

12
9
2
23
4
0

พ.ศ.2562

11
12
0
23
0
0

7
11
1
19
1
0

หมำยเหตุ : ปี 2562 Q Solar 1 ไม่มีอุบตั ิ เหตุจำกกำรทำงำน

7 ครัง้

กรำฟแสดงสถิติอุบตั ิ เหตุจำกกำรทำงำน
ปี 2559-2562 (QTC)

ครัง้
12

12
10

12

11

9

10
8

11

7

7

6
4

8 ครัง้

2

2

2 ครัง้

2 ครัง้

0

1

0

0

ปี 2559

ปี 2560

ทรัพย์สินเสียหาย

ปี 2561
บาดเจ็บเล็กน้ อย

ปี 2562
บาดเจ็บรุนแรง

จากกราฟจะเห็นได้วา่ อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั งิ านโดยใช้มอื หรือนิ้วในการทางานได้รบั อุบตั เิ หตุสูงสุด ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมในการทางานไม่เหมาะสม 1 ครัง้ และอีก 7 ครังเกิ
้ ดจากความประมาทของผูป้ ฏิบตั งิ าน ลาดับรองลงมาคืออุบตั เิ หตุที่ทาให้
จากกราฟจะเห็นได้วา่ อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านโดยใช้มอื หรือนิว้ ในการท�ำงานได้รบั อุบตั เิ หตุสงู สุด ซึง่ มีสาเหตุมา
ทรัพย์สนิ เสียหายซึง่ มีมลู ค่าความเสียหายทัง้ สิน้ 31,331 บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยใช้รถโฟล์คลิฟ ท์ หรือเครือ่ งทุ่นแรง
จากสภาพแวดล้อมในการท�ำงานไม่เหมาะสม 1 ครัง้ และอีก 7 ครัง้ เกิดจากความประมาทของผูป้ ฏิบตั งิ าน  ล�ำดับรองลงมาคืออุบตั เิ หตุ
อื่น โดยประมาท สาหรับแขน และดวงตาเกิดขึ้นในกระบวนการทีท่ างานเกีย่ วกับเหล็กตัวถัง งานเชือ่ ม และแกนเหล็ก เศษผงปลิวเข้าตา
ทีท่ ำ� ให้ทรัพย์สนิ เสียหายซึง่ มีมลู ค่าความเสียหายทัง้ สิน้ 31,331 บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลือ่ นย้ายวัสดุโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ หรือ
ทุกกรณี ที่เกิดอุ บตั ิเหตุ บริษ ัท ฯ ได้ให้ความส าคัญ ในการหามาตรการแก้ข และป้อ งกัน ทุ กกรณี ได้ท าการสื่อ สารให้พ นักงานทุ กคนได้
เครื
อ่ งทุน่ แรงอืน่ โดยประมาท  ส�ำหรับแขน และดวงตาเกิดขึน้ ในกระบวนการทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับเหล็กตัวถัง งานเชือ่ ม และแกนเหล็ก
รั
บ
ทราบ ถึวงเข้สาเหตุ
่อไม่บใริห้ษเทั กิดฯซได้
้า ใทัห้งค้ นีวามส�
้ เพื่อให้ำคักญ
ารทในการหามาตรการแก้
างานของพนักงานมีความปลอดภั
ยสูนงสุทุดกกรณีได้ทำ� การสือ่ สารให้
เศษผงปลิ
าตา ทุและแนะน
กกรณีทเี่ าวิ
กิดธอุกี บารเพื
ตั เิ หตุ
ข และป้องกั

พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ ถึงสาเหตุ และแนะน�ำวิธกี ารเพือ่ ไม่ให้เกิดซ�ำ  
้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การท�ำงานของพนักงานมีความปลอดภัยสูงสุด
รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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สุขภาพ

66

สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริ66ษัทฯ
สุขภาพ
ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th   รวมถึงการจัดพืน้ ทีก่ าร
สุขภาพที่ดขี องพนักงาน เป็ นปจั จัย สาคัญที่ทาให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิห น้าที่ ที่รบั ผิดชอบได้อย่ างมีประสิท ธิภาพ บริษ ัท ฯ
ท�ำงานให้มสี ภาพแวดล้อมทีน่ า่ อยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่
สุนโยบายส่
ขภาพ
ประกาศใช้
งเสริ
ขภาพ
และสุขภาวองค์
กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th
รวมถึงการจัดพื้นทีก่ ารทางานให้
ยาเสพติ
ด ฯลฯ
พร้อมทั
้งจัมดสุให้
มีการตรวจสุ
ขภาพประจ�
ำปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

มีสภาพแวดล้
อมทีน่ ่ดาอยู
่ สะอาด
ครอบคลุ
ด้าทีนแสง
ความร้อน สารเคมี
บุหรีท่ ยาเสพติ
ด ษฯลฯ
สุขภาพที
ขี องพนั
กงาน
เป็ นปมจั ประเด็
จัย สาคันญ
่ทาให้เสี
พยนังกงานสามารถปฏิ
บตั ิหการบริ
น้าที่ ทโภค
ี่รบั ผิการลดละเลิ
ดชอบได้อกย่เหล้
างมีาประสิ
ธิภาพ บริ
ัท ฯ
พร้
อมทัง้ จัดนให้โยบายส่
มกี ารตรวจสุ
าปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ประกาศใช้
งเสริมขสุภาพประจ
ขภาพ และสุ
การตรวจสุ
ขภาพประจ�
ำปี ขภาวองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th รวมถึงการจัดพื้นทีก่ ารทางานให้
มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ฯลฯ
ให้มกี ารตรวจสุ
ขภาพพนั
กงานปี
ละ 1 ครัางต่ง้ อทัเนื
ง้ ส�่อำงนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานระยอง ใช้สถานพยาบาล 2 แห่งคือ
การตรวจสุ
าปีขภาพประจ
พร้อมทับริง้ จัษดทั ให้ฯขภาพประจ
มจักี ดารตรวจสุ
าปี และติ
ดตามผลอย่
รพ.บีเอ็มซีบริพลัษทัสฯร่วจัมกั
ศรีราชา    และ
นครินงทร์
  ทั้งและโรงงานระยอง
นี้ได้จัดให้มีแพทย์ใช้อสาชีถานพยาบาล
วเวชศาสตร์2เข้แห่ามาส�
รวจ
ดให้บมกี รพ.พญาไท
ารตรวจสุขภาพพนั
กงานปีละ รพ.สมิ
1 ครัง้ ทัตง้ิเสวชานัศรี
กงานกรุ
เทพฯ
งคือ ำรพ.
บีการตรวจสุ
เอ็ม ซี พลัอสมในการท�
ว มกับ รพ.พญาไท
ร าชา และ รพ.สมิขตภาพตามปั
ิ เวช ศรีน คริจนจัทร์
ง้ นี้ ได้จ ัดให้ ม ีแโปรแกรมตรวจสุ
พทย์ อ าชีว เวชศาสตร์
เข้ามาส ารวจม
สภาพแวดล้
ำงานเพื
ยเสี่ยทังในการตรวจ
ขภาพจะครอบคลุ
ขร่ภาพประจ
าปี ่อก�ำศรีหนดโปรแกรมตรวจสุ
ั
สภาพแวดล้
มในการท
ขทีภาพตามป
จังยโดยในปี
เสีย่งเทพฯ
งในการตรวจ
ตามกฎหมาย
่มเติมางานเพื
ให้พ่นัอกกาหนดโปรแกรมตรวจสุ
งานตามช่
งอายุละเพศ
่มง้ ีคทัวามเสี
  2562
ใช้โปรแกรมตรวจสุ
งบประมาณทั
้งสิข้นภาพจะครอบคลุ
  530,811
บริอษและเพิ
ทั ฯ จัดให้
กีมารตรวจสุ
ขภาพพนักวงานปี
1 ครั
ง้ สานักจ่ยงานกรุ
และโรงงานระยอง
ใช้สถานพยาบาล
2 แห่บาท
งคืมอตาม
รพ.
กฎหมาย
และเพิ
ม
่
เติ
ม
ให้
พ
นั
ก
งานตามช่
ว
งอายุ
เพศ
ที
ม
่
ค
ี
วามเสี
ย
่
ง
โดยในปี
2562
ใช้
ง
บประมาณทั
ง
้
สิ
น
้
530,811
บาท
บีเอ็ม ซี พลัส ร่ว มกับ รพ.พญาไท ศรีร าชา และ รพ.สมิติ เวช ศรีน คริน ทร์ ทัง้ นี้ ได้จ ัดให้ ม ีแ พทย์ อ าชีว เวชศาสตร์ เข้ามาส ารวจ
ั เสีเย่ ปรีงในการตรวจ
สภาพแวดล้
อ มในการท างานเพื่อกาหนดโปรแกรมตรวจสุ
ข ภาพจะครอบคลุ มตาม
กรำฟแสดงจำนวนพนักงำนที่ข
มีผภาพตามป
ลตรวจสุขภำพทัวไปผิ
่ จ จัดยปกติ
ยบเทียบ ปี 2559-2562โปรแกรมตรวจสุ
(QTC & QTCGP)
คน
กฎหมาย
และเพิม่ เติมให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ทีม่ คี วามเสีย่ ง โดยในปี 2562 ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 110530,811 บาท
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จากกราฟพบว่ามีพนักงาน (QTC) ที่มผี ลตรวจสุขภาพทัรายการตรวจ
่วไปผิดปกติเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเป็ นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่ค่อ ย
ออกกาลั
งกาย และมีสาดั มีส่พวนพนั
กงานใหม่
กว่า 10%ขภาพทั
บริษทั ว่ ฯไปผิ
จึงยัดงปกติ
คงให้เกพิารสนั
สนุ นกิ2561
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บริ
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่อกส่งาน
งเสริรวมถึ
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้น  ทุ
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จกรรมผู
้บริมหการออกก
ารพบพนัาลั
กงาน  รวมถึ
ออกก
าลังกกาย
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สดั ยาบาลประจ�
ส่วนพนักงานใหม่
เพิม่ ขึน้ กว่
า 10%
งยังคงให้
การสนับสนุำนลักิงจในกิ
กรรมเพื
่อส่งเสริ
งให้มากขึ้นง

การจั
ดการแข่
นการตรวจสุ
กีฬาหลากหลายประเภท
เพืเ้ ่อกีเป็
นษส่บทัวสุนหนึ
่งในการจู
ใจพนั
กงานให้
อกก�ำ้บลังริหกายตามความชอบ
ทุกเดื
อนจะมี
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าลั
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QTC
โดยโรงพยาบาลจุ
ารัตรจัน์ด304

แข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจพนักงานให้ออกกาลังกายตามความชอบ
อินเตอร์ส�ำใช้หรังบประมาณทั
52,365 บาทกงานใน บริษัท คิว โซลาร์ 1 ด�ำเนินการตามนโยบายของ QTC โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์
บการตรวจสุง้ สิขน้ ภาพของพนั
304 อินเตอร์
ใช้บงบประมาณทั
้งสิ้น 52,365กงานใน
บาท บริษทั คิว โซลาร์ 1 ดาเนินการตามนโยบายของ QTC โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304
สาหรั
การตรวจสุขภาพของพนั
อินคน
เตอร์ ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 52,365จำนวนพนั
บาท กงำนที่มีผลตรวจสุขภำพทั ่วไปผิดปกติ ปี 2562 (Q Solar1)
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การตรวจสุขภาพตามปจั จัยเสีย่ งในการทางานประจาปี
2562 พบภาวะเสีย่ งที่มแี นวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ความผิดปกติ
รายการตรวจ
จจั่มยพนั
เสี่ยกงในการท�
ำงานประจ�
พบภาวะเสี
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นคอยล์บทบุตี่ าปีอ้หงยื
ำพบภาวะเสี
งานกั
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ขได้
องปอดซึ
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รรมเสี
่ย งในการสู
รี2562
่รน่วท�มด้
ว ย , บความเสี
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ด่ ปกติ
ในกลุ
ช่า้ องเชื
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สภาพแวดล้
อ่อมในการท
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งมซึซึ่ง่งมีจะอยู
่ในกลุ
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ความผิยดดินปกติ
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มในการท�
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เรรมเสี
สียงดัง่และพยาบาลประจ
งด้วายนเสี, ยจความเสี
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บริษขัทองการได้
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ีการตรวจวั
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ง่ อ มซึ
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กระบวนการให้
ำหนดภาวะเสี
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พนักงานกลุ่มเสีย่ งเป็นรายบุคคล
(Copper in blood)
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
“ออกก�ำลังกายตอนไหนดี? ตอนนี้ หรือ ตอนป่วย”
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนังงานออกก�ำลังกาย และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งการส่ง
เสริมของบริษัทฯ เปิดกว้างส�ำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีว่า “สุขภาพ” เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือ
ท�ำเองจึงจะเกิดผล และบริษทั ฯ ยังคงจัดงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ ความถนัดของพนักงาน อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
กิจกรรมชมรมฟุตบอล  ชมรมแบตมินตัน ชมรมตะกร้อ เป็นต้น

ชมรมฟุตบอล

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน

ชมรมตะกร้ออ

ชมรมวอลเลย์บอล

ชมรมปิงปอง

โครงการ “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สุขภาพดี มีเงินออม” ปี 2
เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากปี 2561 โดยในปี 2562 ได้จดั ตัง้ ทีมงานเพิม่ เติมเพือ่ ติดตาผลและให้คำ� แนะน�ำกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ซึ่งมีพนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 4 คน เป็นผู้สูบบุหรี่ 1 คน และดื่มเหล้า 3 คน ผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้
ผลการด�ำเนินโครงการท�ำให้พนักงานที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการดื่ม และสูบลดลงจากเดิม แต่ยังไม่สามารถเลิกได้เด็ด
ขาดอย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีพบว่ามีผดู้ มื่ และผูส้ บู เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 เนือ่ งมาจากกลุม่ พนักงานเข้าใหม่ ซึง่
บริษัทฯ จะยังคงด�ำเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน
กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง
1. กลุ่มผู้สูบบุหรี่
2. กลุ่มผู้ดื่มเหล้า

พฤติกรรมก่อนเข้าโครงการฯ
สูบวันละ 10-15 มวน
ดื่มเหล้าเป็นประจ�ำทุกวัน

พฤติกรรมหลังเข้าโครงการ
สูบวันละ 1-3 มวน
ดื่มเหล้าสัปดาห์ละ 1 ครั้งในวันหยุด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการโรงงานสีขาว
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุกอย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะตระหนักดีวา่ ภัยคุกคาม
จากปัญหายาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงบริษัทฯ โดย
การจัดให้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด   การด�ำเนินงานในปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงมาตรการตรวจหาสารเสพติดโดยให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ (สภ.ปลวกแดง) เข้าท�ำการ
ตรวจแบบ 100%  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจ�ำนวน 3 คน บริษัทฯ ให้โอกาสในการบ�ำบัด และเฝ้า
ระวัง อย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย
จากข้อมูลการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดระหว่างปี 2559 – 2562 จะพบว่ามีจ�ำนวนพนักงานที่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดค่อยๆ ลดลง  โดยผูเ้ สพบางรายสามารถปรับปรุงตัวเองได้และยังเป็นพนักงานของบริษทั   และมีผเู้ สพบางรายทีไ่ ม่สามารถ
ปรับปรุงตัวได้และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานตามนโยบายของบริษัทฯ

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โครงการให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
เนื่องจากพบว่าในปี 2561 มีพนักงานป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และติดต่อในบริษัทฯ จ�ำนวน 10 คน หลังจากได้รับวัคซีนในปี 2562 มีผู้
ป่วยไข้หวัดใหญ่ทรี่ บั วัคซีนจ�ำนวน 3 คน และพนักงานปฏิเสธการรับวัคซีนและเป็นไข้หวัดใหญ่ 1 คน รวมจ�ำนวน 4 คน ลดลงจากปี
2561 จ�ำนวน 6 คน  จากผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ตามหลักทางการแพทย์ แต่
อาจลดความเสีย่ งลงได้  บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยการให้
วัคซีนต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานที่ต้องการรับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ด�ำเนินการส�ำหรับพนักงาน QTC และพนักงานใน
บริษัทฯ ย่อยทุกแห่ง
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
		

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัดซึ่งได้ประกาศไว้เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://qtc-energy.com/?page_id=901&lang=th  และ
นโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ http://qtc-energy.com/?page_id=895&lang=th  การส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในองค์กรด�ำเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่ก�ำหนด และช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ   วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ
รูเ้ กีย่ วกับสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมาย และการเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน การวัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรก�ำหนด
ให้วัดจากจ�ำนวนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ์       
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคู่ค้าของ QTC ต้อง
ปฏิบัติเป็นขั้นต�่ำ ในจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของ QTC  http://investor.qtc-energy.com/storage/corporategovernance/20180613-qtc-coc-for-suppliers-th-02.pdf   วัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าของ QTC ได้รับทราบถึง
แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนากระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องตามที่ QTC ก�ำหนด การประเมินผลการปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนของ QTC ยังไม่ได้อ้างอิงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่เป็นการสร้างรูปแบบการประเมินที่ง่ายและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2562 เป็นดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• จ�ำนวนคู่ค้าที่ปฏิบัติได้สอดคล้องตามนโยบาย
และเกณฑ์ที่ก�ำหนด > 90%

• คู่ค้า QTC ผ่านการประเมินด้านละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด  96.43%

• จ�ำนวนพนักงานที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

• ไม่เกิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร

การประเมินคู่ค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน
(ตามหลักเกณฑ์ที่ QTC ก�ำหนด) ปี 2562 เป็นดังนี้
จ�ำนวนคู่ค้าที่ถูกประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่ QTC ก�ำหนด
ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีแผนการด�ำเนินการปรับปรุง  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ไม่มีแผนปรับปรุง

56
47
7
2

ราย
ราย
ราย
ราย

ด�ำเนินการขึ้นทะเบียน AVL ได้ 54 ราย ยกเลิก 2 ราย
คิดเป็น 96.43%
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ในปี 2562 มีจ�ำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 8.16% สืบเนื่องมาจากการยกเลิกการจ้างเหมาแรงงานต่71
างด้าว
และรับพนักในปี
งานประจ�
่งเป็นคนไทยทดแทน
มีสัด2561
ส่วนการจ้
2562 มีำจซึานวนพนั
กงานเพิ่มขึ้นจากปี
คิดเป็านงงานดั
8.16%งนีสื้บเนื่องมาจากการยกเลิกการจ้างเหมาแรงงานต่างด้าว และรับ
พนักงานประจาซึง่ เป็นคนไทยทดแทน มีสดั ส่วนการจ้างงานดังนี้
ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน
QTC Energy
ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

131
77

62.98
37.02

132
77

63.16
36.84

160.00
85.00

65.31
34.69

180
85

67.92
32.08

22
8

73.33
26.67

13

6.25
6
7

-

110
85
-

ชาย
หญิง
L7 – L8

QTCGP & Q Solar 1
2562

2562

จานวน
(คน)

จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จาแนกตามระดับ
Manage
ชาย
หญิง
Knowledge
Operate
L9 – UC

2561

ร้อยละ

สถานภาพการจ้าง

2560

จานวน
(คน)

2559

52.88
40.87
-

25

11.96

14
11
102
82
-

-

-

48.81
39.23
-

-

-

26.00

10.61
14
12

27

10.19

-

20.00

8.16

14
13

-

21

ชาย
หญิง

-

L1 – L6

-

-

-

-

199.00

81.22

217

ชาย
หญิง

-

จาแนกตามอายุ
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
จาแนกตามพื้นที่
สานักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงงานจังหวัดระยอง
เพศชาย
เพศหญิง

145
55
8

69.71
26.44
3.85

154
48
7

73.68
22.97
3.35

159.00
76.00
10.00

64.90
31.02
4.08

178
77
10

67.17
29.06
3.77

11
12
7

36.67
40.00
23.33

22
23

10.58
11.06

23
23

11.00
11.00

22.00
27.00

8.98
11.02

29
29

10.94
10.94

1
2

3.33
6.67

109
54

52.40
25.96

109
54

52.16
25.84

138.00
58.00

56.33
23.67

151
56

56.98
21.13

21
6

70.00
20.0

208

จานวนพนักงานรวม ณ สิ้ นปี (คน)

209

245

30

สัดส่วนพนักงานตามช่วงอายุ (รวมจานวนคน)

สัดส่วนพนักงานแยกชาย-หญิง (รวมจานวนคน)

17

>50 years old

89

93

265

202

35-50 years old
189

18-35 years old
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72
ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
QTCGP & Q Solar
1

QTC Energy
2559

2561

2560

2562

2562

จานวน(บาท)

ร้อยละ

จานวน(บาท)

ร้อยละ

จานวน(บาท)

ร้อยละ

จานวน(บาท)

ร้อยละ

จานวน(บาท)

ร้อยละ

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธันวาคม

59,480,140.42
29,144,864.14

7.11
2.89

62,103,865.00
36,648,700.00

62.89
37.11

68,766,169.00
37,581,465.00

64.66
35.34

83,794,896.00
44,363,794.00

65.38
34.62

7,477,872.00
2,413,752.00

75.69
24.40

Manage

-

-

36,141,644.00

36.60

-

-

-

-

-

-

Knowledge

-

-

40,638,699.00

41.15

-

-

-

-

-

-

Operate

-

-

22.25
-

-

-

-

34.87

33.75

-

37,081,539.00

43,253,655.00

-

-

15,729,210.00

12.27

-

-

53.98

-

-

จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จำแนกตำมระดับ

Level 9-UC

-

-

21,972,222.00
-

Level 7-8

-

-

-

-

15,726,200.00

14.79

Level 1-6

-

-

-

-

53,539,895.00

50.34

69,175,825.00

106,347,634.0

-

128,158,690.00

รวมกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน (บำท)

98,752,565.00

จำแนกผู้บริหำร และพนักงำน
-

ผูบ้ ริหาร (คณะกรรมการบริหาร)
พนักงาน
รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (บาท)

หมายเหตุ :

-

9,891,624.00

จำนวน (บำท)

ร้อยละ

17,971,960.00

13.02

120,078,354.00

86.98

138,050,314.00

ค่าจ้าง ค่าตอบแทนนี้ ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ที่บริษทั ฯ จ่ายให้ ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องจ่ายให้พนักงานตามกฎหมาย การอบรม ฯลฯ
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ตารางแสดงจานวนพนักงานหญิ งที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิ บตั ิ งาน
ปี

2559

2560

2561

จานวนที่ลาคลอด (คน)

5

7

จานวนที่กลับมาปฏิบตั งิ านต่อ (คน)

4

6

2562
QTC

QTCGP&Q Solar1

4
3

8
7

-

(1 คน ลาคลอดคร่อมปี 2562)

(1 คน ลาคลอดคร่อมปี 2563)

-

หมำยเหตุ : พนักงำนที่ลำคลอดคร่อมปี 2561-2562 กลับมำปฏิ บตั ิ งำนต่อในปี 2562 จำนวน 1 คน

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิ การ
รายการ

ระดับ L1 - L6

ค่าจ้างเริม่ ต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท

9,900 – 20,000

ระดับ L7 - L8

L9 - UC
Section

Department

ตามโครงสร้างค่าจ้าง

ค่าเดินทาง









ค่าครองชีพ



ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



เฉพาะวิศวกรทีม่ ใี บประกอบวิชาชีพ






ค่าความเสีย่ ง

เฉพาะตาแหน่งงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง





เบีย้ ขยัน









ประกันอุบตั เิ หตุ





บางตาแหน่งงาน






ค่าโทรศัพท์
รถประจาตาแหน่ง








ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข










กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษทั สมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)









เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน









เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน









เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครังเดี
้ ยว)









เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร









ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี
ค่าทาฟนั (1,000 บาท/ปี)

















ค่าทักษะ





-

-

-

-

ค่าอาหารทางานล่วงเวลา





เงินรางวัลไม่หยุดงาน





-

-

รถรับ-ส่ง







-

หอพัก









เทีย่ วพักผ่อนประจาปี









รางวัลอายุงาน 10 ปี, 20 ปี









ชุดยูนิฟอร์ม









ชุดคลุมท้อง (เฉพาะพนักงานหญิงทีต่ งครรภ์
ั้
)









หมายเหตุ : ค่าแรงขัน้ ตา่ ปี 2562 เขตกรุงเทพฯ = 325 บาท เขตจังหวัดระยอง = 330 บาท เขตจังหวัดปรำจีนบุรี = 318 บำท
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คณะกรรมการสวัสดิการ
บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานเพื่อน�ำเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด ต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีตัวแทน
นายจ้าง (แผนกทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้   การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการหากได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั จะมีผลครอบคลุมถึงบริษทั ย่อยทุกแห่ง  คณะกรรมการสวัสดิการ
ชุดปัจจุบันมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี (2562-2563) ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสวัสดิการ
ชื่อ – สกุล

ตัวแทนหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ฝ่ายผลิต

ประธานคณะกรรมการ

1.นางสาวจุฑามณี            

โรจน์จันทร์แสง

2.นางทิพยวิมล        

ถาวรชาติ

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนฯ

กรรมการ

3.นายฉัตรชัย          

แสงอภัย

ฝ่ายผลิต

กรรมการ

4. นายเอกชัย   

สีเพ็ญวรรณ

ฝ่ายบริหาร

กรรมการ

5.นายเจษฎา          

ประทีป

ฝ่ายผลิต

กรรมการ

6.นางสาวภคณัฏฐ์   

ตั้งตระกูล

ฝ่ายบริหาร

กรรมการ

7.นางช่อผกา          

กันภัยเพื่อน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการ

8.นางสาวเพรชรัตน์  

สุธีรพรชัย

ฝ่ายขายต่างประเทศ

กรรมการ

8.นายวัชรินทร์     

กล้ากสิกิจ

ฝ่ายขายโครงการพิเศษ

กรรมการ

10.นางสาวมยุรี      

สุรมณี

ฝ่ายบริการ

กรรมการ

11.นางสาวพนิดา   

สุวรรณศรี

ฝ่ายขายในประเทศ

กรรมการ

12.นางสาวสุทธิรักษ์   

สุทธิสถิต

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

เลขานุการฯ

สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมด

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2562
1. เสนอให้มีการเพิ่มสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
2.เสนอให้เพิ่มสวัสดิการชุดคลุมท้องส�ำหรับพนักงานตั้งครรภ์
3.เสนอให้ปรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ
4.เสนอเพิ่มจุดวางน�้ำดื่ม

✓ ได้รับการอนุมัติ
✓ ได้รับการอนุมัติ
✓ ได้รับการอนุมัติ
✓ ได้รับการอนุมัติ
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“มุ
นมแม่
“มุมมนมแม่
””

บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่ “มุมนมแม่” ในการปั๊มน�้ำนมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ได้
ั ๊ ้ านมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ได้นาน
บริษทั ฯ ยังคงส่งเสริมให้คณ
ุ แม่ใช้พ้นื ที่ “มุมนมแม่” ในการปมน
นานที่สุด เป็นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูที่ดี มีคุณภาพ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามา
ทีส่ ุด เป็ นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รบั โอกาสในการเลี้ยงดูทดี่ ี มีคุณภาพ (คุณแม่สามารถขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชามาใช้บริการได้
ใช้บริการได้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน�้ำนม) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันท�ำการ พร้อมจัดให้พยาบาลท�ำหน้าที่
ั ๊ นม) โดยเปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันทาการ พร้อมจัดให้พยาบาลทาหน้าที่ให้คาแนะนาทีส่ าคัญ
ทุให้
กครั
้ แนะน�
อ่ ถึงำเวลาป
ค�ำงเมื
ที่ส�ำคัมนญ้าเกี
่ยวกับการสร้างน�้ำนม และการเลี้ยงดูบุตร
เกีย่ วกับการสร้างน้ านม และการเลี้ยงดูบตุ ร
“มุมนมแม่”

โฉมหน้ าหลาน QTC ปี 62

Plumlin
D-Day
Chon
My & Mint

กลุม่ คุกลุ
ณ่มแม่
อื ใหม่
และก�
ำรขอรับบค�คำำปรึ
ปรึกกษำจำกพยำบำลประจ
ษ�ำจ�ำกพย�ำบ�ำลประจ�
คุณมแม่
มือใหม่
และกำรขอรั
ำ ำ
โรงงำน

MooYor
Sunday

Cherbell

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ปี 2562 คณะกรรมการสวัสดิการได้พจิ ารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บตุ รพนักงานตามเงือ่ นไขที่กาหนดจานวนทัง้ สิน้ 50 ทุน

ปี 2562 คณะกรรมการสวัสดิการได้พจิ ารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บตุ รพนักงานตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนทัง้ สิน้ 50  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
ทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
1.
2.
3.

ระดับอนุบาล
จานวน 13
1.ระดัระดั
บอนุบาล
จ�ำนวน
บประถมศึ
กษา จานวน
29
2.ระดัระดั
ประถมศึ
จ�ำนวน
บมับธยมศึ
กษา กษาจานวน
8

3. ระดับมัธยมศึกษา

ทุน@ 1,000 บาท
น @ 1,000
ทุ13
น@ ทุ1,500
บาท บาท
น @ 1,500
ทุ29
น@ ทุ2,000
บาท บาท

จ�ำนวน 8 ทุน @  2,000 บาท
รวมทัง้ สิ้ น 72,500 บำท

					 รวมทั้งสิ้น 72,500 บาท
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การพัฒนาพนักงาน
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ
ที่จาเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง

Happy Brain

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถของพนักงานตามสมการความยั่งยืน Q + R = S โดย
ใช้กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพือ่ สร้างคน
“ดี” คน “เก่ง”  ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับความสามารถของพนักงานให้
สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กรและการรวบรวม
องค์ความรูข้ ององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ เพือ่ การเรียนรูไ้ ด้ตลอด
เวลา การอบรมพัฒนามี 3 รูปแบบได้แก่
โมเดลการพัฒนาบุคลากร

OJT Training

Inhouse Training

Public Training

เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2562
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• พัฒนาพนักงาน เพิ่มความสามารถ ลด Gap ลง 50%

• ผลการประเมินความสามารถในงาน ลด Gap ลงได้ 33.56%

• แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ส�ำเร็จตามแผนก�ำหนด

• แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด�ำเนินการได้ 87.43%

• จัดท�ำองค์ความรู้ขององค์กรได้อย่างน้อย 5 เรื่อง

• รวบรวม และจัดท�ำองค์ความรู้ขององค์กรได้ 7 เรื่อง

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม
พนักงาน
จ�ำแนกตามระดับ

2559
รวมชั่วโมง เฉลี่ย/
อบรม
คน/ปี
1,290.50 99.27
7,300.00 64.60
2,621.00 29.12

Manage
Knowledge
Operate
L9-UC
L7-L8
L1-L6
จ�ำแนกตามเพศ
เพศชาย
7,670.50 55.99
เพศหญิง
3,541.00 44.82
รวมชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี
11,211
(ชั่วโมง)
จ�ำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี
216
(คน)

จ�ำนวนชั่วโมง/คน/ปี
QTC Energy
2560
2561
รวมชั่วโมง เฉลี่ย/ รวมชั่วโมง เฉลี่ย/
อบรม
คน/ปี
อบรม
คน/ปี
1,671.50 64.29
2,709.50 26.05
4,468.00 52.56
1,587.50 56.70
1,067.50 50.83
6,314.10 29.37
5,880
2,969

43.64
37.31

5,919.90
3,049.20

41.40
38.12

2562
รวมชั่วโมง เฉลี่ย/
อบรม
คน/ปี
2,829.50 104.80
2,628.50 131.43
9,150.00 36.17
10,410.50
4,197.50

61.97
49.38

QTCGP & Q Solar 1
2562
รวมชั่วโมง เฉลี่ย/
อบรม
คน/ปี
337
87

15.32
10.88

8,849

8,969

14,608

424

214

223

253

30
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พัฒนำควำมรู้ ทักษะเพื่อลด GAP
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พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อลด GAP

Training & Development
พัฒนำควำมรู้ ทักษะเพื่อลด GAP

บริษ ั ท ฯ มุ่ ง มัน่ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด้ า น Hard & Soft Skill
(Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วยการประเมิน Skill Matrix
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ด้าน Hard
Chart โดยผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานร่วมกับ ส่วน HRD และนา GAP
& Soft  Skill (Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วย
บริษ ั ท ฯ มุ่ ง มัน่ ในการพั
นาบุ
คการให้
ลากร
ด้คาวามรู
นChart
Hard
&กฝน
Soft
ที่ ไการประเมิ
ด้ ม าดฒาเนิ
้ ฝึโดยผู
ฒ
นนSkill
Matrix
บ้ งั พัคัSkill
บบันาพนั
ญชาหน่ก งานเพื
วย ่ อ เพิ่ ม
(Knowledge , Attitude
ยการประเมิ
Matrix
ความสามารถในงาน
ซึ่งและน�
ส่ง ผลต่
อSkill
คุณทีภาพของผลิ
ภัณ ฑ์ การส่ง
งานร่, วBehavior)
มกับ ส่วนด้วHRD
ำ นGAP
่ได้มาด�ำเนินตการ
Chart โดยผูบ้ งั คัมอบที
บบัให้
ญชาหน่
ว
ยงานร่
ว
มกั
บ
ส่
ว
น
HRD
และน
า
GAP
คต่วามรู
้ ฝึกฝน
พัฒณนาพนั
่อเพิก่มงาน
ความสามารถ
รงเวลา
และคุ
ภาพชีกวงานเพื
ติ ของพนั
ที่ ไ ด้ ม าด าเนิ น การให้
ค วามรู
กฝนอคุพัณฒภาพของผลิ
นาพนั ก งานเพื
่ ม งมอบที่
ในงาน
ซึ่งส่้ งฝึผลต่
ตภัณ่ อ ฑ์เพิการส่
ความสามารถในงาน
ซึ่ง ส่ง ผลต่
อ คุณ
ณภาพชี
ภาพของผลิ
ต ภัณกฑ์งาน
การส่ง
ตรงเวลา
และคุ
วิตของพนั
มอบทีต่ รงเวลา และคุณภาพชีวติ ของพนักงาน

GapGap
ลดลง
ลดลง33.56%
33.56%
จำนวน GAP

ประเมินครั ง้ ที่2

Gap

จำนวน GAP

ประเมินครัประเมิ
ง้ ที่2 นครั ง้ ที่1

ลดลง 33.56%
1,491

753

จำนวน GAP ที่ลดลง

1,491

ประเมินครั ง้ ที่1

จำนวน GAP ที่ลดลง

753
2,244
2,244

Individual Development
Individual
DevelopmentPlan
Plan
นาบุคลากรรายบุ
คPlan
คล
แผนพัแผนพั
ฒนำบุDevelopment
คฒลำกรรำยบุ
คคล
Individual

แผนพัฒนำบุเพืคเพือ่ ลำกรรำยบุ
คล มคี มวามสามารถและเติ
การพั
ฒฒ
นาบุ
คคลากรให้
บโตตามสายอาชี
พ บริ
ฒนารายบุ
คคลค(IPD)
ขึน้ เพือ่ ขึน้ เพื่อใช้ใน
่อการพั
นาบุ
คลากรให้
คี วามสามารถและเติ
บโตตามสายอาชี
พ ษบริทั ฯษทจึั งฯได้จึจงดั ได้ท�จำดแผนพั
ั ทาแผนพั
ฒนารายบุ
คล (IPD)
ใช้ในการจัดท�ำหลักสูตรที่เหมาะสม ควบคุม ติดตาม และประเมินผล  ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถของพนักงานให้ปฏิบัติงาน
เพื่อการพั
ฒนาบุ
มคี วามสามารถและเติ
โตตามสายอาชี
พ บริ
ษทั ฯ จึงซึได้ง่ จจะช่
ดั ทาแผนพั
ฒนารายบุ
คคล (IPD) ขึน้ เพื่อกใช้งานให้
ใน ปฏิบตั งิ านได้บรรลุ
การจั
ดทาหลั
กสูคตลากรให้
รทีเ่ หมาะสม
ควบคุม ติดบตาม
และประเมิ
นผล
วยยกระดั
บความสามารถของพนั
ได้บรรลุเป้าหมายในสายงาน  ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยในปี 2562 สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน IDP คิดเป็น 87.43%
การจัดทาหลั
กสูตรทีเ่ หมาะสม ควบคุ
ม ติทดตาม
นผล 2562
ซึง่ จะช่
วยยกระดัาเนิ
บความสามารถของพนั
กงานให้
งิ านได้บรรลุ
เป้าหมายในสายงาน
ตามกลยุ
ธ์ทางธุและประเมิ
รกิจ โดยในปี
สามารถด
นการได้ตามแผน IDP
คิดปเป็ฏินบตั 87.43%
เป้าหมายในสายงาน ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยในปี 2562 สามารถดาเนินการได้ตามแผน IDP คิดเป็น 87.43%
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โครงการวางแผนหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan)
หลักสูตร Leadership Development  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น และพัฒนา Successor ของ
บริษทั ฯ ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากโครงการวางแผนหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานเมือ่ ปี 2561 บริษทั ใช้บริการทีป่ รึกษาเพือ่ วางโครงร่าง
ของหลักสูตร จาก บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล จ�ำกัด ที่ท�ำ
โครงการวางแผนหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน เมื่อปี 2561 ท�ำให้การวางโครงร่างของหลักสูตร มีความชัดเจนและพัฒนาได้ตามความ
ต้องการของบริษัท ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน  630,000  บาท  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้
Business Concept   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เข้าใจองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจ และทราบ
แนวคิด เครือ่ งมือ การบริหารและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน เข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต โดย
เฉพาะการด�ำเนินธุรกิจบนโลกดิจิตอล และ สามารถ
น�ำมาปรับใช้ในการสือ่ สารให้พนักงานทราบเป้าหมาย
องค์กร และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
Planning Technique เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การสื่อสาร
และการติดตามแผนชัดเจน และเพิ่มทักษะด้านการ
ล�ำดับความส�ำคัญ ของงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
หรือความสิ้นเปลืองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
Positive Power & Influencing เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และตระหนักถึงการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพิ่มทักษะใน
การใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพื่อน�ำทีมสู่ความ ส�ำเร็จและผู้เข้าอบรมสามารถใช้อิทธิพลเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการท�ำงานควบคู่ไป
กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
Leadership and Coaching Skills เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาตนเองและผูอ้ นื่ ผ่านเทคนิคการโค้ช สร้างความ
เข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารและเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
Excellent OJT Technique เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนในฐานะผู้สอนให้กับผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
สอนงานแบบ OJT และพัฒนาทักษะการสอนงานแบบ On the Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ
High Impact Presentation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ในการน�ำเสนอและสามารถใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเพื่อน�ำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น
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QTC KM

QTCKnowledge
KM
Management
Knowledge Management

E-Book

Engineer
Sale
● ขายในประทศ
● ขายต่างประเทศ

E-Book

● ออกแบบ
●เขียนแบบ
●ทดสอบ
●ประกันคุณภาพ

Support

●วิจยั และพัฒนากระบวนการผลิต

●ขายโครงการพิเศษและบริ การ

●พัฒนาระบบ

Supply Chain

Production

●วางแผน
●จัดซื ้อ
●คลังสินค้ า

Clip VDO

●แผนกผลิต 1

Clip VDO

●แผนกผลิต 2
●แผนกผลิต 3
●แผนกผลิต 4

KM

Presentation

Presentation

ปี 2562 ดำเนิ นกำรรวบรวมและจัดทำ KM ได้ 7 เรื่อง
ด้ำน Engineer 1 เรื่อง ด้ำน Production 6 เรื่อง
กว่า 20 ปี บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ผลิตและจาหน่ ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่มคี ณ
ุ ภาพ โดยฝี มอื ของบุคคลากรที่ม ี
ทักษะความรู้ ความชานาญของแต่ละกระบวนการ จากประสบการณ์ ที่ส ั ่งสมมายาวนาน ซึ่งปจั จุบนั บริษ ัทเติบโตขึ้น และเกิดบริษทั ใน
กว่งางาน
20 ปีจึบริ
ทั คิมวบี ทีคุ ซลากรรุ
ี เอนเนอร์
ยี่ จ�เำข้กัาดร่ว(มหาชน)
ผลิตและจ�
ำหน่กรเพิ
ายหม้
ุ ภาพ โดยฝีมอื ของบุคคลากรที่
เครือด้านพลั
งทษาให้
น่ ใหม่
มเป็นส่วนหนึ
่งกับองค์
ม่ ขึอน้ แปลงไฟฟ้าทีม่ คี ณ
มีทกั ษะความรู้ ความช�ำนาญของแต่ละกระบวนการ จากประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมายาวนาน ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั เติบโตขึน้ และเกิดบริษทั
ในเครือเพื
ด้า่อนพลั
งงาน จึง”้ ท�ของบุ
ำให้มคีบลากร
ุคลากรรุTacit
่นใหม่Knowledge
เข้าร่วมเป็นจากประสบการณ์
ส่วนหนึ่งกับองค์กรเพิ
่มขึ้น หรือสัญ ชาตญาณในการทาความเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ
นา “ความรู
พรสวรรค์
รวมถึงทักเพื
ษะในการท
างาน
ถ่าคยทอดให้
กบั บุKnowledge
คลากรรุ่นใหม่
และการเรีย นรู
ข้ องพนัหกรืงานในองค์
กร แผนกทรัำความเข้
พยากรบุ
คคลจึ
อ่ น�ำ “ความรู
”้ ของบุ
ลากร Tacit
จากประสบการณ์
พรสวรรค์
อสัญชาตญาณในการท�
าใจสิ
ง่ ต่างงได้ทาการ
ๆ รวมถึงสร้
ทักาษะในการท�
ำงาน ถ่ายทอดให้
กบั บุกครลากรรุ
กงานในองค์
กร แผนกทรั้ พนยากรบุ
คคลจึ
งได้ให้ทเำ� กิการ
รวบรวม,
ง, และกระจายความรู
ข้ ององค์
ไปให้น่ ทใหม่
ั ่วทังและการเรี
้ องค์กรเพืย่นรู
อให้ข้ องพนั
เกิดการต่
อยอดของความรู
าความรู
้ไปใช้
ดประโยชน์
รวบรวม,
และกระจายความรู
กร ไปให้กทรขึ
วั่ ทั้นง้ องค์
กรเพือ่ ให้เกิดการต่
อยอดของความรู
ำความรู
ไ้ ปใช้ให้มาพั
เกิดประโยชน์
รวมถึ
งก่อให้สร้เกิาดง,วัฒ
นธรรมแห่งการเรีข้ ยององค์
นรูภ้ ายในองค์
โดยรวบรวมองค์
ความรู
ท้ มี่ อี ยู่ในตัวบุค้ น�คลหรื
อเอกสาร
ฒนาให้เป็นระบบ
รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึน้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ก รสามารถเข้าถึง ความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้รู้ น าความรู้ที่ ไ ด้ไ ปประยุ กต์ ใ ช้ใ นการปฏิบตั ิ ง าน ให้ เ กิด
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
ประสิ
ธิภาพทธิและประสิ
ทธิผลความรู
้
เกิดทประสิ
ภาพ และประสิ
ทธิผลความรู
้
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การดูแลพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นทรัพยากรอันส�ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นองค์กรสูเ่ ป้าหมาย  การดูแล เอาใจใส่ทงั้ ในเรือ่ งงาน
และการด�ำเนินชีวติ ของพนักงานให้สามารถสร้างความสุขได้ดว้ ยตนเอง เป็นภารกิจส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านบุคลากร
เวลา และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.com/happy-workplace-policy/?lang=th
ขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมของแต่ละคน  มีเป้าหมายสร้าง
ความสุขที่ยั่งยืน และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน รวมถึงมีความผูกพันต่อองค์กรและอัตราการลาออกที่น้อยลง

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่า 1%

• อัตราการลาออกปี 2562 = 2.2%

• ระดับความสุขของคนในองค์กรมากกว่า 75%

• ระดับความสุขของคนในองค์กรปี 2562 = 62.6%

• คงามพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต มากกว่า 75%

• คงามพึงพอใจ 67.7% ความผูกพัน 67.5%  สมดุลชีวิต 50.8%
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ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ

QTC, 90.74%

QTCGP & Q Solar 1

QTC Energy
2560

2559

รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

จานวน(คน)

208

จำนวนพนักงำน ณ สิ้นปี

2561
ร้อยละ

จานวน(คน)

209

2562
ร้อยละ

จานวน(คน)

245

2562
ร้อยละ

จานวน(คน)

265

ร้อยละ

30

พนักงำนเข้ำใหม่
เพศชาย

24

63.16

40

62.50

58

73.42

81

92.05

4

80

เพศหญิง

14

36.84

24

37.50

21

26.58

7

7.95

1

20

38

100.00

55

85.94

67

84.81

79

89.77

3

60

14.06

10

12.66

9

10.23

1

20

พนักงำนเข้ำใหม่
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี

0

0.00

9

อายุมากกว่า 50 ปี

0

0.00

-

-

1

1.27

-

-

1

20

37

67.27

34

62.96

31

65.96

59

89.39

2

66.67

18

32.73

20

37.04

16

34.04

7

10.61

1

33.33

อายุ 18-35 ปี

53

96.36

43

79.63

29

61.70

60

90.91

2

66.67

อายุ 36-50 ปี

1

1.82

10

18.52

16

34.04

6

9.09

1

33.33

อายุมากกว่า 50 ปี

1

1.82

1

1.85

2

4.26

0

0

0

0

พนักงำนพ้นสภำพตำมเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงำนพ้นสภำพตำมช่วงวัย

อัตราการลาออกของพนักงานต่อปี %

2.13

2.10

1.76

2.2

อัตราการลาออก QTC Energy

10

อัตราการลาออก
QTCGP & Q Solar 1

ปี 2562 มีอตั ราการลาออกของพนักงาน QTC Energy สูงสุดในรอบ 4 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน Level 1-4 และมีอายุงาน
น้อยกว่า 4 เดือน ซึง่ เป็นกลุ่มพนักงานทีเ่ ข้าใหม่ทางานในระยะเวลาสัน้ ๆ แล้วเปลีย่ นใจลาออก ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีแนวทางปรับปรุงดังนี้

ปี 2562
มีอาัตงระบบพี
ราการลาออกของพนั
กงานา QTC
Energy าสูงใกล้
งสุดชในรอบ
4 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน Level 1-4 และมีอายุ
o สร้
เ่ ลี้ยง เพื่อให้คาแนะน
และสอนงานอย่
ดิ ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน
งานน้อยกว่oา 4 เดืจัดอทนาบัซึง่ นเป็
กลุม่ พนักยงานที
าใหม่
ำ� งานในระยะเวลาสั
น้ รๆบั การสอนงานจากพี
แล้วเปลีย่ นใจลาออก  ทั
บ้ ริษทั วฯนมีแนวทางปรับปรุง
ทึกนรายการเรี
นรู้ เพืเ่ ่อข้ให้
พนักทงานใหม่
ได้บนั ทึกและได้
เ่ ลี้ยง อย่ง้ านีงครบถ้
ดังนี้
o จัดทาองค์ความรูแ้ บบเรียนรูง้ า่ ย ๆ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม
งเสริมให้่เพลีนั้ยกงงานใหม่
นร่วมมากขึ
น้ ในกิจกรรมผูาบ้ งใกล้
ริหารพบพนั
• oสร้าส่งระบบพี
เพื่อให้มคสี�ำว่แนะน�
ำ และสอนงานอย่
ชิดในช่กวงาน
งระยะเวลาทดลองงาน

• จัดท�ำบันทึกรายการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้บันทึกและได้รับการสอนงานจากพี่เลี้ยง อย่างครบถ้วน
• จัดท�ำองค์ความรู้แบบเรียนรู้ง่าย ๆ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

• ส่งเสริมให้พนักงานใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
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ระดับความสุขของคนในองค์กร
ระดับความสุขของคนในองค์กร

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี 2559 โดยใช้เครื่องมือ Happinometer ซึ่งในปี 2562 ได้
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี 2559 โดยใช้เครื่องมือ Happinometer ซึ่งในปี 2562 ได้ส่ง
ส่งข้อมูลการส�ำรวจ (ส�ำรวจเมื่อพฤศจิกายน 2562) ให้กับศูนย์วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและ
ข้อ มูล การสารวจ (สารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2562) ให้กบั ศูน ย์ว ิจยั ความสุขคนท างานแห่ งประเทศไทย สถาบัน วิจ ัยประชากรและสังคม
สัมหาวิ
งคม มหาวิ
ทยาลัยมหิดล เพื่อท�ำการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง ๆ  รวมถึงความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุล
ท ยาลัย มหิดล เพื่อ ท าการวิเคราะห์ ผ ลหาความสุข ในมิติต่ าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจ ความผูกพัน องค์กร และสมดุล ชีวติ ของ
ชีพนั
วิตของพนั
ดท�ำเป็นรายงานสรุ
ซึ่งบริเป็ษนัทแนวทางในการพั
ฯ จะใช้เป็นแนวทางในการพั
นาและยกระดั
ข
กงาน พร้กองาน
มทัง้ พร้
จัดอทมทั
าเป็้งนจัรายงานสรุ
ปอย่างละเอีปยอย่
ด าซึงละเอี
ง่ บริษทั ยฯดจะใช้
ฒนาและยกระดัฒบความสุ
ขของพนับกความสุ
งานต่อไป
ของพนักงานต่อไป
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

80
69.8
69.31
69.2
68.7 69.34
67.5
67.3
65.1

70

ระดับความสุข

60

57.01
55

58.2
55.1

52.15

56.6
55.6
54.1

62.8
62.3
61.5
60.67

60.5
61.3
60.67
58.6

63.8

63.5 63.7
60.9

63
55.97
52.1

50

67.7

66.43 66

54.7

63.2
62.6
61.4
59.7

50.8

40
30
20
10
0

Body

Relax

Heart

Soul

Family

Society

Brain

Money

Work Life

Average

ตัวชี้วดั ความสุข

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ (ภาพรวมองค์กร) ประจาปี 2562 : (สารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2562)

จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจานวน 200 คน จากพนักงานทัง้ สิน้ 265 คน (เฉพาะพนักงาน QTC
นภาพรวมความสุ
แทนพนัรกะดังานจ�
200ข ”คนสูจากพนั
กงานทั
(เฉพาะพนั
กงาน
Energy)จากผลการประเมิ
พบว่าความสุขเฉลี
่ยอยู่ที่ 62.6 %ขซึของตั
่งอยู่ใวนเกณฑ์
บ “มีำนวน
ควำมสุ
งขึ้นจากปี
2561ง้ สิเล็น้ ก265
น้อยคนโดยบริ
ษทั ฯ ได้
ดาเนิQTC
นการ
Energy)
พบว่าความสุขเฉลี
่ที่  ส่62.6
ซึ่งอยูาเนิ่ในเกณฑ์
ระดัาบง “มี
วามสุคขวามรู
”  สูงแ้ ขึก่้นพจากปี
น้อย โดยบริ
ษตัทจิ ฯะเห็
ได้นดว่�ำาเนิมีนผล
ปรับปรุงจากผลการประเมิ
นปี่ยอยู
2561
งเสริ%
มการด
นกิจกรรมต่
ๆ คและให้
นักงาน2561
หากพิเล็จการณาในแต่
ละมิ
การประเมิ
สูงขึ้นกว่าปี 2561 นทุปีกมิ2561
ติ แต่ยส่งั ไม่
เป้าำหมายที
75% าในปี
2563 บริคษวามรู
ทั ฯ จะขยายผลการประเมิ
ความสุขครอบคลุ
การปรั
บปรุนงจากผลการประเมิ
เสริบมรรลุ
การด�
เนินกิจ่ กรรมต่
ง ๆ  และให้
้แก่พนักงาน หากพิจนารณาในแต่
ละมิติจมะใน
อย เพื่อให้คนรอบคลุ
เห็บรินว่ษาทั มีฯผย่ลการประเมิ
สูงขึน้ มกว่พนัาปีกงานทุ
2561กทุกลุกมิ่ม ติ แต่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมายที่ 75%   ในปี 2563 บริษทั ฯ จะขยายผลการประเมินความ

สุขครอบคลุมในบริษัทฯ ย่อย เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต
ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต

บริษทั ฯ ดาเนินการวัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวติ พนักงานพร้อมกับการวัดระดับความสุขของพนักงาน โดย
บริษทั ฯ ด�ำเนินการวัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวติ พนักงานพร้อมกับการวัดระดับความสุขของพนักงาน
ใช้เโดยใช้
ครื่องมืเครื
อส่่อวงมื
นขยายของ
Happinometer
และส่และส่
งข้อมูงลข้ให้
ขคนท
างานแห่
งประเทศไทย
นวินจวิยั จประชากรและสั
อส่วนขยายของ
Happinometer
อมูศลนู ให้ย์วศจิ ูนยั ย์ความสุ
วิจัยความสุ
ขคนท�
ำงานแห่
งประเทศไทยสถาบั
สถาบั
ัยประชากร งคม
มหาวิ
ทยาลั
ดลทเพื
่อทยาการวิ
ล ปีเคราะห์
2562 มีผผลลการวิ
ดงั นี้ เคราะห์ดังนี้
และสั
งคมยมหิ
มหาวิ
ยาลั
มหิดลเคราะห์
เพื่อท�ำผการวิ
ปี 2562เคราะห์
มีผลการวิ

80
70

66

63

67.7

66.4

67.5

64.2

%ระดับคะแนน

60

49.4

50

50.2

50.8

40
30

20
10
0
ความพึงพอใจ

ความผูกพัน

ปี 2560

ปี 2561

สมดุลชีวติ

ปี 2562

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสารวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน ประจาปี 2562 : (สารวจเมื่อ พฤศจิ กายน 2562)

จากกราฟแสดงการเปรี
ของพนักกงาน
งานจากตั
จากตัววแทนพนั
แทนพนักกงาน
งานจานวน
จากกราฟแสดงการเปรียยบเที
บเทียบผลส
บผลส�ารวจความพึ
ำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนั
นวนจากพนั
200 คน
จากพนั
สิน้ พบว่
265 าคน
พบว่างความพึ
งพอใจ และความผู
กพันของพนั
งานต่กอรองค์
กร และสมดุ
ลชีกวติ งานมี
พนักรงาน
200จ�ำคน
กงานทั
ง้ สิกน้ งานทั
265 ง้ คน
ความพึ
พอใจ และความผู
กพันของพนั
กงานต่อกองค์
และสมดุ
ลชีวติ พนั
ะดับคะแนน
บคะแนนเพิ
เล็กน้รอะดัยอยู
ใ่ นเกณฑ์(คะแนนระหว่
ระดับ “มาก” า(คะแนนระหว่
50-74.99)  โดยมี
หมายทุ
กด้านอยู
75%
เพิม่ มีขึระดั
้นจากปี
2561 ม่ เล็ขึกน้ น้จากปี
อยอยู2561
่ในเกณฑ์
บ “มำก”
ง 50-74.99) างโดยมี
เป้าหมายทุกเด้ป้าานอยู
่ที่ 75%
ซึง่ ยัท่ งี่ ไม่
เป็นไปตาม
ซึ
่
ง
ยั
ง
ไม่
เ
ป็
น
ไปตามเป้
า
หมาย
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
ยั
ง
คงต้
อ
งพิ
จ
ารณาปรั
บ
ปรุ
ง
ในเรื
่
อ
งของการสื
่
อ
สารภายในองค์
ก
ร
และเรื
่
อ
งของ
Team
Work
เป้าหมาย บริษทั ฯ ยังคงต้องพิจารณาปรับปรุงในเรือ่ งของการสือ่ สารภายในองค์กร และเรือ่ งของ Team Work ต่อไป
ต่อไป

ภาพการสารวจความสุขพนักงานเพื่อนาข้อมูลส่งสถาบันวิ จยั ประชากรฯ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ภาพการส�ำรวจความสุขพนักงานเพื่อน�ำข้อมูลส่งสถาบันวิจัยประชากรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร
บริษทั ฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ตัวเอง เพือ่ นร่วมงาน องค์กร และสังคมโดยรวม
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”
จากปีที่ผ่านมามีการตั้งกลุ่มชมรม “คนรักเกษตร ปลูกผัก กินฟรี มีเงินออม”  ซึ่งมีการด�ำเนินงานในพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ
1 ไร่ บริเวณด้านหลังบริษัทฯ  ในปี 2562 มีการขยายผลต่อเนื่องไปในพื้นที่ว่างเปล่าเล็ก ๆ บริเวณโรงงาน ซึ่งพนักงานสามารถดูแล
ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  โดยยังเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ที่ออกผลผลิตในระยะสั้นๆ  เพื่อแบ่งปันให้กับพนักงาน  และ
พนักงานยังสามารถเก็บผลผลิตไปรับประทานและประกอบอาหารในชีวิตประจ�ำวันได้  ซึ่งท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผัก
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตลาดได้ด้วย  นอกจากนี้ยังมีการน�ำเศษอาหารจากการรับประทานอาหารเหลือมาหมักเป็นปุ๋ยซึม
ดินแบบธรรมชาติ เพื่อเป็นการบ�ำรุงดินพืชผักในแปลงโดยไม่ใช้สารเคมี ท�ำให้ผลผลิตที่ออกมาเป็นผลผลิตที่พูดได้ว่าเป็นผักปลอด
สารพิษ 100%

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปี 2562
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี เป็น “คนดี” มีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

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

กิจกรรมท�ำบุญประจ�ำปี QTC Energy

กิจกรรมบรรยายธรรม
โดยพระมหาสมปองฯ @ Q Solar 1
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจ�ำปี 2562
“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�ำคัญ”
“Happy Family”

“ครอบครัวดีมีสุข”
คุณสุเมธ นิลสนธิ

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก”
คุณบุญนภา คงศิริรัตน์

“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
คุณช่อผกา กันภัยเพื่อน

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�ำปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ท�ำคุณความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 คน และไม่มี
กรณีที่ทรัพย์สินของพนักงานสูญหายแล้วไม่ได้รับคืน  นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ 10 ปีจ�ำนวน 3 คน

คิวทีซี ยกย่องคนท�ำดี

คุณบุญส่ง  ปลดปลิด

คุณอ้น   เอี่ยมเจียม

คุณปฏิมากรณ์   สิงห์แก้ว

10 ปี คิวทีซี

คุณธนภัทร  มิ่งสกุล

คุณภัทรพรรณ   ปัญโญ
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  คุณวิฑูรย์   กลิ่นเกสร

คุณปฏิมากรณ์   สิงห์แก้ว

กิจกรรมนันทนาการ ประจ�ำปี 2562
ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”
“Happy Relax”

ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั งบประมาณท่องเทีย่ วผักผ่อนประจ�ำปีแบบรวมกลุม่ ไป
ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการท�ำ Team Work และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข นอกจากนี้ยัง
ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยให้พนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกหญ้าทะเล ณ เกาะมันในจังหวัด
ระยอง โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 113   คน   ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2562 ณ
เดอะทอย อาร์ท รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 448,610 บาท

ภาพรวมกิจกรรมท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในลักษณะกิจกรรม Sport Day โดยเช่าสถานที่ภายนอกที่ใกล้
โรงงานจัดการแข่งขันกีฬา และเลีย้ งสังสรรค์ในช่วงเวลากลางวัน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สนามค�ำ่ ชู สเตเดียม จ�ำนวนผูเ้ ข้างาน
271  คน ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 641,501 บาท

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”
Happy Society
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการน�ำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO26000 มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามกฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว  การใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการอนุมัติงบประจ�ำปีจาก
บอร์ดบริษัทฯ  เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ  และถูกตรวจสอบความโปร่งใส
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี 2 ด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม
เพื่อสังคม  และด้านการลงทุนทางสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
“การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย” ยังคงเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  กับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก ในพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ ให้คนในชุมชนมีความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ จะไม่สร้างความเดือดร้อน และพร้อมร่วมกันพัฒนาพืน้ ที่
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ   กิจกรรมที่ส�ำคัญและด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ซึ่ง
เป็นการเปิดโรงงานให้ผนู้ ำ� ชุมชน ชาวบ้าน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ ได้เข้ามารับฟังผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา และ
ผลการด�ำเนินงานจากประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน   พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ  ของชุมชนในประเด็นที่
คิวทีซี สามารถให้การสนับสนุนได้  โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• จ�ำนวนโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนส�ำเร็จ
มากกว่า 80% (โครงการที่ชุมชนเสนอ)

• จ�ำนวนโครงการที่ชุมชนเสนอ 3 โครงการ
ด�ำเนินการส�ำเร็จ 100%

• ข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นศูนย์

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562  เป็นการจัดในรูปแบบ
นิทรรศการผลการด�ำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  และประชุมกลุ่มย่อย   นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
บรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี สร้างได้ดว้ ยตัวเอง” ให้ผเู้ ข้าร่วมเสวนาฯ ได้รบั ฟัง มีผเู้ ข้าร่วมเสนาฯ จ�ำนวน 120 ท่าน ใช้งบประมาณในการ
ด�ำเนินงาน 62,068 บาท   ประเด็นที่ได้รับจากการเสวนาฯ เพื่อด�ำเนินการในปี 2563 คือโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้นักเรียน
ในชุมชนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน  และโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชน พบ คิวทีซี” ปี 2562

เปิดบ้าน Q Solar 1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน
บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ QTC Energy ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ และการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มี 2562 จึงน�ำแนวทางการจัดเสวนา ประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี มาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร โดยจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน Q Solar 1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน” ขึ้นเป็นปีที่ 1 เชิญผู้มีส่วนได้เสียรอบโรง
ไฟฟ้าเข้าชมการท�ำงานของโรงไฟฟ้า และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  และการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง   ทั้งนี้ ได้เชิญพระมหาสมปอง ตาลปุโต บรรยายธรรม พร้อมน�ำทีม
วิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ให้บริการนวด ดัดจัดสรีระ แก่ผเู้ ข้าร่วมงานทุกคน  มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมงานซึง่ เป็นชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า
98 คน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ใช้งบประมาณด�ำเนินการทั้งสิ้น 99,294 บาท
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน  ี เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากศูนย์จติ อาสาพระราชทาน 904
วปร.(ศอ.จอส.904 วปร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า
อาคารและสิ่งก่อสร้าง และเพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของศาสนสถานที่ส�ำคัญของจังหวัด ตามแนวทางการ
ด�ำเนินโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนองตอบโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” โดยการตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า ภายในสถานสถานของจังหวัดระยอง  คิวทีซี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าจึงเข้าร่วมโครงการฯ โดยรับผิดชอบใน
พืน้ ทีต่ ำ� บลมาบยางพรจ�ำนวน 4 วัด จัดคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการจ�ำนวน 5 คนโดยหนึง่ ใน 5 เป็นวิศวกรระดับสามัญซึง่ สามารถลง
นามเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ตามกฎหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงจ�ำนวน 20,000 บาท
การด�ำเนินงานเป็นดังนี้
1.วัดมาบเตย
ด�ำเนินการในวันที่ 24 กันยายน 2562
2.วัดมาบยางพร
ด�ำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562
3.วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่) ด�ำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562
4.วัดห้วยปราบ
ด�ำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2562

จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หากพบปัญหาบางจุดที่สามารถแก้ไขทีมงานจะด�ำเนินการแก้ไขให้ในทันที และได้จัดท�ำข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุง พร้อมแบบการตรวจประเมินฯ ลงนามรับรองโดยวิศวกรสามัญ ให้กบั สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ
วัดทั้ง 4 แห่ง โดยในบางประเด็นแก้ไขที่ต้องใช้งบประมาณสูง บริษัทฯ จะเสนอผู้บริหารเพื่อจัดท�ำโครงการปรับปรุงให้วัดในปี 2563
ต่อไป
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โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
เป็นโครงการทีเ่ กิดจากการเสวนาฯ ปี 2561 โดยโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ซึง่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 แห่งเดียวในต�ำบลมาบยางพร มีความต้องการให้นกั เรียนได้มโี อกาสเรียนรู้ และสัมผัสจริงเกีย่ วกับการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเห็นว่าคิวทีซี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2562 ได้ ดังนั้น คิวทีซี จึงได้หาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา โดยได้ความร่วมมือจากคณะอาจารย์
และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดค่ายการเรียนรูท้ าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สนุกสนานสามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับ
ชีวิตประจ�ำวัน  โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  มีคณะ
อาจารย์ 3 ท่าน นักศึกษาจ�ำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่ของคิวทีซี 2 คน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 340 คน   ฐานการเรียนรู้จ�ำนวน
10 ฐานได้แก่ ใช้งบประมาณด�ำเนินการทั้งสิ้น 29,012 บาท
☛ 1. ฐาน หอคอยฮานอย ☛ 2. ฐาน ไจโรสโคป
☛ 3. ฐาน Tangram + 3D ☛ 4. ฐาน แม่เหล็ก
☛ 5. ฐาน Tesla coil
☛ 6. ฐาน รอกและคาน
☛ 7. ฐาน Jumping ring ☛ 8. ฐาน Van der graaf
☛ 9. ฐาน Plasma ball ☛ 1.0 ฐาน กล้องจุลทรรศน์จากโทรศัพท์ (โลกใบจิ๋ว)

การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ
เสริมมและพั
และพั
ฒนาคุ
ณวภาพชี
วิตผู้พ”ิการไทย ”
โครงการ “ส่
“ส่งงเสริ
ฒนาคุ
ณภาพชี
ิตผู้พิการไทย
ปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ กิ ารไทย” ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การ
บริษทั ฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการไทย” ด้วยการฝึ กอบรมอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยง
เลี้ยงสัตว์ ปี(ไก่2562
ไข่)  และสนั
บสนุนแม่พันธุ์ พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�ำนวน 2 ราย  โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึก
สั
ต
ว์
(ไก่
ไ
ข่
)
และสนั
บ
สนุ
น แม่ผ่าพนการด�
ันธุ์ พร้ำอเนิ
มด้นวงานโครงการฯ
ยโรงเรือนให้แ ก่รัผบพู้ ผิิกดารจ
านวน 2 ราย โดยบริ
ษ ัทฯ ได้ใำช้เนิเงินนงานปี
สนับสนุ2562
น เพื่อเป็การฝึ
อาชีพจ�ำนวน 219,000 บาท
ชอบโดยหอการค้
าไทย ผลการด�
นดังกนีอาชี
้ พ
จานวน 219,000 บาท ผ่านการดาเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย ผลการดาเนินงานปี 2562 เป็นดังนี้
ตารางแสดงการประเมินผลความสาเร็จของโครงการฯ
ชื่อ – นำมสกุล
1. นำยบุญช่วย ทองจีน
- พิการทางการเคลือ่ นไหว
- 4 หมู่ 2 บ้านหนองบัวค่าย ตราง.
จอมบึง.บัว อ
จ ราชบุร.ี 7015000150 ราชบุร.ี จ

2. นกัญญำ กองทำน.ส.
- พิการทางการเคลือ่ นไหว
- 4 หมู่ 1 บ้านรางดอกอาว ตราง.
จอมบึง.บัว อ
จ ราชบุร.ี 70150

รำยได้ของคนพิกำรก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำร
-รายได้จากเบี้ยผูส้ ูงอายุ 600บาท
-รายได้จากเบี้ยคนพิการ800บาท
รวมเป็ นเงิน 1,400บำทเดือน/

-รายได้จากเบี้ยคนพิการ 800
บาท

ต้นทุนจำกกำรเลี้ยงไก่ไข่ของคน
พิกำรต่อเดือน
-ค่าไก่จานวน 50 ตัว=12,500 บำท
-ค่าอาหารไก่ 25 กระสอบ
= 12,500 บำท
-ค่าวัสดุทาเล้าไก่และอุปกรณ์เลีย้ ง
ไก่ วิตามินไก่ + =12,000 บำท
-รวมต้นทุนทัง้ หมด 73,/บำท 000
6เดือน
= 6,666 บำทเดือน/

รวมเป็ นเงิน 800บำทเดือน/

รำยได้จำกกำรเลี้ยงไก่ไข่ของ
คนพิกำรต่อเดือน
เดือนกรกฎาคม-2562 รายได้
บาท 250
เดือนสิงหาคม-2562 รายได้
2,บาท 500
เดือนกันยายน-2562 รายได้
2,บาท 500
เดือนตุลาคม-2562 รายได้
2,บาท 000
รายได้ 2562 เดือนกรกฎาคมบาท 202
รายได้ 2562 เดือนสิงหาคม3,บาท 625
รายได้ 2562 เดือนกันยายน3,บาท 690
เดือนตุ-ลาคม รายได้ 2562
5,บาท 296

รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย
ต่อเดือน
ค่าอาหารไก่ต่อ1วันใช้อาหารวันละ 3.5
กก กิโลกรัมละ . 16.67 บาท
)16.67x35=58 บาท(วัน/
รายได้จากการขายไข่ไก่-1วัน จานวน
40 ฟอง x2.8 =112 บาท
ดังนัน้ -รายได้รายได้จากการขายไข่ไก่
ต่อ 1 วัน
=112 บ .– 58 บ.
= คงเหลือกำไร 54 บำท ต่อวัน
ดังนัน้ ขายไข่ไก่- 112 บ .x 30 วัน =
3,360 บาทต่อเดือน
ค่าอาหารไก่ -=58 บ.x30 วัน = 1,740
บาทต่อเดือน
คงเหลือกำไร 3,360 – 1,740 = 1,620
ต่อเดือน

บริ ษัทฯ ได้ ลงพื ้นเพื่อตรวจเยี่ยมผลสาเร็จของโครงการฯ ซึ่งเห็นผลได้ ชัดเจนตามรายละเอียดในตาราง การดาเนินงานดังกล่าวเป็ น
การทดแทนการจ่
ายเงิ
นสมทบเข้
ากองทุน่ยส่มผลส�
งเสริ มำและพั
ฒนาคุณภาพชีวซึิต่งคนพิ
ารประจ
2562 ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัการด�
ฒนาคุ
บริษัทฯ ได้
ลงพื
้นเพื่อตรวจเยี
เร็จของโครงการฯ
เห็นกผลได้
ชัดาปีเจนตามรายละเอี
ยดในตาราง
ำเนิณนภาพ
งาน
ิตคนพิ
และในปี 2563 บริาษยเงิ
ัทฯนจะยั
งคงให้ากกองทุ
ารสนันบสนุ
นผ่ามนโครงการฯ
อย่ณ
างต่ภาพชี
อเนื่องวติ เพราะผลลั
พธ์ ที่ได้ำมปีีคณ
ุ2562  ตาม
ค่า และจับพ.ร.บ.
ต้ องได้ ส่งเสริม
ดัชีงวกล่
าวเป็กนารการทดแทนการจ่
สมทบเข้
ส่งเสริ
และพัฒนาคุ
คนพิการประจ�

และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ  และในปี 2563 บริษทั ฯ จะยังคงให้การสนับสนุนผ่านโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง เพราะผลลัพธ์ทไี่ ด้
มีคุณค่า และจับต้องได้
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในชุมชน
บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)
เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากการเสวนาฯ ปี 2560-2562 โดยบริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้า
จากกลุม่ ผูพ้ กิ ารในชุมชน “บ้านมนุษย์ลอ้ ” โดยการรับซือ้ ผลิตภัณฑ์เศษผ้าเพือ่ ใช้ในการเช็ดท�ำความ
สะอาด แต่มียอดการสั่งซื้อลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายลดการใช้เศษผ้าเพื่อลดปริมาณขยะ
ปนเปื้อน โดยในปี 2562 มียอดสั่งซื้อมูลค่า 23,400 บาท

สินค้าแปรรูปในชุมชน
ปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดซื้อสับปะรดกวน ซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต�ำบลมาบยางพร เพื่อน�ำ
มาจัดท�ำเป็นชุดของขวัญส�ำหรับมอบให้ในวันเกิดของพนักงานทุกคน และเพือ่ เป็นส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน โดยในปี 2562 ได้
ด�ำเนินการสั่งซื้อมูลค่า 23,520 บาท

โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า สายไฟ และย้ายมิเตอร์ ใหม่ในชุมชนบ้านบ่อทอง
จากการหารือกันระหว่างผูน้ ำ� ชุมชน และผูบ้ ริหาร Q Solar 1 พบว่าเส้นทางจากถนนใหญ่เข้าหมูบ่ า้ น จนถึงโรงไฟฟ้ามีการปัก
เสาไฟฟ้าโดยใช้เสาไม้ บ้างก็ไม้ไผ่ ซึง่ อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ และอาจเกิดอันตรายต่อผูท้ สี่ ญ
ั จรไปมา รวมถึงการเข้าออกของรถขนาดทีม่ าโรง
ไฟฟ้าจะต้องคอยยกสายไฟฟ้าให้พ้นหลังคารถ  จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความเห็นร่วมกันว่า โรงไฟฟ้า Q Solar 1 จะปรับปรุงระบบ
สายไฟฟ้าใหม่โดยโรงไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการด�ำเนินการและค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน และโรง
ไฟฟ้าร่วมกัน โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคปราจีนบุรเี ป็นผูด้ ำ� เนินการปักเสาใหม่ ย้ายสายไฟ ย้ายมิเตอร์ของชาวบ้านใหม่ การ
ด�ำเนินงานเสร็จสิ้นและ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 99,738.98 บาท
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การลงทุนทางสังคม
ส�ำหรับการลงทุนเพื่อสังคม คิวทีซี ได้ประเมินแล้วว่า ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง หรือ
เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ  จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการซื้อสินค้า และใช้บริการจากธุรกิจเพื่อสังคม  โดยในปี 2562 มี
การด�ำเนินการดังนี้
•

วิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE)  บริษัทฯ ลงทุนด้วยการซื้อบริการ นวดดัด จัดสรีระ เพื่อให้บริการนวด ดัด แก่คนใน
ชุมชน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีแทนการแจกสิ่งของที่ระลึก โดยในปี 2562 มีค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวมทั้ง QTC Energy และ Q Solar 1 ทั้งสิ้น  56,630 บาท

บริการนวดดัดฯ งานเสวนาฯ ปี 62

•

บริการนวดดัดฯ งานเปิดบ้าน Q Solar 1

บริหารนวดดัดฯ งาน MAI Forum 2019

บริษัท โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด (Sohgood Social Enterprice Co.,Ltd.)   ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายอาหาร
จากพืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรในการน�ำผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร
ทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานมาจ�ำหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “SohGoood” ในทุกผลิตภัณฑ์จะมี QR Code เพียง
สแกนก็จะทราบว่าเกษตรท่านใดเป็นผู้ปลูก และแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่ใด โดย คิวทีซี ได้ช่วยสนับสนุนสินค้า “กล้วย
ตาก” น�ำมาจัดท�ำเป็นของที่ระลึกมอบให้กับลูกค้า และบุคคลทั่วไปในงานสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
แทนการจัดท�ำของช�ำร่วย ยอดการสั่งซื้อมูลค่า 117,700 บาท
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำหรับกิจกรรม หรือการบริจาค หรือการให้การสนับสนุน บริษัทฯ ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ วิเคราะห์ความ
จ�ำเป็น เหตุผลของการขอจัดกิจกรรม หรือการขอรับบริจาค รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินกิจกรรม
หรือการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนนั้น ๆ  ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และงบประมาณที่ก�ำหนด กิจกรรมและ
การบริจาคที่ส�ำคัญในปี 2562 เช่น

กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 62
เป็นกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งทุกปี โดยหมุนเวียนจัด ณ โรงเรียนในชุมชนตามที่ อบต.มาบยางพร ก�ำหนดขึน้
ในปี 2562 จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้งบประมาณ
ในการด�ำเนินกิจกรรมจ�ำนวน 32,188 บาท มีพนักงาน คิวทีซี อาสารักเด็กจ�ำนวน 5 คน

ภาพกิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก ’62 ” ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร

บริจาคเครื่อง Tesla coil : ค่ายสรสาระ
มอบเครือ่ ง Tesla coil เพือ่ ใช้เป็นประโยชน์ในการออกค่ายอาสา เปิดโอกาสให้นกั เรียนในท้องถิน่ ทุรกันดารได้สมั ผัสประสบการณ์
และเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ด�ำเนินการโดยคณะอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือภายใต้โครงการสรรสาระ โดยในปี 2562   ได้จัดค่ายอาสาสรรสาระ@น�้ำหนาว 11.0 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ     
อ.น�้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  งบประมาณในการจัดซื้อ 45,000 บาท  โดยทีมงาน CSR ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบเมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2562

ภาพการมอบเครื่อง Tesla coil ให้ค่ายสรรสาระ @น�้ำหนาว 11.0
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมน�้ำใจให้การเรียนรู้ สู่น้อง ๆ บ้านปางน�้ำถุ”
เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ ง กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการรวมกันของพนักงานทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิด
ใกล้เคียงกัน สร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ และเพื่อนๆ ในบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย  กิจกรรมนีเ้ ป็นการฝึกฝนทักษะของพนักงานในการบริหารงานโครงการ และสร้างการมีสว่ นร่วม ความสามัคคี
ความเอื้ออาทร รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2562 นายส�ำราญ ขันแก้วพนักงานผลิตส่วนเหล็กแกน พร้อมทีมงาน ได้เขียนโครงการ   “รวมน�้ำใจให้การเรียนรู้ สู่น้อง ๆ
บ้านปางน�้ำถุ” อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมงานคิวทีซีจิตอาสาจ�ำนวน 31 คน เข้าร่วมท�ำกิจกรรมดังนี้
1. จัดหาทีวีขนาด 55 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจ�ำวน 3 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ทาสีอาคารเรียน โรงอาหาร จ�ำนวน 2 อาคาร
3. แก้ไขระบบประปาโรงเรียน เปลี่ยนก๊อกน�้ำ และอุปกรณ์ที่ช�ำรุด
งบประมาณที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่บริษัทสนับสนุนตามนโยบายจ�ำนวน  
ส่วนที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคจ�ำนวน
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42,280 บาท
52,759.25 บาท
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ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยใช้กลยุทธ์ “สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยัง่ ยืน” ให้เกิดขึน้ ในองค์กร ก�ำหนดเป็นนโยบายสิง่ แวดล้อม พลังงาน และ
คาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กร  http://qtc-energy.com/?page_id=813 ผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001 ,การบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001 , การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกด้วยมาตรฐาน ISO14064-3 และมาตรฐานขององค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.  รวมถึงข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ยังคงส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่าง ๆ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวที่ยั่งยืน

นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
“เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งกลับมายังโรงงานผลิตของ QTC ได้เพื่อเข้ากระบวนการ
คัดแยก และส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก
หม้อแปลงไฟฟ้า QTC ถือเป็นทรัพย์สนิ ของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะต้องเป็นผูจ้ ดั ส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาทีโ่ รงงานผลิตคิวทีซี
จังหวัดระยองด้วยตนเอง”
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า คิวทีซี

ในรอบปี 2562 ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�ำจัดที่โรงงาน “คิวทีซี” จังหวัดระยอง
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การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ : ขยะ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการกากของเสียทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน   และเกิดจากงานรับเหมา
ก่อสร้างหรือติดตัง้ อุปกรณ์  รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลิตและบริการของบริษทั ฯ โดยมีวธี กี ารคัดแยกขยะทีช่ ดั เจน มีโรงคัดแยกขยะ
ทีไ่ ด้มาตรฐานตามหลักความปลอดภัย พร้อมทัง้ มีขนั้ ตอนในการเตรียมภาวะฉุกเฉินส�ำหรับการจัดการของเสียโดยเฉพาะ นอกจากนี้
ยังให้ความใส่ใจในการคัดเลือกบริษัทผูร้ บั ก�ำจัดของเสียทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ พร้อมทัง้ ติดตาม ตรวจ
สอบการท�ำงานของบริษัทผู้รับก�ำจัดอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเป็นความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงขององค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนดและ
ใช้ความรอบครอบในการด�ำเนินการ มีเป้าหมายในการด�ำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ส่งบ�ำบัดก�ำจัด
ลดลง 1% จากปี 2561

• ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ส่งบ�ำบัดก�ำจัด
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 29.40%

• วัสดุที่ไม่ใช่แล้วส่งก�ำจัดด้วยการฝังกลบเป็นศูนย์

• ด�ำเนินการ Zero to Landfill ได้ 100%
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รายชื่อผู้ด�ำเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2562
บริษัท ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จ�ำกัด                  
รวบรวมก�ำจัด :
น�้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB   
วิธีก�ำจัด :   
049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  
บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด :
Contaminated container , ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว , Contaminate Garbage , สีเสื่อมสภาพ ,
น�้ำเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี ,  น�้ำเสียปนเปื้อนตะกั่วและทองแดง, จารบีใช้แล้ว ,
ฝุ่นผงจากการเชื่อม/เจียร/ตัด  ,น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน , ของเสียจากการก่อสร้าง , ซิลิก้าเจลใช้แล้ว ,
ไส้กรองน�้ำมัน
วิธีก�ำจัด :   
075  เผาท�ำลายในเตาเผาเฉพาะส�ำหรับของเสียอันตราย
บริษัท โปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด :  
เศษลูกถ้วย  ,  ถ่านไฟฉาย/แบตเตอร์รี่
วิธีก�ำจัด :    
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียรหรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
รวบรวมก�ำจัด :
กากกาว  ,  เศษผ้าและขี้เลื่อยปนเปื้อนน�้ำมัน , ซิลิก้าเจล
วิธีก�ำจัด :    
042  ท�ำเชื้อเพลิงผสม
บริษัท โชคสหพัฒน์ จ�ำกัด แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด :
เศษไม้, สายไฟ, ของเสียที่เผาได้ได้แก่ RDF , บรรจุภัณฑ์พลาสติก ,  เศษทองแดง ,
เศษเหล็ก , เศษกระดาษ  , เศษขี้กลึง  
วิธีก�ำจัด :
011 คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จ�ำกัด  
รวบรวมก�ำจัด :
วิธีก�ำจัด :
รวบรวมก�ำจัด:  
วิธีก�ำจัด :  

กระป๋องสเปรย์เปล่า ,  หลอดไฟใช้แล้ว , น�ำ้ เสียปนเปือ้ นสารเคมี , หลอดไฟหมดอายุ                                       
049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  ๆ
ใบหินเจียร
เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด :
Contaminated container,  วัสดุปนเปื้อน , จารบีใช้แล้ว , น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน ,
กระป๋องสเปรย์เปล่า , หลอดไฟหมดอายุ , ขี้เลื้อยปนเปื้อน , Electronic Wase
วิธีก�ำจัด :  
049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  ๆ ,  042 ท�ำเชื้อเพลิงผสม
รวบรวมก�ำจัด:  
ใบหินเจียร
วิธีก�ำจัด :
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด :
เศษกระดาษ (รวมกระดาษลัง) , เศษไม้ (รวมขี้เลื่อย) , เศษชิ้นงานพลาสติก ,
ถังพลาสติกขนาด 15 ลิตร , แกนกระดาษ , สายไฟ , Contaminated Container
วิธีก�ำจัด :  
049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  ๆ ,  011 คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่างต่อ
บริษัท ที เค เอส พี ออย จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด :  
น�้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB
วิธีก�ำจัด :
049 น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ
*การขนส่ง และก�ำจัดของเสีย (ขยะ) ด�ำเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�ำจัดในต่างประเทศ
*การด�ำเนินการต่าง ๆ ขอบริษัทฯ และผู้รับก�ำจัด ในรอบปี 2562 เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด และไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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การตรวจประเมินผู้รับก�ำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
101
การตรวจประเมิ
สดุที่ไม่ใช้แล้ว นผู้รับก�ำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อ
ในปี 2562นผูได้ร้ บั ดก�ำาจั
เนินดวัการการตรวจประเมิ

ขึ้นทะเบี
ยนผู้รับก�ำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายใหม่จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
ในปี 2562 ได้ดาเนินการการตรวจประเมินผูร้ บั กาจัดวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว เพื่อขึน้ ทะเบียนผูร้ บั
ทองวัจฒ
นา เวสท์
แมนเนจเม้
นท์ จ�ำกัด
กาจัดวัส•ดุทไี่ ม่ใช้บริ
แล้ษวัทรายใหม่
านวน
2 ราย ได้
แก่
ทะเบียนโรงงาน 3-105-42/48 รย  
 บริษทั ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ทะเบียนโรงงาน 3-105-42/48 รย
เลขผู้รับก�ำจัด  คือ DIW-D-064800030
เลขผูร้ บั กาจัด คือ DIW-D-064800030
ที เค
เอสจากั
พีดออย
กัด
 • บริษทั บริ
ที ษเคัทเอส
พีออย
ทะเบีจ�ยำนโรงงานเลขที
่ 3-106-27/53ชบ
ทะเบี
ย
นโรงงานเลขที
่
3-106-27/53ชบ
เลขผูร้ บั กาจัด คือ DIW-D-100900034
เลขผู้รับก�ำจัด คือ  DIW-D-100900034
ตารางแสดงปริ
มาณวัสดุมไาณวั
ม่ใช้แสล้ดุวไจากการผลิ
ตปี 2560-2562
ตารางแสดงปริ
ม่ใช้แล้วจากการผลิ
ตปี 2560-2562
ประเภทขยะ

ขยะทั ่วไป
จากการผลิ ต

ขยะอันตราย
จากการผลิ ต

รหัสวิ ธีกาจัด

วิ ธีกาจัด

011 คัดแยกเพื่อจาหน่ าย

คัดแยกประเภทเพือ่ จาหน่ าย

ั
073 ฝงกลบอย่
าง

ั
างปลอดภัย เมื่อทาการ
ฝงกลบอย่

ปลอดภัย

ปรับเสถียรให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว

075 เผาทาลายในเตาเผา
044 เป็ นวัตถุดบิ ทดแทน

ปริ มาณ
ขยะ(กก.)
96,807.00

ปี 2560
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
379,741.66

รายได้
(บาท)
5,922,198.04

ปี 2561
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ปริมาณ
ขยะ(กก.)
242,961.50

359,876.40

รายได้
(บาท)

ปริมาณ
ขยะ(กก.)

7,247,973.39

267,712.00

2,100.00

350.00

40.00

เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย
เป็ นวัตถุดบิ ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

40,646.00
-

2,150.00
755.00

800.00
1,470.00

049 นากลับมาใช้ประโยชน์ อกี

นากลับมาใช้ประโยชน์ อกี ด้วยวิธอี น่ ื ๆ

35,600.00

40,688.00

34,748.00

ั
073 ฝงกลบอย่
างปลอดภัย

ั
างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียร
ฝงกลบอย่
ให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว

5,608.00

11.02

1,554.00

042 ทาเชื้อเพลิงผสม
075 เผาทาลายในเตาเผา

ทาเชื้อเพลิงผสม
เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย

35,850.00

2,785.06
24,656.00

17,330.00
5,594.00

รวมปริมาณขยะทัง้ ปี (กก.)

กิ โลกรัม

300,000.00
280,000.00
260,000.00
240,000.00
220,000.00
200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-

216,611.00

314,356.58

ขยะอันตราย

จากการผลิ ต

จากการผลิ ต

573 ฝงั กลบอย่าง
ปลอดภัย

570 เผาทาลายใน
เตาเผา

522 เป็นวัตถุดบิ
ทดแทน

521 นากลับมาใช้
ประโยชน์อกี

573 ฝงั กลบอย่าง
ปลอดภัย

348,152.00

รายได้
(บาท)
7,094,271.41

329,248.00

ขยะทั ่วไป

599 คัดแยกเพือ่
จาหน่าย

ปี 2562
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

524 ทาเชื้อเพลิง
ผสม

570 เผาทาลายใน
เตาเผา

ปริมาณขยะปี 65 (กก.)

96,807.00

2,100.00

40,646.00

-

35,600.00

5,608.00

-

35,850.00

ปริมาณขยะปี 69 (กก.)

242,961.50

350.00

2,150.00

755.00

36,093.00

11.02

2,785.06

24,656.00

ปริมาณขยะปี 64 (กก.)

267,712.00

40.00

800.00

1,470.00

34,748.00

1,554.00

17,330.00

5,594.00

กราฟแสดงการเปรียยบเที
บเทียยบปริ
บปริมมาณวั
ต ต2560-2562
กราฟแสดงการเปรี
าณวัสสดุดุทที่ไี่ไม่ม่ใใช้ช้แแล้ล้วจากการผลิ
วจากการผลิ
2560-2562

จากตารางและกราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว จากการผลิตระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 จะเห็นได้วา่ มีการ

ยบเที้นยสามารถคั
บปริมาณวัดสแยกปริ
ดุทไี่ ม่ใมช้าณวั
แล้วสจากการผลิ
างปี 2560าหน่
ถึงปีายเป็
2562นรายได้
จะเห็นได้
วา่ มีการ
บริหารจัจากตารางและกราฟแสดงการเปรี
ดการของเสีย ได้ม ีประสิท ธิภาพมากขึ
ดุที่ไ ม่ใ ช้แล้ตวระหว่
และสามารถจ
(Recycle)
บริ
ดการของเสี
ได้มปี 23.41
ระสิทธิตัภนาพมากขึ
สามารถคั
าณวั
สดุทธไี่ ที ม่าเชื
ใช้แ้อล้เพลิ
วและสามารถจ�
ายเป็นรายได้
(Recycle)
เพิหม่ ารจั
ขึน้ จากปี
2561 จยานวน
และคัดน้ แยกวั
สดุไม่ใช้ดแแยกปริ
ล้วเพื่อมกาจั
ดโดยวิ
งผสม (Energyำหน่
recovery)
มีปริมาณเพิ
ม่ ขึ้น
เพิ15.26
่มขึ้นจากปี
2561
จ�
ำ
นวน
23.41
ตั
น
   และคั
ด
แยกวั
ส
ดุ
ไ
ม่
ใ
ช้
แ
ล้
ว
เพื
อ
่
ก�
ำ
จั
ด
โดยวิ
ธ
ท
ี
ำ
�
เชื
อ
้
เพลิ
ง
ผสม
(Energy
recovery)
มี
ป
ริ
มาณ
ตัน และได้ส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปบาบัด กาจัด ลดลงจากปี 2561 ปริมาณ 19.18 ตัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบาบัด กาจัดลดลง
เพิจากปี
่มขึ้น2561
15.26คิตัดเป็
น   และได้
่งวัอสลดลง
ดุที่ไม่11,724.40
ใช้แล้วไปบ�บาท
ำบัด ก�ำจัด ลดลงจากปี 2561 ปริมาณ 19.18 ตัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัด
น 3.26%สหรื
ก�ำจัดลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 3.26% หรือลดลง 11,724.40 บาท รายงานความยังยื่ น 2562 : บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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350,000.00

300,000.00

ปริมาณ (กก.)

250,000.00
200,000.00
150,000.00

ลดลง 29.49%

100,000.00
50,000.00
0.00

Recycle

บำบัดกำจัด

ปี 2561

279,054.50

27,167.02

3,540.06

ปี 2562

302,460.00

7,988.00

18,800.00

ปี 2561

Energy Recovery

ปี 2562

กราฟแสดงการเปรียบสัดส่วนการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วระหว่างปี 2561-2562
กราฟแสดงการเปรียบสัดส่วนการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วระหว่างปี 2561-2562

จากกราฟจะเห็นได้ว่าปี 2562 มีการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิตตามหลัก 3Rs ได้ดีกว่าปี 2561 โดยมีการส่ง
จากกราฟจะเห็นได้วา่ ปี 2562 มีการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ตามหลัก 3Rs ได้ดกี ว่าปี 2561 โดยมีการส่งไป
ไปบ�ำบัด ก�ำจัด เพียง 7,988 กก.  ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 29.49%  ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
บาบัด กาจัด เพียง 7,988 กก. ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 29.49% ได้เกินกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

Zero Waste to Landfill
ส�ำหรับการจัดการวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีก่ ำ� จัดโดยวิธกี าร
ฝังกลบอย่างปลอดภัย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ตามหลั
กเกณฑ์
ของ 2562
Zero บริ
waste
100% โดย
สาหรับการจัดการวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วที่กาจัดโดยวิธกี ารฝงั กลบอย่
างปลอดภั
ย ในปี
ษทั ฯtoได้landfill
ดาเนินได้
การตามหลั
กเกณฑ์ของ
ารส่งตัวันสดุซึท่งเป็
ไี่ ม่นใช้ประเภทที
แล้วปริม่ไาณ
ตัน ซึนง่ ให้เป็กนาจัประเภท
Zero waste to landfill ได้ 100% โดยมีการส่งวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วปริมาณมีก1.60
ด้รบั 1.60
การยกเว้
ดโดยวิธฝี งั กลบ
ตามหลักเกณฑ์ ฯ ดาเนินการโดย บริษทั โปรเฟสชั ่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี
(9111) จนากัให้ดก(มหาชน)
บริษทั อีสเทิรก์นเกณฑ์
ซีบอร์ด เอนไว
ที่ได้รับการยกเว้
�ำจัดโดยวิและ
ธีฝังกลบตามหลั
รอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จากัด
ฯ ด�ำเนินการโดย บริษัท โปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอน
ไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด

Zero Waste to Landfill

ภาพการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนาไปฝังกลบตามเกณฑ์ข้อยกเว้นของ Zero waste to landfill

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว
ปี 2562 บจ.คิ
ว โซลาร์
เซลล์ไปกาจัขด้อเนื
่องจากยั
ใช้สทิ waste
ธิ BOItoจึlandfill
งทาการขยายเวลาการจัดเก็บ
ภาพการจั
ดการวั1 สยัดุงทไม่ี่ไม่มใกี ช้ารส่
แล้วงน�แผงโซลาร์
ำไปฝังกลบตามเกณฑ์
ยกเว้
นของงZero
วัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

ปี 2562 บจ.คิว โซลาร์ 1 ยังไม่มกี ารส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�ำจัด เนือ่ งจากยังใช้สทิ ธิ BOI จึงท�ำการขยายเวลาการจัดเก็บวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
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กระบวนการผลิ
ตทีตเ่ ป็ทีน่เมิป็ตนรต่มิอตสิรต่
่งแวดล้
ม อม
กระบวนการผลิ
อสิ่งอแวดล้

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ จากกระบวนผลิต และบริการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยได้
นาระบบการบริ
ดการด้
แวดล้อม ISO14001
ช้และพัฒนาอย่ตางต่
อเนื่อกงารของบริ
ครอบคลุษมทั ทุฯ  และบริ
กกระบวนการผลิ
ต การบริการ
บริษทั ฯหให้ารจั
ความส�
ำคัาญนสิ
ต่อง่ ผลกระทบด้
านสิง่ แวดล้มาประยุ
อมทีเ่ กิดกขึต์น้ ใจากกระบวนผลิ
และบริ
ษทั ย่อย โดย
ได้น�ำระบบการบริ
การด้
านสิ่งแวดล้
อม ISO14001
มาประยุ
ต์ใช้ผแู้มละพั
ฒนาอย่
เนืษ่อทัง ฯครอบคลุ
และงานส
านักงานหารจั
พร้อดมทั
ง้ ขอการรั
บรองเพื
่อ สร้างความเชื
่อมัก่นแก่
ีส่วนได้
เสียางต่
ว่าอบริ
และบริมษทุัทกกระบวนการผลิ
ย่ อย จะควบคุมต และขจัด
การบริการ และงานส�
นักงาน พร้อมทั
างความเชื
่นแก่ผู้มีส่วนได้
ย ว่าบริ
กระบวนการที
อ่ าจสร้าำงผลกระทบต่
อสิ้งง่ ขอการรั
แวดล้อมบรองเพื
สังคม่อชุสร้มชน
โดยมีเ่อปมั้ าหมายการด
าเนิเนสีงานดั
งนีษ้ ัทฯ และบริษัทย่อย จะควบคุม
และขจัด กระบวนการที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• ด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุส�ำนักงาน “ฉลากเขียว”
ทดแทนวัสดุเดิมอย่างน้อย 2 รายการในปี 2562

• ด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุส�ำนักงาน “ฉลากเขียว”
ทดแทนได้ จ�ำนวน 3 รายการ

• ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

• ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน�้ำ, คุณภาพอากาศ)
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

ระบบการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 ได้รบั การตรวจประเมินโดยผูต้ รวจสอบจากภายนอกปีละ 1 ครัง้ ส�ำหรับ
ระบบการบริ
ารจัดการด้
านสิง่ แวดล้
อม ISO14001
ได้รบั การตรวจประเมิ
ต้ รวจสอบจากภายนอกปี
ละ 1 ครัง้ สาหรับ
QTC Energy
ตรวจรับหรองระบบ
และขอการรั
บรองจาก
SGS (Thailand)
Limited  และน โดยผู
Q Solar
1 ตรวจรับรองระบบ และขอการ
QTC
EnergyIntertek
ตรวจรัCertification
บรองระบบ และขอการรั
รับรองจาก
Limited บรองจาก SGS (Thailand) Limited และ Q Solar 1 ตรวจรับรองระบบ และขอการรับรอง
จาก Intertek Certification Limited

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน
ISO14001:2105 (UKAS & NAC)
เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน
QTC Energy
ISO14001:2105
(UKAS & NAC)
QTC Energy
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เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน
เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน
ISO14001:2105 (UKAS)
ISO14001:2105
Q Solar(UKAS)
1
Q Solar 1

รายงานความยังยื
่ น 2562 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

การจัดซื้อสีเขียว
ปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายให้จัดซื้อ จัดหา วัสดุที่ใช้ในการผลิต และวัสดุส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ให้พจิ ารณาคัดเลือกจากสินค้าทีม่ เี ครือ่ งหมาย “ฉลากเขียว” ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนผูผ้ ลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการลดผลก
ระทบด้านสิง่ แวดล้อม และเพือ่ สร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า ทุกคน ทุกกระบวนการ สามารถช่วยลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม   โดยในปี 2562 ได้จัดซื้อวัสดุส�ำนักงานที่มีเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” มาใช้ทดแทนวัสดุเดิมที่ใช้จ�ำนวน  
3 รายการ มูลค่ารวม 177,172.12 บาท ได้แก่

รายการ

: กระดาษถ่ายเอกสาร 70  แกรม

รหัสอุปกรณ์ส�ำนักงาน:

: 0016

เครื่องหมายการค้า

: Shih-Tzu

มูลค่าการจัดซื้อ

: 66,346.00 บาท

รายการ

: ผลิตภัณฑ์ลบค�ำผิดรุ่น ZL102-W

รหัสอุปกรณ์ส�ำนักงาน:

: 0038

เครื่องหมายการค้า

: PENTEL

มูลค่าการจัดซื้อ

: 6,786.12 บาท

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี 2562 เปลี่ยนเครื่องเช่าเป็นเครื่อง
ที่มี “ฉลากเขียว” เครื่องหมายการค้า “RICOH” ทดแทนเครื่อง
เก่า จ�ำนวน 4 เครื่อง มูลค่าการเช่าเฉพาะเครื่องที่มีฉลากเขียว
104,040 บาท
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การควบคุมมลพิษ
การควบคุมมลพิษ

105

คุการควบคุ
ณภาพน�้ำมทิมลพิ
้ง ษ
คุณภาพน้้าทิ้ง

โรงงานผลิ
งดูดดนน�้ า้ำใต้
ใต้ดดนิ ินเพื
เพื่อ่อใช้ใน
โรงงานผลิ
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ใช้
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ปโภคเท่
้นในกระบวนการผลิ
    ในกระบวนการผลิ
ีการใช้
�้ำในขั
้นตอนการผลิ
งการใช้
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เพืตน่อหม้
ณ
หภูณมหภู
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เพื่อลดอุ
ระบบกั
น้ าไว้ใช้้ อซนและส่
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จะถูกานแล้
รวบรวมอยู
ใ่ ทีนบ่เ่ กิอดน�ขึำ้ น้ ทีคืษข่ อดุทั นขึฯ้ าน้ ทีเพื
ภายในบริ
ษทั ฯาระล้
เพืในการรดน
อ่ าใช้
ประโยชน์
นการรดน�
ำ้ ซึต้่งานบริ
ไม้ษตทั อ่ ฯไป  ซึ
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จากการช
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นัน้ ษนนทั การตรวจวั
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ถ่ ูกดใช้
จะถูกรวบรวมอยู
นง้ านัทีน้ ่ขุดนขึ้ าทิ้น้งภายในบริ
ประโยชน์
ต่อวไปการล้
ได้เท่ดง่ าาเนิ
คุณวภาพน
้ าดทิคุ้งณของโรงงานเป็
งน้ง่อ้ อใช้โดย
ยปีประโยชน์
ละบริ2ษครััทใ้งนการรดน
โดย บริ
ัทต้นเคมเล็
บไปเซอร์
ิสเซส
เป็ัทภาพน
นทีบริ
ด้รับบการรั
บรองน
นของโรงงานเป็
้ าที่ขาอย่
ุดขึน้ าภายในบริ
เพื
ไม้ว ิตส่อเซส
ซึ่งวบริ
ษทั ฯ(ประเทศไทย)
ได้ดจาเนิ
ดคุ่งษณ
้ง่ไของโรงงานเป็
ประจ
งน้นอประจ�
ยปี ลษำะทั อย่
2ฯ าครั
เคมเล็
บ ษ้ าเซอร์
(ประเทศไทย)
ากันดการตรวจวั
ซึจ�่งำเป็กัดน  ซึ
บริ
่ไ ด้ษร้ าัทบั ทิทีการรั
รองมาตรฐาน
ประจ
าอย่ าISO/IEC17025
งน้ อ ยปี
ล ะ 2 ครัAccreditation
ง้ โดย
บริษ ัทTesting-0064
เคมเล็
บ เซอร์
ว ิส เซส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง เป็ น บริษ ัท ที่ไ ด้ร บั การรับรองมาตรฐาน
มาตรฐาน
Number
Testing-0064
ISO/IEC17025
Accreditation
Number
ISO/IEC17025 Accreditation
Number Testing-0064
ตารางแสดงผลการตรวจวั
ดคุณภาพน้าทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2559-2562)
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน
้าทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2559-2562)
ผลตรวจ

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
BOD5
BOD5
Oil and Grease
Oil and Grease
PH
PH
Sulfides
Sulfides
Suspended Solids
Suspended Solids
Temperature
Temperature
Total Dissolved Solids
Total Dissolved Solids
Total Kjeldahl Nitrogen
Total Kjeldahl Nitrogen

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

พื้นที่ตรวจวัด
พื้นที่ตรวจวัด
ของระบบประปา
นน้า้าทิทิง้ ง้ ของระบบประปา

2/59
2/59
24/11/59
24/11/59
16

1/60ผลตรวจ 2/60
1/60
2/60
16/6/60
20/12/60
16/6/60
20/12/60
4
7

1/61
2/61
1/62
2/62
มาตรฐาน
หน่ วย
1/61
2/61
หน่ วย
09/6/61
20/12/611/6230/7/62 2/62 6/12/62 มาตรฐาน
09/6/617
20/12/616 30/7/62 7
6/12/62 <2
20
mg/l
16
4
7
7
6
7
<2
20
mg/l
2.1
4.6
<1.5
Not Detected
<2.5
Not Detected Not Detected
5
mg/l
2.1
4.6
<1.5
Not Detected
<2.5
Not Detected Not Detected
5
mg/l
8.82
7.26
6.61
7.17
7.13
7.94
7.74
5.5-9.0
8.82
7.26
6.61
7.17
7.13
7.94
7.74
5.5-9.0
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
Not Detected
<0.5
1
mg/l as H2S
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
Not Detected
<0.5
1
mg/l as H2S
21
10
10
15
22
74
31
50
mg/l
21
10
10
15
22
74
31
50
mg/l
32
31
23
32
28
34
27
40
°C
32
31
23
32
28
34
27
40
°C
Not Detected Not Detected
59
Not Detected
121
316
68
3000
mg/l
Not Detected Not Detected
59
Not Detected
121
316
68
3000
mg/l
1.3
<1.0
1.6
1.9
5.4
5.7
10.6
100
mg/l as H2S
1.3
<1.0
1.6
1.9
5.4
5.7
10.6
100
mg/l as H2S

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งของ Q Solar 1 ปี 2562
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งของ Q Solar 1 ปี 2562

ดัชนี วิเคราะห์
ดัชนี วิเคราะห์
าความเป็
นกรดเป็
ง (pH)A
ค่าค่ความเป็
นกรดเป็
นด่นาด่ง า(pH)A

ผลวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน หน่ วย
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ผลวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน หน่ วย
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
5.5-9.0 - 7.3 7.3
5.5-9.0
ผ่าน ผ่าน

โอดี(BOD)
(BOD)
บีโบีอดี
ซี
โ
อดี
(DOC)
ซีโอดี (DOC)

2 2
<40<40

มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A
ปริปริ
มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A
มาณน
นและไขมั
น (Oil& Grecase)
& Grecase)
ปริปริ
มาณน
้ามั้านมัและไขมั
น (Oil
อาคารบ้าานพั
นพักก
นน้า้าทิทิง้ ง้ บ่บ่ออนน้า้าซึซึมมอาคารบ้

น้าทิง้ บ่บ่ออนน้า้าซึซึมมอาคารส
อาคารสานั
านักกงาน
งาน

3 3
<5 <5

20 20
120 120

mg/l mg/l
mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน

5.5-9.0 - 5.5-9.0
20 20
mg/l mg/l
120 120 mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน

50 50
5 5

mg/l mg/l
mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน

าความเป็
นกรดเป็
ง (pH)A
ค่าค่ความเป็
นกรดเป็
นด่นาด่ง า(pH)A
โอดี(BOD)
(BOD)
บีโบีอดี

7.5 7.5
6 6

โอดี(DOC)
(DOC)
ซีโซีอดี
มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A
ปริปริ
มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A

<40<40
4 4

50 50

mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน

มาณน
นและไขมั
น (Oil& Grecase)
& Grecase)
ปริปริ
มาณน
้ามั้านมัและไขมั
น (Oil

ND.ND.

5 5

mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน

ค่าค่ความเป็
นกรดเป็
นด่นาด่ง า(pH)A
าความเป็
นกรดเป็
ง (pH)A

7.4 7.4

5.5-9.0
5.5-9.0

บีโบีอดี
โอดี(BOD)
(BOD)
ซีโซีอดี
(DOC)
โอดี (DOC)

5 5
92 92
16 16

20 20
120 120

mg/l mg/l

50 50
5 5

mg/l mg/l

ปริปริ
มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A
มาณของเข็
งแขวนลอยทั
ง้ หมด
(TSS)A
ปริปริ
มาณน
้
า
มั
น
และไขมั
น
(Oil
&
Grecase)
มาณน้ามันและไขมัน (Oil & Grecase)

ND.ND.

-

-

mg/l mg/l
mg/l mg/l

ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน
ผ่าน ผ่าน

รายงานความยั
งยื
่ นงยื
: บริ:ษบริ
ทั คิษวทั ทีคิซวี เอนเนอร์
ย่ี จากัยด่ี จ(มหาชน)
รายงานความยั
่ 2562
น 2562
ทีซ ี เอนเนอร์
ากัด (มหาชน)
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คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี มีขั้นตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
้

ตอนทีอ่ตงกั้องระบายอากาศสู
ายนอก ซึ่งนในกระบวนการผลิ
ต ที่เกีย่ วข้ดอ ง
บริษัทฯ ได้ในกระบวนการผลิ
มีการติดตั้งระบบป้ตอหม้
งกัอนแปลงไฟฟ
เบื้องต้นทีา่ทของคิ
ันสมัวยทีเพืซ่อี มีเป็ขนนั ้ การป้
นมลพิษออกสู่บ่ภรรยากาศให้
้อยที่สุด และมีการตรวจวั
้
้
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตัง้ ระบบปองกันเบือ้ งต้นทีท่ นั สมัยเพื่อเป็นการปองกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยทีส่ ุด และมีการตรวจวัดคุณภาพ
คุณ
ภาพอากาศอย่างสม�่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง
อากาศอย่างสม่าเสมอปี ละ 2 ครัง้ โดย บริษทั เคมเล็บ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ได้รบั การรับ รองมาตรฐาน
มาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อยมลพิษสูอ่ ากาศในปี 2562
ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064 กระบวนการที่เกีย่ วข้องกับการปล่อยมลพิษสูอ่ ากาศในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยน
มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มปล่องระบายอากาศเพื่อให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ ณ
และเพิ่ม ปล่ อ งระบายอากาศเพื่อให้มคี วามเหมาะสม ปลอดภัย ในการปฏิบตั ิง าน ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ ณ ปลายปล่ องขณะ
ปลายปล่องขณะปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมายก�ำหนด มีผลเป็นดังนี้
ปฏิบตั งิ านสอดคล้องตามกฎหมายกาหนด มีผลเป็นดังนี้

ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2559 – 2562)
ผลตรวจ
พืน้ ที่

พารามิเตอร์

1/59

2/59

1/60

2/60
20/12

1/6

23/11

15/6

ปล่องดูดขีเ้ ลื่อยห้องตัดไม้

Particulate (ฝุน่ ละออง)

<0.1

2.82

1.2

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)

Particulate (ฝุน่ ละออง)

4.49

2.59

4.11

Xylene

<0.25

0.73

Total VOCs

32.2

28.2

MC 139 โรงงาน 6
ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)
MC 199 โรงงาน 6
ปล่อง Spray Booth พ่นสี
(ติดตัง)้

ปล่องเครื่องตัดพลาสม่า
โรงงาน 4

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลง
ซ่อม)

1/62

2/62

3/62

24/9

17/12

5/6

11/12

23/7

8.68

1.01

0.82

1.92

11.3

2.69

1.83
0.97

มาตรฐา
น

หน่ วย

400

mg/m3

400

mg/m3

200

ppm

18.5

33.2

-

ppm

0.24

6.29

400

mg/m3

Total VOCs

3.85

61.3

-

ppm

400

mg/m3

200

ppm

643

-

ppm

Particulate (ฝุน่ ละออง)

4.73

0.38

Xylene

1.06

0.38

Volatile Organic
Compounds

28.7

4.54

3.69

0.21

3.02

9.46

Particulate (ฝุน่ ละออง)

2.05

42.5

22.7

54.1

3.31

10.1

33

400

mg/m3

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

Not
Detected

12

3

11

1

<1

-

ppm

Carbon Monoxide

4

<1

3

870

ppm

2.1

94.9

8.12

17.7

18.9

111

Not
Detected

Oil mist (ละอองนา้ มัน)

433

-

mg/m3

Particulate (ฝุน่ ละออง)

23.2

400

mg/m3

-

mg/m3

Carbon Monoxide

0.391

355

2

19

278

7.52

107

342

150

78

690

ppm

200

ppm

-

mg/m3

Not
Detected

Not
Detected

3

Not
Detect
ed

Not
Detecte
d

22.1

4.19

68.8

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

Not
Detected

<1

Oil mist (ละอองนา้ มัน)

0.513

306

12.2

Xylene

<0.25

Not
Detected

-

200

ppm

<0.25

Not
Detected

<1

200

ppm

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide
ปล่องดูดความชืน้ เตาอบหม้อ
แปลง (โรง Power)

6.97

2/61

Particulate (ฝุน่ ละออง)

Oil mist (ละอองนา้ มัน)
ปล่องเตาตบ (Vacuum)

1.77

1.97

1/61

2.08

Oil mist (ละอองนา้ มัน)

949

-

mg/m3

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

-

ppm

รายงานความยังยื
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คิวทีซี ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง และส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้า ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้า
จากประเด็นความส�ำคัญด้านความยั่งยืน “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นประเด็นส�ำคัญมากส�ำหรับคิวทีซี เพื่อ
สร้างโอกาสในการแข่งขัน  แต่สำ� คัญระดับปานกลางของผูม้ สี ว่ นได้เสียเนือ่ งจากลูกค้าบางกลุม่ ยังไม่ให้ความส�ำคัญในประเด็นนีไ้ ม่
มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานฉลากเขียวและขออนุญาตใช้เครือ่ งหมายฉลากเขียว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นทางเลือกให้ลกู ค้าเลือก
ใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน “Save The World Save Your Money” เป้าหมาย
การด�ำเนินงานปี 2562 เป็นดังนี้

เป้าหมาย
• ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
• มูลค่าขายผลิตภัณฑ์ Super Low Loss > 22 ล้านบาท
• มูลค่าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ “ฉลากเขียว” > 37 ล้านบาท
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บริษทั ฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน AMDT หรือในชือ่ ใหม่  Super Low
o
Loss อย่างต่อเนื่อง  หม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2551 และ
บริบษสนุ
ทั ฯนยัจากส�
ง คงเดิำนันกหน้งานนวั
าส่งเสริ
ม การจาหน่
ายผลิ
ตภัณ:ฑ์NIA)
หม้อในปี
แปลงไฟฟ
ประหยัดพลั
งงาน
AMDT
ใหม่นทางการได้
Super Lowในปี
ได้รับทุนสนั
ตกรรมแห่
งชาติ
(สนช
2560้ าสามารถจ�
ำหน่
ายเชิ
งพาณิหรืชอย์ในชื
อย่า่องเป็
Loss อย่างต่อเนื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2551 และได้รบั ทุน
2561  
สนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช : NIA) ในปี 2560 สามารถจาหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้ในปี 2561
โดยในปี 2562 มียอดจ�ำหน่าย Super Low Loss : SLL ทัง้ สิน้ 29 เครือ่ ง มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ จากปี 2561
าย Super Low Loss่งแวดล้
: SLL อทัมได้
ง้ สิ้นด29
กว่า 50% โดยในปี
สร้างคุณ2562
ค่าให้มีแยก่อดจ
ลูกค้าหน่
า และลดผลกระทบสิ
ังนี้เครื่อง มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561
กว่า 50% สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ดงั นี้
ตารางแสดงผลค
าไฟฟ้ าจากการใช้
Low Loss
KW/ปี านวณ GHG และค่
ค�ำนวณการปล่
อยก๊าSuper
ซเรือนกระจก

ยอดจ�ำหน่ายปี 2562
ยอดจาหน่ ายปี 2562
Unit

kVA

29

34,115.00

Unit
29

kVA

KW/ปี
*STD
734,184

34,115.00

คานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ton/CO2/Year)
(ton/CO2/Year)

**SLL

**SLL

diff

diff

518,246

215,939

369.5089

*STD

*STD

**SLL

*STD

**SLL

210.1450

diff

159.3639

ค�ำนวณค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ต้องจ่าย
คานวณค่าไฟฟ้ าที่ผ้ใู (บาท)
ช้ต้องจ่าย (บาท)

diff

*STD

*STD

2,569,645

**SLL

diff

1,813,860

755,785

**SLL

diff

734,184 518,246 215,939 369.5089 210.1450 159.3639 2,569,645 1,813,860 755,785

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคุณค่าที่ลกู ค้าได้รบั ระหว่างหม้อแปลงแบบมาตรฐาน กับ หม้อแปลง Super Low Loss
2500000

ค่าไฟฟ้า(บาท)

400.0000

369.5089

350.0000
300.0000

2000000

250.0000

210.1450

1500000

150.0000

1000000
500000
0

200.0000

ไม้สกั ขนาดเหมาะสมมาก
จานวนกว่า 5,819 ต้น

100.0000

2569645.023

1813860.063

*STD

**SLL

คานวณค่าไฟฟ้า

50.0000

ปริมาณ GHG (ton/CO2/Year)

3000000

0.0000

คานวณก๊าซเรือนกระจก GHG

จากตารางและกราฟทีแ่ สดงจะเห็นได้วา่ การใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss ของ QTC ในปี 2562 สามารถสร้าง
คุณค่าทางตรงให้
แก่ลูกค้าผูใ้ ช้งานโดยลดค่
า 755,785
างคุณค่าทางอ้
อมต่Low
อสิง่ แวดล้
ม โดยสามารถลดการปล่
อย
จากตารางและกราฟที
แ่ สดงจะเห็านไฟฟ
ได้ว้ าา่ กว่การใช้
ผลิตภับาท/ปี
ณฑ์หม้และสร้
อแปลงไฟฟ้
Super
Lossอของ
QTC ในปี 2562 สามารถ
้ ากว่า 159 tonCo
สร้ก๊าซเรื
งคุณอนกระจกจากการใช้
ค่าทางตรงให้แก่ลพกู ลัค้งงานไฟฟ
าผูใ้ ช้งานโดยลดค่
าไฟฟ้2า/Year
กว่า 755,785
บาท/ปี
และสร้
ณค่าทางอ้อมต่อสิสง่ กั แวดล้
อม โดยสามารถ
หรือเทียบเท่
าการดู
ดกลับาก๊งคุ
าซเรอนกระจกของไม้
ขนาดเหมาะสม

ลดการปล่
อยก๊าาซเรื
อนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้ากว่า 159 tonCo2/Year  หรือเทียบเท่าการดูดกลับก๊าซเรอนกระจกของไม้สกั
มากจานวนกว่
5,819
ต้น
ขนาดเหมาะสมมากจ�ำนวนกว่า 5,819 ต้น
หมายเหตุ :

1. Load Profile ในการคานวณ ใช้Load 50% ของหม้อแปลง 8 ชม. (เวลาทางานปกติ) และLoad 50% ของหม้อแปลง 16 ชม.

้ า 3.5 บาท/unit
งอิงค่าไฟฟ
หมายเหตุ : 1.2. อ้าLoad
Profile
ในการค�ำนวณ ใช้Load 50% ของหม้อแปลง 8 ชม. (เวลาท�ำงานปกติ) และLoad  50%
3. ชนิดไม้สกั ลักษณะพื้นทีเ่ หมาะสมมาก = 21.6 Co2/ต้น/ปี อ้างอิง http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277.=
อแปลง
ชม.
* STDของหม้
หมายถึ
ง หม้16
อแปลงมาตรฐานปกติ
** SLL
หมายถึง หม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss
2. อ้างอิงค่าไฟฟ้า 3.5 บาท/unit
3. ชนิดไม้สกั ลักษณะพืน้ ทีเ่ หมาะสมมาก = 21.6 Co2/ต้น/ปี อ้างอิง http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277.=
* STD หมายถึง หม้อแปลงมาตรฐานปกติ
** SLL หมายถึง หม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss
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Green Label Transformer
บริษัทฯ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ได้ปรับปรุงการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและ
เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (หม้อแปลงแบบมาตรฐาน) ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานฉลากเขียว โดยได้ขออนุมัติใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Certificate Number : GL2019/042
จ�ำนวน 6 รายการ และสามารถจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวได้แล้วจ�ำนวน 277 เครื่อง
สร้างมูลค่ากว่า 37 ล้านบาท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ ดั การ
(ขวา) เข้ารับเกียรติบตั รการใช้เครือ่ งหมายรับรองฉลาก
เขียวส�ำหรับ “ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า” จากนาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์(ซ้าย) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และนางนิศากร โฆษิตรัตน์(กลาง)
ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ
ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร ตัง้ แต่ปี 2558 และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งขอบเขตเฉพาะ
โรงงานผลิต จังหวัดระยอง มีจดุ ประสงค์เพือ่ รับการทวนสอบและรับรองผล
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรระดับจ�ำกัด  (Limited  Assurance  Level)  
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้มาตรฐาน ISO14064 และเกณฑ์การ
รายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก. อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก มีบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้
ทวนสอบและรับรองผล และขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยก๊าซทีต่ ดิ ตาม
ผล ได้แก่  CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 และ NF3  
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการค�ำนวณปีฐานจากเดิมใช้ปีฐาน 2558 มาใช้ปีฐาน 2561 แทนเนื่องมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก โดยกระบวนการผลิตของปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2562 มากทีส่ ุด มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ดังนี้

เป้าหมาย
• ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต
MVA (ขนาดก�ำลังไฟ) ไม่ให้เกิน 10% จากปี 2561

ผลการด�ำเนินงาน
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต
MVA (ขนาดก�ำลังไฟ) = 0.9586 ton CO2 eq. สูงกว่า 18.07%
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ส�ำหรับรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2561 ขอการรับรองในปี 2562 หมายเลขการรับรองที่ TGO CFO FY194-029  (Verification Period : 01/01/2018 – 31/12/2018) บริษัทฯ โดยคุณพูลพิพัฒน์ ตันธสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นรับใบ
ประกาศนียบัตรผ่านการขึน้ ทะเบียนจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม
เดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน�้ำเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

1

สาหรับรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2561 ขอการรับรองในปี 2562 หมายเลขการรับรองที่ TGO CFO FY19-4
(Verification Period : 01/01/2018 – 31/12/2018) บริษทั ฯ โดยคุณพูลพิพฒ
ั น์ ตันธสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึ้นรับใบประกาศนีย
ผ่านการขึ้นทะเบียนจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุ การรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภายในงาน
ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจาปี จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเ 4064รือนกระจก ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ (องค์การมห
ประตูน้ าเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2562

TGO CFO FY19-4-029
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คาร์
พริ้น้นขององค์
ขององค์
คาร์บบอนฟุ
อนฟุตตพริ
กร กร
ตารางแสดงปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
Scope 1
(ton CO2 eq.)

ปี พ.ศ.
2558 (ปี ฐาน) เก่า
2559
2560
2561 (ปี ฐาน) ปัจจุบนั
2562

426
401
391
328
282

% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ฐาน 61 & ปี 62

-14.02

Types of GHGs included :

ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ton CO2 eq.)
Scope 2
Scope 3
Total Emission
(ton CO2 eq.) (ton CO2 eq.)
Scope 1+ 2
(ton CO2 eq.)
899
63
1,325
672
68
1,073
907
57
1,298
909
64
1,237
908
50
1190

-0.11

-21.88

-3.80

Total Emission
Scope 1+2+3
(ton CO2 eq.)
1,388
1,141
1,355
1,301
1240

-4.69

CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3

2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

0.9586

1.0000

0.8119

0.9424

0.8000

0.7813

0.7391

0.6000
0.4000
0.2000
2558 (ปี ฐำนเดิม)

2559

2560

2561 (ปี ฐำนปั จจุบัน)

2562

GHG (ton CO2 eq.)

1,324.42

1,071.45

1,296.66

1,236.26

1,188.92

Capacity (MVA)

1,791.85

1,136.98

1,659.53

1,522.68

1,240.31

0.7391

0.9424

0.7813

0.8119

0.9586

ton CO2 eq./MVA

1.2000

GHG (ton CO2 eq.)

Capacity (MVA)

ton CO2 eq./MVA

ton CO2 eq. & Unit

กราฟแสดงปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อขนาดกาลังไฟที่ผลิต (ton CO2 eq./ MVA)

0.0000

ton CO2 eq./MVA

จากตาราง และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อขนาดกาลังไฟทีผ่ ลิต (ton CO2 eq./MVA) จะเห็นได้วา่ ปี 2562
มีการปล่
อยปริมาณก๊
าซเรือนกระจกต่อหน่
วยขนาดกอาลัยก๊งไฟที
ตสูงกว่าปี อ2561
18.07%
เนื่อCO2
งจากปีeq./MVA)
2562 กาลัจะเห็
งการผลิ
จากตาราง
และกราฟแสดงปริ
มาณการปล่
าซเรืผ่ อลินกระจกต่
ขนาดก�คิดำลัเป็งนไฟที
่ผลิต (ton
นได้ตว่าหม้ปีอ
แปลงต่
หน่วยผลิ
ต ม)Unit
ยกว่
าปีฐาน (2561
ดเป็น 53ำลัขณะเดี
ขนาดก
าลังไฟน้
อยกว่
าปีฐาน %
เพีย2562
งเล็กน้ก�อำยคิ
เป็น
2562
มีกอารปล่
อยปริ
าณก๊น้าอซเรื
อนกระจกต่
อหน่วคิยขนาดก�
งไฟทีผ่ ยลิวกั
ตสูนงมีกว่
าปี 2561
คิดเป็
น 18.07%
เนื2561
อ่ งจากปี
ลังดการ
้ าทีส่ คิงู ดขึเป็
ในการผลิ
ตหม้
อแปลงขนาดใหญ่
จะใช้ากปีาลั
งไฟฟ
น้ น แต่
มตี ขณะเดี
น้ ทุนการยวกั(จนานวนเครื
ยแต่อเยกว่
ป็นหม้
) ก%
ผลิ18.54
ตหม้ซึอง่ แปลงต่
อหน่
วยผลิ
ต (Unit)  น้อยกว่
ฐาน
2561
53%
มีขนาดก�อ่ ำงน้
ลังอไฟน้
าปีอฐแปลงขนาดใหญ่
าน 2561 เพียงเล็
ตในการใช้
ทรัพยากรอื
่นๆ ทีต่ ่าอ่ ลงงน้จึองยแต่
เป็นเหตุ
ห้ปอริมแปลงขนาดใหญ่
าณการปล่อยก๊าซเรื
นกระจกในตหม้
Scope
2 น้อยกว่าปี 2561
กน้อายทีส่ งู ขึน้   
น้ผลิ
อยคิ
ดเป็น 18.54%
(จ�ำนวนเครื
เป็นใหม้
) ซึง่ อในการผลิ
อแปลงขนาดใหญ่
จะใช้เพีกำ� ยลังเล็
งไฟฟ้

แต่มีต้นทุนการผลิตในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ที่ต�่ำลง จึงเป็นเหตุให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 2 น้อยกว่าปี 2561
เพียงเล็กน้การด
อย าเนิ นการควบคุมปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ อหน่ วยผลิ ต MVA (ขนาดกาลังไฟ) สูงกว่าปี 2561 คิ ดเป็ น
18.07% ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (เป้ าหมายไม่เกิ น) 10%

การด�ำเนินการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA (ขนาดก�ำลังไฟ) สูงกว่าปี 2561 คิด
เป็น 18.07% ไม่ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายไม่เกิน) 10%
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เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจ�ำปี 2562 ช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562  เลขที่การรับรอง TH-ENV-2020-5200811-001 ทวนสอบและรับรองผลโดย บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จ�ำกัด

สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบับเต็มได้ที่       
http://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2018/03/03.pdf
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กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
บริษ ัทฯ ยังคงให้การสนับสนุ นพนักงานในการปรับปรุงงานด้ว ย KAIZEN ครอบคลุม ทุกประเด็น ทัง้ ทางด้านคุณภาพ ความ
กรรมลดการปล่
ยก๊2562
าซเรืมี อKAIZEN
นกระจกขององค์
กร อยก๊าซเรือนกระจกทีส่ ่งผลต่อปริมาณการ
ปลอดภักิ
ยฯจพลั
งงานและสิง่ แวดล้อม ซึอ่งในปี
ทีส่ ะท้อนถึงกิจกรรมลดการปล่
ปล่อยก๊บริ
าซเรื
และนพนั
Scope2
ลดลงจากปี
าง KAIZEN
ทีข่ ยายผลสู
ก่ ารปฏิ
ั ใิ นงานประจ
าเช่นความ
ษัทอฯนกระจก
ยังคงให้Scope1
การสนับสนุ
กงานในการปรั
บปรุ2561
งงานด้ตัวยอย่KAIZEN
ครอบคลุ
มทุกประเด็
น ทับ้งตทางด้
านคุณภาพ
ปลอดภัยฯ พลังงานและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในปี 2562 มี KAIZEN ทีส่ ะท้อนถึงกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีส่ ง่ ผลต่อปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope1 และ Scope2 ลดลงจากปี 2561 ตัวอย่าง KAIZEN ที่ขยายผลสู่การปฏิบัติในงานประจ�ำเช่น

ใช้ Paperless
แทนการทางานแบบเดิ มเพื่อลดการใช้กระดาษ
ใช้ Paperless แทนการท�ำงานแบบเดิมเพื่อลดการใช้กระดาษ

ปัญ
ต ทีท่ ตางฝ่
ยวิศ่าวกรรมได้
รบั จากทางฝ่
ายขาย ่ผ่ายขาย
านระบบผ่าCRM
ในแต่
ละ่ ปีในแต่
มปี ริมลาณ
ัหา : กิ: จกิกรรมในงานใบสอบถามการผลิ
ปญหา
จกรรมในงานใบสอบถามการผลิ
ที่ทาางฝ
ยวิศวกรรมได้
รบั จากทางฝ
นระบบ
CRM
่ะปี มปี ริมาณ
มาก
มาก มีมีกการสร้
ารสร้าางไฟล์
งไฟล์ฐฐานข้
านข้ออมูมูลลของใบสอบถามการผลิ
ของใบสอบถามการผลิตตเพื
เพื่อ่อตรวจสอบข้
ตรวจสอบข้ออมูมูลลใบสอบถาม
ใบสอบถาม แต่
แต่กก็ยย็ ังงั มีมีกการพิ
ารพิมมพ์พ์เเอกสาร
อกสารส่ส่งงต่ต่ออให้ให้หหน่น่ววยยงานอื่นที่
งานอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกระดาษ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกลับที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และเอกสารที่พิมพ์ออกมาก็ถูกจัดเก็บ ้
เกีย่ วข้องในรูปแบบกระดาษ ซึง่ เป็นข้อมูลเดียวกันกลับที่จดั เก็บในระบบฐานข้อมูล และเอกสารทีพ่ ิมพ์ออกมาก็ถูกจัดเก็บเข้าแฟม ใส่ตู้
เข้าแฟ้ม ใส่ตู้ เช่นเดิม ท�ำให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บ มีกระดาษที่ไม่ใช้งานแต่ทิ้งไม่ได้จ�ำนวนมาก และมีขั้นตอนการท�ำงานซ�้ำซ้อน
เช่นเดิม ทาให้เปลืองพื้นทีจ่ ดั เก็บ มีกระดาษทีไ่ ม่ใช้งานแต่ท้งิ ไม่ได้จานวนมาก และมีขนตอนการท
ั้
างานซ้าซ้อน
วิธแี ก้ปญ
ั หา : คุณนัฐวุฒิ นิลเทศ หัวหน้าส่วนวิจยั และพัฒนา ได้ทำ� การวิเคราะห์ปญ
ั หา และวางแนวทางการปฏิบตั งิ านใหม่
ั
ั กระดาษ
โดยความเห็
ดชอบหัววัหน้
ตถุปาส่ระสงค์
อ่ ลดความซ�
ำ้ ซ้ทอนของงาน
ลดการใช้
และลดพืน้ ทีก่ ารจับดตเก็
วิธนแี ชอบจากเจ้
ก้ปญหา
: คุาของงานที
ณนัฐวุฒ ิ ร่ นิบั ลผิเทศ
วนวิจเยั พืและพั
ฒนา ได้
าการวิเคราะห์
ปญหา
และวางแนวทางการปฏิ
ั งิ บานใหม่โดย
เอกสาร  คุ
ณนัฐวุฒิ ได้าของงานที
เขียนโปรแกรม
บระบบ้าซ้CRM
และข้อมูลดการใช้
ลการออกแบบจาก
MTD เพื้น่อทีส่ก่ งารจั
ต่อเป็
น บเอกสาร
ความเห็นชอบจากเจ้
ร่ บั ผิดexcel
ชอบ เชื
วัต่อถุมโยงการท�
ประสงค์เพืำงานกั
่อลดความซ
อนของงาน
กระดาษ และลดพื
ดเก็
Paperless ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการอนุมัติเอกสารตามล�ำดับ เหมือนการใช้กระดาษ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ Electronic file
คุณนัฐวุฒ ิ ได้เขีย นโปรแกรม excel เชื่อมโยงการท างานกับระบบ CRM และข้อมูลการออกแบบจาก MTD เพื่อ ส่งต่ อเป็ น Paperless
ให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมีการอนุมตั เิ อกสารตามลาดับ เหมือนการใช้กระดาษ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ Electronic file
ผลลัพธ์ที่ได้ : ☛ สามารถลดขั้นตอนการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ : สามารถลดขันตอนการท
้
างานทีซ่ ้าซ้อน
			☛ ได้พได้
ื้นที่จัดพเก็
บ
เอกสารที
ส
่
ำ
�
คั
ญ
เพิ
่มขึญ้นเพิ
จากการยกเลิ
ก
CRM
้นื ทีจ่ ดั เก็บเอกสารทีส่ าคั
ม่ ขึน้ จากการยกเลิ
กการ
การจัดจัเก็ดบเก็ในรู
ปแบบเอกสาร
บในรู
ปแบบเอกสาร
			☛ ลดการใช้
กระดาษจากกระบวนการท�
ำงานนีค้ างานนี
ดิ เป็น 56%  
ลดการใช้
กระดาษจากกระบวนการท
้คดิ เป็น 56%
ลดค่
ใช้จ่ายจากมู
ลค่ากระดาษที
เป็น 56%
			☛ ลดค่
าใช้จ่าายจากมู
ลค่ากระดาษที
่ลดลงคิล่ ดลงคิ
ดเป็นด56%
Outline

Cal

92,250

40,500
15,274

จานวนกระดาษ (แผ่น)

ปี 4069

6,706

มูลค่ากระดาษ (บาท)

ปี 4064

“ผมได้
รบั รโอกาสในการใช้
ความสามารถ
“ผมได้
บั โอกาสในการใช้
ความสามารถ
ของผม ช่ ว ยเหลื อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ข อ ง ผ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
กระบวนการท�ำงานของเพื่อน ๆ ให้
กระบวนการท
างานของเพื
่อน ๆ ให้ดสามารถ
สามารถท�
ำงานได้
งา่ ย เร็ว และประหยั
ง่าย เร็ณ
ว หัและประหยั
ขึท้นางานได้
  ต้องขอขอบคุ
วหน้างานทีด่ใขึห้้น ต้อ ง
โอกาสในการเรี
ั งานที
นา และเพื
อ่ น ๆ
ขอขอบคุณหัยวนรู
หน้พ้ าฒ
่ใ ห้โ อกาสในการ
พนั
งานที
การกงานที่ใ ห้
เรียกนรู
้พ ัฒ่ให้นาโอกาสและยอมรั
และเพื่อ น ๆ บพนั
ท�โอกาสและยอมรั
ำงานของผม  ผมยิ
นดีที่างานของผม
จะแบ่งปัน ผม
บการท
นัฐวุฒิ นิลเทศ
ความรู้และช่วยกันพัฒนาต่อไปครับ”
นัฐวุฒิ นิ ลเทศ
ยินดีที่จะแบ่งปนั ความรูแ้ ละช่ว ยกัน พัฒนา
หน.ส่วนวิจัยและพัฒนา
หน.ส่วนวิ จยั และพัฒนา
ต่อไปครับ”

กราฟแสดงการเปรี
ยบเทียยบเที
บปริยมบปริ
าณการใช้
กระดาษและมู
ค่าคืนลกลั
กราฟแสดงการเปรี
มาณกรใช้
กระดาษลและมู
ค่าบ
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การใช้ทรัพยากร
บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ ซึ่งมีสัดส่วนที่มากที่สุดหากเทียบกับการใช้ทรัพยกรอื่น ๆ นอกจาก
นี้ยังมีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ   นอกจากนี้ บริษัทย่อย Q Solar 1 ผู้ผลิต
พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ยงั มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้พลังงานไฟฟ้าหลักเพือ่ เลีย้ งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
นอกจากการใช้ไฟฟ้า และน�้ำมันแล้ว ยังมีการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการบริหารจัดการต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น�้ำมัน และน�้ำอย่างคุ้มค่าด้วยตระหนักดีว่าทรัพยากรที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือ น�้ำมัน เกิดจาก
การน�ำทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิต แปรรูปเป็นพลังงาน    การใช้อย่างคุ้มค่าจะช่วยยืดระยะเวลาของทรัพยากรนั้น ๆ ให้มีอยู่ได้
นานที่สุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม เป้าหมายการด�ำเนินงานมีดังนี้

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต
MVA ไม่เกิน 10% จากปี 2561

• การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต MVA = 1,256.87 kWh/MVA
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 22.6%

• ปริมาณการใช้น�้ำมันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อยอดผลิต MVA
ไม่เกิน 10% จากปี 2561

• ปริมาณการใช้น�้ำมันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อยอดผลิต MVA
= 60.18 ลิตร/MVA ลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 4.19%

• ปริมาณการใช้น�้ำ ไม่เกิน 10% จากปี 2561

• ปริมาณการใช้น�้ำ = 10,253 ลบ.เมตร ลดลงจากปี 2561
คิดเป็น 5.68%

ส�ำหรับการตั้งเป้าหมายการด�ำเนินงานในบริษัทย่อย Q Solar 1 ยังไม่ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายในปี 2562 แต่มีการจัด
เก็บตัวเลขการด�ำเนินการไว้เพื่อใช้ในการพิจารณาเป้าหมายในปีถัดไป
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พลังงาน

116

กระบวนการในกิ
พลังงาน จกรรมการผลิต การให้บริการ งานส�ำนักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้พลังงาน
จาก 2 ส่วนได้
แก่
กระบวนการในกิ
จกรรมการผลิต การให้บริการ งานสานักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้พลังงานจาก 2
ส่วนได้แก่

1. พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable)

1. พลังงานไฟฟ้า

(Non-Renewable)

โรงงานคิ
วทีวซทีี ซเป็ี เป็นนโรงงานที
นเกณฑ์กการอนุ
ารอนุรกัรษ์ักษ์พลัพงลังานตามกฎหมาย
งงานตามกฎหมาย
พลังงานไฟฟ้
าโดยการซื
้อจากภายนอก
้ าโดยการซื
โรงงานคิ
โรงงานที่ไไ่ ม่ม่ออยูยู่ใ่ในเกณฑ์
ใช้พใช้
ลังงานไฟฟ
้อจากภายนอก
2 แหล่ง 2
แหล่
งคือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต จังหวัดระยอง
คือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในสานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใช้ในโรงงานผลิต จังหวัดระยอง
ตารางแสดงประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า
QTC Energy
รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (kWh)
การไฟฟ้านครหลวง (kWh)

2559
1,153,576
153,000

ปริมาณการผลิต (MVA)
ปริมาณการผลิต (Unit)
ปริมาณการผลิต (MWh)
kWh / MVA
kWh / Unit
kWh / MWh

2560
2561
1,556,768
1,561,008
139,000
152,000
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
1,659.53
1,522.68
4,162
3,602
938.08
1,025.17
374.04
433.37
-

1,148.6
2,341
1,004.33
492.77
-

2562
1,558,904
202,000
1,240.31
1,693
1,256.87
920.79
-

Q Solar 1
2562
78,626
ผลิตไฟฟ้า (Renewable)
13,201.8
5.96

ในปี 2562 สานักงานใหญ่ได้เปิดสานักงานชัน้ 4 มีการใช้งานพื้นทีเ่ ต็มกาลังจึงทาให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสานักงานใหญ่
เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ดังแสดงตามกราฟ
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กราฟแสดงกรใช้พลังงานไฟฟ้ า (kWh) เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2562
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กราฟแสดงประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าของโรงงานระยองเปรียบเทียบ 4 ปี

ส าหรับ การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าของโรงงาน ปี 2562 มีปริม าณการใช้ที่ล ดลงจากปี 2561 เนื่ อ งจากกาลัง การผลิต ลดลงแต่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ยทัง้ ปี ต่อหน่ วยผลิต MVA ต่ ากว่าปี 2561 คิดเป็ น 22.6% ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้คอื ไม่เกิน 10%
จากปี 2561 ทัง้ นี้เนื่องจากปี 2562 กาลังการผลิตหม้อแปลงต่อหน่ วยผลิต )Unit น้อยกว่าปี (2561 คิดเป็น 53ขณะเดียวกันมีขนาด %
กาลังไฟที
ลิตบ(MVA)
าปี 2561
เพียงเล็กน้ปีอยคิ
ดเป็ นมีป18.54
(จานวนเครื
่องน้ อยแต่2561
เป็ นหม้เนือ่อแปลงขนาดให
่ ) %ตลดลงแต่
ซึ่งในการ
ส�ำผ่ หรั
การใช้พน้ลัองยกว่
งานไฟฟ้
าของโรงงาน
2562
ริมาณการใช้
ที่ลดลงจากปี
งจากก�ำลังการผลิ
ผลิ
ตหม้
จะใช้กาลั่ยงทัไฟฟ
่สงู วขึยผลิ
้น แต่
ตี ้นทุนการผลิ
รัพนยากรอื
่นๆ ที่ตไ่าด้ลง
การด
าเนินงานไม่
ไปตาม
ประสิ
ทธิอภแปลงขนาดใหญ่
าพการใช้พลังงานเฉลี
้งปีต้ า่อทีหน่
ต มMVA  ต�
่ำกว่าปีตในการใช้
2561 คิดทเป็
22.6%  ไม่
ตามเป้
าหมายที
่ตั้งไว้เคป็ือนไม่
เกิน
้
เป
าหมาย
10%
จากปี 2561 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปี 2562 ก�ำลังการผลิตหม้อแปลงต่อหน่วยผลิต (Unit)  น้อยกว่าปี 2561 คิดเป็น 53% ขณะเดียวกัน

มีขนาดก�ำลังไฟที่ผลิต (MVA) น้อยกว่าปี 2561 เพียงเล็กน้อยคิดเป็น 18.54% (จ�ำนวนเครื่องน้อยแต่เป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่) ซึ่ง
ในการผลิตหม้อแปลงขนาดใหญ่จะใช้ก�ำลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น  แต่มีต้นทุนการผลิตในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ที่ต�่ำลง  การด�ำเนินงานไม่
สาหรับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคของ Q Solar 1 ติดตัง้ 2 มิเตอร์ไฟฟ้า แยกระหว่างการใช้เพื่องาน
เป็นไปตามเป้าหมาย

สานักงานคูก่ บั ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมิเตอร์ไฟฟ้าสาหรับเลี้ยงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ในปี 2562 ยังไม่ได้
ส�ำหรับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ Q Solar 1  ติดตั้ง 2 มิเตอร์ไฟฟ้า แยกระหว่างการใช้เพื่อ
ตัง้ เป้าหมายดาเนินการสาหรับการคิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

งานส�ำนักงานคูก่ บั ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และมิเตอร์ไฟฟ้าส�ำหรับเลีย้ งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ซึง่ ในปี 2562
ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายด�ำเนินการส�ำหรับการคิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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2.2.พลัพลังงานความร้
งงานความร้อน-เชื
อน-เชื้อ้อเพลิ
เพลิงง(Renewable)
(Renewable)

ได้ได้แแก่ก่น�น้า้ำมัมันนดีดีเซล
เซล (Diesel)
(Diesel)(Diesel)(Diesel)(Diesel)
และน้งาภายนอกบริ
มันเบนซิน ษ(Gasoline)
และน้ ามันเบนซิน (Gasoline)(Diesel)
เพื่องานขนส่
ทั ฯ งานบริก(Gasoline)
าร งานขนส่ง(Gasoline)
เคลื่อนย้าย
(Gasoline) (Gasoline) เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่งเคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถ
ภายในบริษทั ฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจาตาแหน่ง ในปี 2562 มีปริมาณการใช้ดงั นี้
ประจาตาแหน่ง ในปี 256 2 มีปริมาณการใช้ดังนี้

น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน
รวม (ลิตร)

ตารางแสดงปริ มาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
QTC Energy
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
110,765
107,332
95,634
29,276
27,584
27,486
140,041
134,952
123,121
ปริมาณการผลิต (MVA)
1148.6
1659.53
1522.68
ลิตร (ดีเซล) /MVA
96.44
64.68
62.81

ปี 2562
74,638
32,595
107,233
1240.31
60.18

Q Solar 1
ปี 2562
-

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 15,888 ลิตร เนื่องจากในปี 2562 มีกาลังการผลิตและยอด
ส่งมอบน้อยกว่าปี 2561 สาหรับประสิทธิภาพการใช้น้ ามันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อปริมาณการผลิต MVA ปี 2562 มีประสิทธิภาพดีข้นึ
้ าหมายที
สามารถลดปริ
มาณการใช้พตลั่องหน่
วยผลิต MVA
4.19%
ได้ดกี ว่าเป2561
ต่ งั ้ ไว้15,888
ไม่เกิน 10%
จากปี
2561 2562 มีกำ� ลังการผลิตและ
ปริมาณการใช้
งานความร้
อน ปีได้
2562
ลดลงจากปี
จ�ำนวน
ลิตร เนื
อ่ งจากในปี

ยอดส่งมอบน้อยกว่าปี 2561   ส�ำหรับประสิทธิภาพการใช้นำ�้ มันดีเซลเพือ่ การขนส่งต่อปริมาณการผลิต MVA ปี 2562 มีประสิทธิภาพ
สาหรับข้อมูลการใช้พลังงานความร้อน (น้ ามันเชื้อเพลิง) ของ Q Solar 1 ปี 2562 ยังไม่มกี ารเก็บตัวเลขปริมาณการใช้ไว้อย่าง
ดีขึ้นสามารถลดปริมาณการใช้ต่อหน่วยผลิต MVA ได้ 4.19% ได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน 10% จากปี 2561

ครบถ้วน จะดาเนินการอย่างเข้มข้นในปี 2563 เป็นต้นไป

ส�ำหรับข้อมูลการใช้พลังงานความร้อน (น�้ำมันเชื้อเพลิง) ของ Q Solar 1 ปี 2562 ยังไม่มีการเก็บตัวเลขปริมาณการใช้ไว้
อย่างครบถ้วน จะด�ำเนินการอย่างเข้มข้นในปี 2563 เป็นต้นไป

รายงานความยังยื
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น้้า

น�้ำ

โรงงานผลิตของคิวทีซีตงั ้ อยู่ในบริเวณที่ไม่มแี หล่งน้ าสาธารณะทัง้ ทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้ าใต้ดนิ เพื่อใช้ใน
โรงงานผลิ
วทีซีตั้งอยู่ในบริ
เวณที
่ไม่มีแหล่้ าไม่
งน�ม้ำกีสาธารณะทั
องดูดน�ใช้
้ำใต้
ินเพื่อ
การอุปโภคเท่
านัน้ ตของคิ
ในกระบวนการผลิ
ตหม้
อแปลงไฟฟ
ารใช้น้ าในขั้งนตอนการผลิ
้ ทางธรรมชาติต ส่และจากการประปา
วนสานักงานใหญ่กรุต้งเทพฯ
น้ าดประปา
ใช้จากการประปานครหลวง
ในการอุปโภคเท่านั้น ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิต ส่วนส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ใช้น�้ำ

ประปาจากการประปานครหลวง

สาหรับบริษทั ย่อย Q Solar 1 ใช้น้ าจากน้ าบาดาล และการขุดสระกักเก็บน้ าในฤดูฝน ไว้ใช้เพื่อแปลงเกษตร และกิจกรรมอืน่ ๆ

ส�ำหรับบริษทั ย่อย Q Solar 1 ใช้นำ�้ จากน�ำ้ บาดาล และการขุดสระกักเก็บน�ำ้ ในฤดูฝน ไว้ใช้เพือ่ แปลงเกษตร และกิจกรรมอืน่ ๆ
ในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าบาดาล
ในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำบาดาล
ตารางแสดงปริ มาณการใช้น้า
QTC Energy

รายการ

Q Solar 1

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)

803

1,264

1,521

879

-

น้าผิวดิน (ลบ.เมตร)

4,504

5,174

4,829

-

-

-

-

4,521

9,374

6,494

5,307

6,438

10,871

10,253

6,494

น้าใต้ดนิ -บาดาล (ลบ.เมตร)
รวม (ลบ.เมตร)

12,000.00

10,871.00

10,253.00

ปริมาณการใช้ (ลบ.เมตร)

10,000.00
8,000.00
6,000.00

6,437.80
5,307.30

4,000.00
2,000.00
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

กราฟเปรียบเทียบปริ มาณการใช้น้า (QTC Energy) รวม (ลบ.เมตร) ต่อปี

ผลการดาเนินงานปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ าลดลงจากปี 2561 จานวน 618
ลบ.เมตร คิดเป็ น 5.68% ได้ดกี ว่าเป้าหมายกาหนดไว้ไม่เกิน 10% สาหรับ Q Solar 1
ยังไม่ได้ผลการด�
กาหนดเปำ้ าเนิหมายในปี
2562 เป็
บตัวเลขเพื
กาหนดเป้าหมายในปี
นงานปี 2562
มีปนริการเก็
มาณการใช้
น�้ำ่อลดลงจากปี
2561 ถดั ไป

จ�ำนวน 618 ลบ.เมตร คิดเป็น  5.68% ได้ดีกว่าเป้าหมายก�ำหนดไว้ไม่เกิน ้
บริษทั ฯ ไม่มรี ะบบบาบัดน้ าเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แต่มกี ารเฝาระวัง
10% ส�ำหรับ Q Solar 1 ยังไม่ได้ก�ำหนดเป้าหมายในปี 2562 เป็นการเก็บ
้ า ทิ้ง จากบ่ อ สุด ท้ายให้เ ป็ น ไปตามที่ก ฎหมายก าหนด เพื่อ ไม่ใ ห้ ส ร้า ง
ตัตรวจวั
วเลขเพืด่อค่ก�านำหนดเป้
าหมายในปีถัดไป
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ไม่มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  แต่มกี าร
เฝ้าระวัง ตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิ้งจากบ่อสุดท้ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานความยังยื
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย และคิวทีซี ให้ความส�ำคัญเนือ่ งจากพืน้ ทีท่ โี่ รงงานตัง้ อยู่
ไม่ได้ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะยังคงพยายามที่จะปรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพแวดล้อมที่
สมบูรณ์สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน  ด้วยการท�ำโครงการต่าง ๆ  เช่น

ปลูกป่าในโรงงาน
เนือ่ งจากโรงงานตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มแี หล่งน�ำ 
้ ไม่มปี า่ ไม้ สภาพแห้งแล้ง ต้องเจาะบ่อน�ำ้ บาดาลขึน้ มาใช้ในการอุปโภค ซึง่ ส่ง
ผลต่อปริมาณน�้ำระดับผิวดินที่อาจลดลง เพื่อการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำโครงการปลูกป่าในโรงงานขึ้นเพื่อ
ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมรอบๆ โรงงาน เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดนิ และแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ ตัง้ แต่ปี 2556 ปัจจุบนั ต้นไม้ทพี่ นักงานร่วมกันปลูกจ�ำนวน
751 ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บ่อกักเก็บน�้ำธรรมชาติที่ขุดไว้กลางพื้นที่ปลูกป่ายังคงมีน�้ำอยู่ในปริมาณที่
มาก ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว พืชน�้ำ เพื่อน�ำมาเป็นอาหาร  ปัจจุบันพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้
ชุมชนรอบข้างมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง จัดตัง้ ขึน้ ที่ Q Solar 1 วัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพดินทีเ่ สียหายจากการถมพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตัง้ แผล
โซลาร์เซลล์ดว้ ยการปลูกพืชคลุมดิน ผักสวนครัว และผลไม้ ปรับสภาพดินด้วยการหมักปุย๋ ชีวภาพใช้เอง เลีย้ งไส้เดือนเพือ่ ใช้มลู ในการ
ท�ำปุ๋ย เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสามารถคืนสภาพดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างผลผลิต
จ�ำหน่ายให้กับพนักงาน และคนในชุมชน  นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจภายนอกเข้าเรียนรู้ ศึกษาการด�ำเนินงาน    ส�ำหรับการปลูก
ต้นไม้ขนาดใหญ่เพือ่ เพิม่ ร่มเงา ท�ำได้เพียงนอกเขตพืน้ ทีแ่ ผงโซลาร์เซลล์เนือ่ งจากอาจบดบังแสดงอาทิตย์ซงึ่ เป็นทรัพยากรส�ำคัญใน
การผลิตไฟฟ้า
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ร่วมปลูกหญ้าทะเล คืนสมดุลทางทะเลเกาะมันใน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐาน GRI Standards โดยระบุเนือ้ หาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ
หัวข้อประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญในช่วงปี 2562 ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พิจารณาความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้

ระดับของข้อมูลที่เปิดเผย :

ระดับตัวชี้วัด Core Option

ช่วงเวลาของการรายงาน :

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รอบการรายงาน :

รายปี

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย :

บริษัท คิวทีซ เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด
บริษัท พีพีดับบิวอี จ�ำกัด

การรับรองคุณภาพรายงาน :

รายงานฉบับนีม้ กี ารทบทวนเนือ้ หาส�ำคัญโดยทีมงานทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละประเด็น
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และเสนอเข้าคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ
ให้น�ำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะชน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ตรวจรับรองรายงานฯ
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญโดยหน่วยงานภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า :

รายงานความยั่งยืน 2561 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การสอบถามข้อมูล :

สามารถสอบถามข้อมูลหรือให้ขอ้ เสนอได้โดยติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
อีเมล์ : sustainability@qtc-energy.com
โทรศัพท์ : 038891411-3 ต่อ 101 หรือ 08-4362-8633

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้โดยการ Scan QR Code
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GRI Content Index
Disclosures

Description

Page/
Direct Answer
SR
AR

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosure 2016
Organization Profile
102-1
Name of the organization
5
102-2
Activities, brands, products, and
5-9
services
102-3
Location of headquarters
5
102-4
Location of operations
5,9
102-5
Ownership and legal form
10
102-6
Markets served
9
102-7
Scale of the organization
5
102-8
Information on employees and
12,70
other workers
102-9
Supply chain
17
102-10 Significant changes to the
No
organization and its supply chain significant
changes
during the
reporting
period.
102-11 Precautionary Principle or
16-39
approach
102-12 External initiatives
17,86
102-13 Membership of associations
9
Strategy
102-14 Statement from senior decision2-3
maker
102-15 Key impacts, risks, and
36-39
opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards,
13-16
and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and
17,86
concerns about ethics
Governance
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for
economic, environmental, and
social topics

12
12,15
12,15
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Omission

SDGs

SDG 8 - Employment
-

SDG 16 – Ethical and
lawful behavior
SDG 16 – Effective
accountable
and transparent
governance

External
Assurance

Disclosures
102-21
102-22

Description
Consulting stakeholders on
economic, environmental, and
social topics
Composition of the highest
governance body
and its committees

Page/
Direct Answer
SR
AR
17,86
10-13,15

102-23

Chair of the highest governance
body

102-24

Nominating and selecting the
highest governance body

-

47-48

102-25

Conflicts of interest

-

68-71

102-26

Role of highest governance body 10,13,15,
in setting purpose, values, and
24-27
strategy
Collective knowledge of highest
77
governance body

102-27
102-28

Evaluating the highest
governance body’s performance
102-29 Identifying and managing
economic, environmental, and
social impacts
102-31 Review of economic,
environmental, and social topics
102-32 Highest governance body’s role
in sustainability reporting
102-33 Communicating critical concerns
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining
remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in
remuneration
102-38 Annual total compensation ratio
102-39 Percentage increase in annual
total compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements

29-31

Omission

SDGs

External
Assurance

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

SDG 4-Education
for sustainable
development

30-31
37-39

SDG 16 – Inclusive
decision making

36
15,121
15,17
-

48
48,55-56

-

55-56

-

55-56
55-56

17-20
56,73

SDG 8 – Freedom
of association and
collective bargaining
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Disclosures

Description

102-42

Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45 Entities included in the
consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic
Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions
regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
201-1

Page/
Direct Answer
SR
AR
18-20

SDGs

18-20
18-20
121

108

121
23
121
121
121
121
121
121
121
122
121
41.45

Direct economic value generated
and distributed

44

Financial assistance received
from government
GRI 202: Market Presence 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach

43

201-4

Omission

69.75.79
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114,280,905.87

SDG 5, 8 –
Infrastructure
investments
SDG 9 – Infrastructure
investments, Research
and development

External
Assurance

Disclosures

Description

202-1

Page/
Direct Answer
SR
AR
70-72

Ratios of standard entry level
wage by gender compared to
local minimum wage
GRI 204: Procurement Practices
103-1
Explanation of the material topic
51
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
204-1
Proportion of spending on local
44,91-92
suppliers
GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1
Explanation of the material topic
33
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
205-2
Communication and training
33-35
about anti-corruption policies and
procedures
Environment
GRI 302: Energy 2016
103-1
Explanation of the material topic
114
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
302-1
Energy consumption within the
115-117
organization
302-3
Energy intensity
115-17
GRI 303: Water 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
303-1
Water withdrawal by source
303-2
Water sources significantly
affected by withdrawal of water

Omission

SDGs

External
Assurance

SDG 12–Procurement
practices

SDG 16 – Anticorruption

SDG 8 ,12 ,13 –
Energy efficiency
SDG 8 ,12 ,13 –
Energy efficiency

114,118

118
104

SDG 6–Sustainable
water withdrawals
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Disclosures

Description

GRI 305: Emissions 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
305-3
305-4

Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions
Other indirect (Scope 3) GHG
emissions
GHG emissions intensity

GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
306-1
Water discharge by quality and
destination
306-2
Waste by type and disposal
method
306-4
Transport of hazardous waste
GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
307-1
Non-compliance with
environmental laws and
regulations

Page/
Direct Answer
SR
AR

Omission

SDGs

External
Assurance

109

111
111

SDG 3 – Air quality
SDG 13 – GHG
emissions

111
111

SDG 3 – Air quality
SDG 13 – GHG
emissions

97-98

104
99-101

SDG 3 ,12 – Water
quality
SDG 3, 12 – Waste

99-101
97,102

31
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SDG 16 – Compliance
with law and
regulations

✓
By SGS
✓
By SGS
✓
By SGS

Disclosures

Description

Social
GRI 401: Employment 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
401-1
New employee hires and
employee turnover

Page/
Direct Answer
SR
AR

80

Benefits provided to full-time
72
employees that are not provided
to temporary or part-time
employees
401-3
Parental leave
72
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
103-1
Explanation of the material topic
55,65
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
403-1
Workers representation in formal
56
joint management-worker
health and safety committees
403-2
Types of injury and rates of injury,
64
occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities
403-3
Workers with high incidence or
65-66
high risk of diseases related to
their occupation
GRI 404: Training and Education 2016
103-1
Explanation of the material topic
75
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
404-1
Average hours of training per
75
year per employee

Programs for upgrading
employee skills and transition
assistance programs

SDGs

69,75,79

401-2

404-2

Omission

External
Assurance

76-77

SDG 5 – Gender
equity
SDG 8 – Employment
SDG 8 – Earnings,
wags and benefits
SDG 8 –Parental leave

SDG 3 / SDG 8 –
Occupational health
and safety

SDG 4 / SDG 8 –
Employee training &
education
SDG 5 – Gender
equity
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Disclosures

Description

404-3

Percentage of employees
receiving regular performance
and career development reviews

Page/
Direct Answer
SR
AR
76-77

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1
Explanation of the material topic
69
and its Boundary
103-2
The management approach and
its components
103-3
Evaluation of the management
approach
405-1
Diversity of governance bodies
12,70
and employees
405-2

Ratio of basic salary and
remuneration of women to men
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
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
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
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
GRI 413: Local Communities 2016
103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary
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

71
69

69-74

69

75
86

86-95
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Omission

SDGs
SDG 4 / SDG 8 –
Employee training &
education
SDG 5 – Gender
equity

SDG 5 - Gender equity
SDG 6 – Women in
Leadership
SDG 8- Diversity and
equal opportunity

External
Assurance

Disclosures
413-2

103-1
103-2
103-3
417-1

103-1
103-2
103-3
418-1

103-1
103-2
103-3
419-1

Description

Page/
Direct Answer
SR
AR
61-63

Omission

Operation with significant actual
and potential negative impacts on
local communities
GRI 417: Marketing and Labeling 2016
Explanation of the material topic
52
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Requirements for product and
5-9
service information and labeling

SDGs

External
Assurance

SDG 12 – Product and
service information
and labeling

GRI 418: Customer Privacy 2016
Explanation of the material topic
52
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Substantiated complaints
53
concerning breaches of customer
privacy and losses of customer
data
GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
Explanation of the material topic
31
and its Boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Non-compliance with laws and
31
SDG 16 – Compliance
regulations in the social and
with law and
economic area
regulations
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SAVE THE WORLD
SAVE YOUR MONEY

