สารบัญ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

4

รู้จัก “คิวทีซี”

5

คิวทีซีกับความยั่งยืน

15

ผู้มีส่วนได้เสีย

18

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

23

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

26

ประเด็นส�ำคัญด้านการน�ำองค์กร
การก�ำกับดูแลกิจการ

30

การบริหารความเสี่ยง

39

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ
การเติบโตของธุรกิจ

50

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

56

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

62

การพัฒนาคู่ค้า

70

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต : ขยะ

74

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

80

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

87

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

99

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

107

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน

122

การพัฒนาทุนมนุษย์ และการดูแลพนักงาน

130

ความรับผิดชอบต่อสังคม

142

เสียงสะท้อนจากตัวแทนในชุมชน

151

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

152

GRI Content Index

153

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือโรคอุบตั ใิ หม่โควิด-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ทุกคนจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อความ
ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง  องค์กร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการภายใน
เพือ่ ความอยูร่ อดของธุรกิจ  และรัฐบาลมีความจ�ำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการทีเ่ ข้มข้นในการควบคุมโรคเพือ่ ให้การแพร่ระบาดอยูใ่ น
วงจ�ำกัด แน่นอนว่าสถานการณ์นยี้ อ่ มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และทุกประเทศทัว่ โลกอย่างหลีกเลีย่ ง ไม่ได้
จากการสรุปตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปี 2563 โดยสภาพัฒน์พบว่าหดตัวลงกว่า 6%  ขณะที่ IMF สรุปตัวเลขเศรษฐกิจโลกหดตัวลง
กว่า 3% จากปี 2562
“คิวทีซี” เป็นองค์กรภาคเอกชนของไทยอีกแห่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและ
เป้าหมายการเติบโตขององค์กร แต่ด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างรอบด้าน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ขึ้นมากรณีพิเศษในทันที เพื่อท�ำหน้าที่ประเมิน
ความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19 ให้ครอบคลุมกิจกรรมในธุรกิจ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
และมาตรการอื่น ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยมีการทบทวนและปรับแผน
ธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้โอกาสในวิกฤตให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผู้มีส่วน
ได้เสียสูงสุด ส่งผลให้ผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2563 เฉพาะกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 6% โดยมีสัดส่วนรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจโซลาร์ และรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 300% ทดแทนรายได้
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งหดตัวลงกว่า 5%เนื่องจากการชะลอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
เพราะภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ “คิวทีซี” กลุ่มผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีก�ำไรสุทธิเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากกว่า 14%  และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ในปี 2563 มีรายได้และก�ำไรสุทธิลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย เนื่องจากในปี 2563 มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 ท�ำให้อัตรารายได้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้อยลง โดยที่ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรปี 2563 เป็นไปอย่างระมัดระวัง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก
เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากร ในขณะที่ธุรกิจก็ยังสามารถด�ำเนินการได้โดยไม่หยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
กระบวนการท�ำงานมากมาย ซึง่ ในการปรับเปลีย่ นกระบวนการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติโควิด-19 นีท้ ำ� ให้บางมาตรการทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
ขึน้ อาจกระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการเข้าตรวจรับสินค้าในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ หรืออาจกระทบต่อกระบวนการจัดส่งวัตถุดบิ ของ
Supplier หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือลดสิทธิที่พึงได้ด้านสวัสดิการบางรายการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ท�ำความเข้าใจกับ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทุกกลุม่ และได้รบั ความร่วมมือร่วมใจอันดีจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ก็ยงั คงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
บุคลากร และส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)  ภายใต้ข้อจ�ำกัดในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีการ
ศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในการท�ำงานซึง่ เป็นความเสีย่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ ในปี 2563 มีอบุ ตั เิ หตุจากการท�ำงาน
เกิดขึน้ สูงกว่าปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ระมัดระวังของพนักงาน ซึง่ ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
ส�ำคัญและมอบนโยบาย พร้อมแนวทางปรับปรุงให้กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงและดีขนึ้ กว่าเดิม
ในปี 2564  โดยยังคงเป้าหมายไว้ที่  Zero Accident
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ด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนในปี 2563 โครงการต่าง ๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ วางแผนด�ำเนินการไว้บางโครงการจ�ำเป็นต้องยกเลิก หรือ
ชะลอไว้กอ่ นเพือ่ ความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคน อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
โควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนทั่วทั้ง
ประเทศ คนตกงาน ไม่มรี ายได้ ขาดแคลนอาหาร และของใช้จำ� เป็น
ต่อการป้องกันการติดเชือ้ บริษทั ฯ จึงได้ทำ� โครงการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยการจัดถุงบรรจุอาหารแห้ง
เครื่องดื่ม เจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยจ�ำนวน 300 ชุด
แจกจ่ายให้ชุมชน 3 แห่งในพื้นที่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่
นอกจากนีย้ งั จัดท�ำหน้ากากอนามัยส�ำหรับนักเรียนจ�ำนวน 4,000 ชิน้
มอบให้กบั โรงเรียน 5 แห่งในพืน้ ทีโ่ รงงานจังหวัดระยองตัง้ อยูพ่ ร้อม
ทั้งตั้งตู้ “หม้อแปลง ปันสุข” ไว้หน้าโรงงาน เพื่อเป็นช่องทางให้
พนักงานหรือบุคคลทัว่ ไปทีย่ งั สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้นำ� อาหาร
หรือสิ่งของจ�ำเป็นมาใส่ไว้ในตู้ และผู้ได้รับผลกระทบสามารถน�ำ
กลับไปเพื่อยังชีพตามความจ�ำเป็น เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามความสามารถที่มีเพื่อให้ธุรกิจของเรา สังคมของเรา และ
ประเทศชาติของเราอยู่รอดปลอดภัย
สุดท้ายนีใ้ นนามของคณะกรรมการฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ประชาชนทัว่ ไป
ในชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีใ่ ห้การสนับสนุนและเป็นก�ำลัง
ใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา พวกเราขอให้ค�ำมั่นว่า จะด�ำเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้
และจะมุง่ มัน่ ทุม่ เท ในการพัฒนากระบวนการ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร
และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Sustainability Disclosure Recognition
จากสถาบันไทยพัฒน์

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY20-05-029 จาก
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โล่รางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข
ประจ�ำปี 2563
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โล่รางวัลองค์กรต้นแบบ
ครอบครัวมีสุข “ดีเด่น”
ประจ�ำปี 2563

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
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ประเภทธุรกิจ (Disclosure 102-2)
ธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจผลิต  และจ�ำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ตามค�ำสั่งซื้อ ที่มีขนาดก�ำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3030000 kVA  และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ทัง้ แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  ก�ำลังการผลิต 4,000 เครือ่ งต่อปี  หม้อแปลงไฟฟ้าทีบ่ ริษทั
ผลิตและจ�ำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. หม้อแปลงที่ใช้น�้ำมันเป็นฉนวน (Oil Type Transformer)
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 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�้ำมันชนิดตัวถังเปิด (Open Type with
Conservator) ขนาดก�ำลังไฟ สูงสุด 5,000 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิม ซึ่งนิยม
ใช้กันมานาน โดยจะใช้น�้ำมันหม้อแปลงเป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับ
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก แต่จะมีถังน�้ำมันส�ำรอง (Conservator) ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับ
การขยายตัวของน�้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ และที่
ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล (Silica Gel) ซึ่งเป็นสารช่วยดูดความชื้นออกจาก
อากาศก่อนเข้าสูห่ ม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนีจ้ ะต้องตรวจสอบน�ำ้ มันหม้อแปลงอย่าง
สม�่ำเสมอทุก 6-12 เดือน
1.3

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
1.4. Super Low Loss Transformer
Super Low Loss เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้วัตถุดิบ Amorphous มาท�ำเป็นแกน
ของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลกิ อน ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงวัตถุดบิ คือ มีคา่ ความสูญ
เสียก�ำลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) ต�่ำ เพียง 1 ใน 3 ของแกนเหล็กซิลิกอน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลง Super Low Loss ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ และหากมีการใช้
Super Low Loss ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�ำนวนมาก ก็จะ
หมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�ำนวนมาก และยังส่งผลต่อการ
ลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนือ่ งจากการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้านั่นเอง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ซึง่ จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัตทิ ลี่ กู ค้า
ต้องการ (Made To Order) เช่น Earthing Transformer, Unit Substation, Pad Mounted เป็นต้น

Earthing Transformer
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Unit Substation
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2.

หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type Transformer)
2.1

Cast resin transformer

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer) เป็น
หม้อแปลงไฟฟ้าทีเ่ หมาะต่อการติดตัง้ ในอาคาร เนือ่ งจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง
จะไม่มกี ารใช้นำ�้ มันเป็นฉนวน โดยชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยูใ่ นฉนวน Epoxy Resin
ที่มีความทนทานต่อความชื้น ฝุ่น และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
แบบแห้ง คือโครงการทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัด หรืออาคารสูง ท�ำให้ตอ้ งติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้า
ในอาคาร อาทิเช่น อาคารทีพ่ กั อาศัย คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล หรือศูนย์การค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้งด้านสินค้า และบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ที่ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
2.2

Dry type transformer class F & H

หม้อแปลงไฟฟ้าส�ำหรับแปลงระบบไฟฟ้าแรงต�ำ 
่ เช่น จาก 380V เป็น 220V
เพือ่ จ่ายไฟให้กบั เครือ่ งจักรน�ำเข้า หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า Isolating Transformer
เนือ่ งจากเป็นแรงดันต�ำ 
่ ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งนีจ้ งึ ไม่มคี วามจ�ำเป็น
ที่ต้องหล่อขึ้นรูปด้วย Resin เพียงแต่ใช้ฉนวนชนิดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิสูง
ได้ ฉนวนของหม้อแปลงแห้งแบบนี้มักนิยมใช้เป็นชนิด Class F  ซึ่งมีค่าอุณหภูมิ
ของฉนวนที่ 155 องศาเซลเซียส เราจึงมักเรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนีว้ า่ Dry Type
Transformer insulation Class F แต่ในบางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องใช้ฉนวนที่ทน
อุณหภูมิได้สูงขึ้นเช่น Class H ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส เป็นต้น
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้สามารถติดตั้งในอาคารได้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Smart Monitoring Box
Smart Monitoring System คือระบบอัจฉริยะทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ติดตามการ
ท�ำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ Sensor ที่ติดตามตัวแปรส�ำคัญอย่างกระแส
ไฟฟ้าในขดลวด วัดอุณภูมิขดลวดและน�้ำมัน และตรวจจับการเกิด Unbalance ที่อาจ
ส่งผลเสียต่อหม้อแปลงได้ ซึง่ Smart Monitoring System จะท�ำการติดตัง้ คูก่ บั อุปกรณ์
เสริม Smart Monitoring Box และสามารถติดตัง้ ได้กบั หม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุน่ ของ QTC
ระบบจะส่งข้อมูลการใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่าน Cloud ด้วยระบบสื่อสาร 3G และ 4G
ท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ซึ่ง
คิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ
Busduct
เป็นอุปกรณ์ทนี่ ำ� มาใช้แทนสายไฟ เพือ่ จ่ายไฟไปยังโหลดต่าง ๆ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มใน
การใช้ภายในอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ DE
BUSDUCT  โดย QTC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซีย DE BUSDUCT ได้ผา่ น
การทดสอบ Conductivity ส�ำหรับตัวน�ำทั้งทองแดงและอะลูมิเนียม นอกจากนี้ ฉนวน
ของ DE BUSDUCT ยังมีให้เลือกทั้งฉนวนแบบ Mylar และฉนวนแบบ Hybrid เพื่อให้
เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายในกลุ่มผู้รับเหมา
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Solar Inverter
เป็นผลิตภัณฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จาก
แผงโซล่าร์เซลล์ ส�ำหรับ Solar Roof , Solar Farm และ Solar Floating ทั้งนี้ QTC ได้
รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  Huawei และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก บริษทั
Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd. จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ HITACHI

PV Panel
เป็นผลิตภัณฑ์แปลงพลังงานแสงแดดให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า  ส�ำหรับ Solar Roof , Solar
Farm และ Solar Floating ทั้งนี้ QTC ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก LONGI
Solar Technology Co.,Ltd จ�ำหน่ายภายใต้
แบรนด์  LONGI

งานบริการ
งานบริการของบริษทั ฯ เป็นงานบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้าทั่วไป ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC บริษัทฯ จะมีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ติดไว้ทดี่ า้ นข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครือ่ งเพือ่ เป็นข้อมูลให้แก่ลกู ค้า งานบริการเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้ให้บริการ
แก่ลูกค้า ได้แก่
➣➣ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดเวลา
➣➣ งานบริการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการเติมและกรองน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
➣➣ งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกขนาด
➣➣ งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆ
➣➣ งานบริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
➣➣ งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
➣➣ งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า
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ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025

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) :

การเป็นสมาชิกองค์กร (Disclosure 102-13):

หม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC และ Smart Monitoring System
จ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหน่วยงานราชการทั่วไป    หน่วย
งานเอกชนกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม
คอนโดมิเนียม ฯลฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก  จ�ำหน่าย
สินค้าภายใต้แบรนด์
และ OEM ในแบรนด์ของลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์ BUSDUCT เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  DE
• ผลิตภัณฑ์ Solar Inverter เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์
Huawei และ Hitachi
• ผลิตภัณฑ์ PV Panel เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ LONGI
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โครงสร้างการถือหุ้น (Disclosure 102-5)
โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นในประเทศ

24.19%

16.26%

59.55%

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน

341,092,557.00 บาท

100%
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด

50%
บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

50%

บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

100%
บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง และบริษัทร่วม1 แห่ง ได้แก่
1. บริษทั QTC Global Power จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอืน่ ๆ จัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: 02-3793089-92
โทรสาร: 02-379-3097
1.1 บริษทั คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด (Q Solar 1) เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั QTC Global Power จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท
บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด (สาขา00001)
102 หมู่ที่5 ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทร: 02-107-0015
2. บริษัทร่วม คือ บริษัท PPWE จ�ำกัด ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.98 และบริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้น จ�ำนวนร้อยละ 49.98
บริษัท PPWE จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: 02-3793089-92
โทรสาร: 02-379-3097
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-18)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท

4. ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

8. นายไพโรจน์ บุญปั้น
กรรมการบริษัท

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

3. นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่ำซ�ำ
กรรมการบริษัท

7. นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท

9. ดร.อภิชาติ สระมูล
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

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสงเสร�มความยั่งยืนและ
บร�หารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบร�หาร
ผูตรวจสอบภายใน
ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

สายกลยุทธ

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร
(QTCGP)

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
สายการตลาด

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบร�หาร

รองกรรมการผูจัดการ
(สายโรงงาน)

จำนวนพนักงาน 1 คน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจหมอแปลง

100%

ฝายขาย
ตางประเทศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจโซลาร
ฝายขาน
ธุรกิจโซลาร

Dept
ฝายขายราชการ

บจ. คิว โซลาร 1
(Q Solar 1)
จำนวนพนักงาน 26 คน
20
6
77%

23%

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการพัฒนาความยั่งยืน
และบร�หาร

แผนกทรัพยากรบุคคล

ฝายขาย
ในประเทศ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบร�การ
ลูกคา

ฝายบร�หาร
ผลิตภัณฑ

แผนกสนับสนุนงานขาย

แผนกกลยุทธการตลาด

ฝายบัญชี
และการเง�น

ฝายว�ศวกรรม

แผนกว�จัยและ
พัฒนา
กระบวนการผลิต

ฝายผลิต

สวนความปลอดภัย

ฝายประกัน
คุณภาพ

ฝายคลังสินคา
&Logistics

แผนกพัฒนาระบบ
แผนกความรับผิดชอบตอสังคม

แผนกจัดซื้อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ และสื่อสารองคกร

ฝายพัฒนาธุรกิจ

167 คน (66%)
บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE)
(บร�ษัทรวมทุน)

QTC Energy
จำนวน 252 คน

85 คน (34%)

Level 9 - UC = จำนวน 8 คน (11%)

14 คน (50%)

14 คน (50%)

Level 7 - 8 = จำนวน 19 คน (7%)

11 คน (58%)

8 คน (42%)

Level 1 - 6 = จำนวน 205 คน (82%)

142 คน (69%)

63 คน (31%)

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กรที่แสดงเป็นโครงสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 วันที่
17 ธันวาคม 2563 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผลต่อจ�ำนวนพนักงานและ Level การปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อจ�ำนวนและ
สัดส่วนชาย-หญิง
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน และมีบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้มีหน้าที่แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย และประเมินความเสี่ยง
ขององค์กร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล พร้อมจัดท�ำแนวทางแก้ไข ป้องกันความเสีย่ งนัน้ รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและการกระจายอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์

Quality of DETAILS
ความประณีต คือหัวใจส�ำคัญสูงสุด
ในการท�ำงานของเรา และแทรกซึม
อยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี ตั้งแต่
ผู้คน วิธีคิด วิธีท�ำงาน เทคโนโลยี
โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นผู้ผลิต จ�ำหน่ายและให้บริการ
เทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรม 1. เป็นผูน้ ำ� ในการผลิต จ�ำหน่าย และให้
บริการด้านเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างมี
และครบวงจร ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
การให้บริการ เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม่
ให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี
คนเก่ง
4. ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และให้ ความส�ำคัญต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและ
ยัง่ ยืน ในระยะยาว เพือ่ ให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�ำงาน
บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่ด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการทีม่ จี ริยธรรม
มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และ
การให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์
และพันธกิจประจ�ำทุกปี โดยผ่านการ
ทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพือ่
ให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้อง
สภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

QUALITY OF

DETAILS

D

DYNAMIC

E

มุงเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนกระบวนการผลิต
ENVIRONMENT ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม มุงสูวัฒนธรรมสีเข�ยว

เปนองคกรที่ไมหยุดนิ�ง สรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความกาวหนาอยางยั่งยืน

T

TEAMWORK

A

บร�หารองคกรอยางมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ มุงมั่นความสำเร็จ
ACHIEVEMENT สูเปาหมายระดับ World Class

ใหความสำคัญตอทรัพยากรบุคคล
มุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูความเปนเลิศ
ของทีมงานภายใตคุณภาพชีว�ตที่ดี

I

INNOVATION

สงเสร�มการพัฒนาดานนวัตกรรมในกระบวนการ,
ผลิตภัณฑ และการบร�การ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

L

LEADERSHIP

เปนผูนำในการผลิตและใหบร�การ
ดานเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟา

S

SERVICE
& SOCIETY

เปนผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟา
ดูแลลูกคาทั้งกอน-หลังการขาย อยางใกลชิด
รวดเร็ว ดวยขอมูลที่ถูกตองเปนจร�ง
และมีความตระหนักรับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ : ค่านิยมองค์กร Quality of Details ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ให้ความหมายของอักษร “S” เพิม่ Society
เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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คิวทีซีกับความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้ปรับกรอบการบริหารความยัง่ ยืน (QTC Sustainability Framework) เมือ่ การประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอโดยน�ำค่านิยมองค์กร  Quality of Details
มาใช้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรอย่างเหมาะสมตามแนวทางสมการความยัง่ ยืน Q+R=S  (คุณภาพ
+ รับผิดชอบ = ยัง่ ยืน)  โดยคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร ซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับฝ่ายขึน้ ไปจากสายงานต่าง ๆ
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงาน   การก�ำหนดกรอบ
การบริหารความยั่งยืนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ เพื่อ
น�ำไปสู่การปฏิบัติ และการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบที่กำ� หนดไว้  โดยการปลูกฝังความเชื่อ และสร้างความเข้าใจ
ให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยั่งยืน   ว่าการท�ำสี่งที่ดีมี “คุณภาพ”  พร้อมกับความถูกต้องมี “ความรับผิดชอบ” ย่อมท�ำให้
เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนทั้งต่อตนเอง และองค์กร โดยมีกรอบการบริหารความยั่งยืน
และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

Quality + Responsibility = Sustainability

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

บทบาทหน้าที่โดยย่อ

คณะกรรมการบริษัท :
:
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งองค์กร :
:
:
:
:
:
คณะท�ำงานส่งเสริมความยั่งยืน :
:
บริษัทย่อยทุกแห่ง :

ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดกลยุทธ์
บริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ทบทวนการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย
พิจารณาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดท�ำแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสม
ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย ประเด็นความยัง่ ยืน เสนอแนวทาง
ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
ก�ำหนดแผนงานและมอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานตามแผนและรายงานผล
บริหารจัดการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงาน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามกรอบตามพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง
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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  
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�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดเส้น
ทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ
และน�ำไป ปฏิบัติได้ทั่วถึง  โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี
สามารถ Download ได้ที่ : http://qtc-energy.com/?page_id=736
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ
คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ โดยผ่านกระบวนการชี้บ่งอันตรายจากการท�ำงาน การประเมินผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�ำงาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle  และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง เป็นการ
ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ  
นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้จัดเวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึ้นปีละ 1 ครั้ง
ในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน การเข้าพบปะรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้เสียในช่องทางอื่น ๆ เช่นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ  การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการชีบ้ ง่ ประเด็นด้านความยัง่ ยืน และก�ำหนดผูม้ สี ว่ นได้เสียกับองค์กร  โดยใช้เกณฑ์พจิ ารณากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด (Disclosure 102-9, 102-40) โดยในปี 2563 มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่ม
ธุรกิจขายสินค้ากลุ่มโซลาร์โดยการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งจัดอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเช่นกัน

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ
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Government agency

Customers
Product users
Comunities, Society

Employees
Product users
Comunities, Society

Comunities, Society
Waste disposal
Product users
Mass Media
Government agency

êFair Trade
êCorruption
êCustomer confidentiality

êHuman Rights
êCorruption
êFair operating practices

êHuman Rights
êLabor Practices
êHealth and Saafety

êHuman Rights
êHealth and Saafety
êLabor Practices

êSafety in Procut
êHuman Rights
êEnergy Usage
êHealth and Saafety
êResponsibility for Products êLabor Practices
and Services

êHealth and Saafety
êPollution
êDisposal Methods

êGood Corporate
Governance

êPollution

êResponsibility for Products êCompliance
and Services

êResource Use
êPollution
êClimate Change
êWaste Management
êTransparency
êCorruption
êCompliance
êRisk Management
êCommunity Involvement

êClimate Change
êCorruption
êFair Trade
êCompliance

êCompliance
êPollution

Impact Issues

êResponsibility for products êSupplier development
and services
êPollution
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
ผลจากการชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ และวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะน�ำ
มาหาความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียจากหลาย ๆ ช่องทาง เช่นการสอบถามทางตรง การประชุมร่วม การรวบรวมข้อมูล ข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย ฯลฯ และก�ำหนดเป็นวิธีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
พนักงาน

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

พนักงานประจ�ำ • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�ำเดือน
• กิจกรรมข้อเสนอแนะ, KAIZEN,
ลูกจ้างชั่วคราว
QCC
• การรับฟังความคิดเห็น, ข้อร้อง
เรียนพนักงาน
• คณะกรรมการสวัสดิการเดือน
ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
เดือนละ 1 ครั้ง
• ส�ำรวจระดับความสุขพนักงาน
ปีละ 1 ครั้ง
• ส�ำรวจความรักความผูกพัน
องค์กรปีละ 1 ครั้ง
• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• การประเมินความเสีย่ งด้านความ
ปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง
• การประเมินผลกระทบด้าน สิ่ง
แวดล้อมปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

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

• บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ และ
นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด
• โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ
• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร
สร้างสุขที่ยั่งยืน
• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน
และการประเมินผลงาน
• ปรับปรุงระบบการพัฒนาตามเส้น
ทางอาชีพ Career path
• Knowledge Management

• ก�ำกับกิจการที่ดี ตามนโยบาย
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั • การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
• การประชุมคณะกรรมการตรวจ กฎหมาย และถูกต้องตามหลัก และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
• รายงานผลการด�ำเนินงาน
จรรยาบรรณ
สอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ • มีการปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
• ความส�ำเร็จทางธุรกิจ
• 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
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
ลูกค้า

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

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

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

• ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วย
ระบบ ISO9001
• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน TQM เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการ สินค้า และบริการ
• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ CRM
• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า
• รับรองผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ ISO17025
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน R&D
• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
• ได้รบั กระแสไฟฟ้าเต็มก�ำลังตาม • เชิญเข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้า
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
เงื่อนไขของสัญญา
• ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา อุปกรณ์
• ได้รับการแบ่งปันความรู้
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มี
เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงสุด
• ได้รบั ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า
และบริการ อย่างถูกต้อง
• ราคาของสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสม
• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
• ได้รับสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม
• มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังาน
เป็นทางเลือก
• การรับประกันสินค้าและบริการ
• การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า

ลูกค้า
• การเข้าพบและติดต่อสื่อสาร • ได้รบั ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า
และบริการ รวดเร็ว และถูกต้อง
กลุ่มธุรกิจโซลาร์
กับลูกค้า
ตรงกับความต้องการ
• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า • ราคาของสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสม สามารถแข่งขันได้
• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค
• สินค้ามีคุณภาพตรงตามความ
กับลูกค้า
ต้องการ
• การเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
• ส่งสินค้าได้ตรงเวลา
• มีบริการก่อนและหลังการขายที่
มีประสิทธิภาพ
• สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าได้
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม
• การรับประกันสินค้าและบริการ
เป็นไปตามข้อตกลง
• การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า
คู่แข่งทาง
การค้า

คู่แข่ง

•
•
•
•

พบปะพูดคุย
ข่าวสาร
ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ
กิจกรรมทางการตลาด
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การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

• จัดท�ำแคตตาล็อคสินค้า คู่มือ
การใช้งานสินค้า เอกสารอื่นๆ
โดยมีขอ้ มูลทางเทคนิคทีถ่ กู ต้อง
• วางแผนจัดการ/ควบคุม
กระบวนการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุน
ต�่ำที่สุด
• วางแผนจัดการ/ควบคุม Vendor
ให้เป็นไปตามข้อตกลง
• จัดตั้งทีม Technical Support
• จัดท�ำสือ่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ โดย
ไม่มีการโฆษณาเกินจริง
• บริหารจัดการการส่งมอบ การ
บริการลูกค้าและการรับประกัน
ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO9001
• ปฏิบตั ติ าม พรบ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• 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

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
คู่ค้า

ผู้รับก�ำจัด
ของเสีย

ลูกหนี้การค้า

สื่อมวลชน

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา
ผู้ผลิตวัตถุดิบ
(Supplier)

• 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
•

ผู้ผลิตสินค้า
(Vendor)

• สอบถามเป้าหมายของเจ้าของ • บรรลุเป้าหมายของเจ้าของ
Brand /ผู้ผลิตสินค้า
Brand/ผู้ผลิตสินค้า
• สร้างการรับรู้ตราสินค้าใน
• การเข้าร่วมการประชุม
ประเทศไทย
• เข้าร่วมกิจกรรมที่เจ้าของ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
Brand/ ผู้ผลิตสินค้าจัดขึ้น
เจ้าของ Brand/ผูผ้ ลิตสินค้า และ
• เข้าร่วมการอบรม และการ
ตัวแทนจ�ำหน่าย
ทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์

ผู้รับท�ำลาย

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

ผู้รับแปรรูป

เจ้าหนี้

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

ก�ำหนดนโยบายการจัดซือ้ จัดหา
ที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ
การพัฒนาคูค่ า้ ด้วยการแนะน�ำ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
มาตรฐานก�ำหนด
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
จัดท�ำ  Code of Conduct for
QTC’s Supplier

• ก�ำหนดเป้ายอดขายให้สอดคล้อง
กับเจ้าของ Brand
• สร้างทีมขายธุรกิจโซล่าร์ แยก
ออกจากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า
• สร้างทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจโซล่าร์โดยเฉพาะ
• มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ขายร่วมกัน
• จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์
แก่พนักงานขาย
• แบ่งปันข้อมูลด้านยอดขายให้
แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

• 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
ลูกหนี้จากการขาย • การเข้าพบปะ พูดคุย
สินค้า , บริการ ,
ไฟฟ้า , อื่น ๆ
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อออนไลน์

• การประนีประนอม ผ่อนผัน

• เจรจาต่อรอง
• นโยบายการบริหารลูกหนี้
• การด�ำเนินการตามกฎหมาย

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน • ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของ • เข้าพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชน
โอกาส ต่าง ๆ
กิจการ ถูกต้อง รวดเร็ว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• เชิญสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมกิจการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

• 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 ISO45001
• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และส่ง
เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• จัดซือ้ สินค้าจากผูพ้ กิ ารในชุมชน
ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม
• รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ และสือ่ อืน่ ๆ

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

22 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ระบุประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยพิจารณจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ, นโยบายภาครัฐ, ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย, รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อ
ก�ำหนดต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นฐานของลูกค้า  การบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบนั โดยใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�ำคัญ (Materiality) ตามมาตรฐานของ GRI Sustainability Reporting
Standards (Disclosure 102-40)  

หลักการคัดเลือกประเด็น
1.

การระบุประเด็น : พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความยั่งยืนองค์กร และข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ในเรือ่ งทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังทีอ่ าจ
เกิดผลกระทบด้านความยัง่ ยืนขององค์กรทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ระบุ
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยวิธกี ารประเมินและให้นำ�้ หนักตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนดปีละ 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�ำหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001,
ISO26000 และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร เทียบเคียงตัวชี้วัดตามมาตรฐาน GRI การพิจารณาจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญได้น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในตาราง Materiality Matrix  

3.

การให้เหตุผล : ในปี 2563 ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืน มีประเด็นเพิม่
เติมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�ำคัญ
เนื่องจากมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และได้พิจารณาปรับน�้ำหนักความส�ำคัญในประเด็นการบริหารความ
เสี่ยง และประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหน่วยงานของรัฐ และ
ลูกค้าบางกลุ่มเริ่มให้ความส�ำคัญมากขึ้น ซึ่งได้น�ำไปสู่การปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้น�ำ
ประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาพนักงาน และการดูแลพนักงานให้รวมอยู่ในประเด็นเดียวกัน  ประเด็นส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนปี 2563 เป็นดังนี้   
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สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

Materiality Matrix

สำคัญตอคิวทีซี
ดานบรรษทัภบิาล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เศรษฐกจิ

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
การเติบโตของธุรกิจ
การจางงานและสิทธิมนุษยชน
การกำกับดูแลกิจการ
การพัฒนาทุนมนุษย และการดูแลพนักงาน
การบริหารความเสี่ยง
ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
สงเสริมการสรางนวัตกรรม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากการผลิต(ขยะ)
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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สงัคม
11
12
13
14
15
16
17
18
19

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความรับผิดชอบตอสังคม
การพัฒนาคูคา
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการคุณภาพอากาศ
การจัดการน้ำเสีย
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียภายนอก
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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”  กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”
เป็นกลยุทธ์หลักที่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจภายใต้การบริหารความ
เสี่ยง การมองหาโอกาสทางธุรกิจในช่องทางอื่นเพื่อเสริมรายได้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็น
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การพัฒนาคู่ค้ารายส�ำคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้
มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น
• การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)  ด�ำเนิน
การอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
• การส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการภายใน ผ่านงานวิจยั และพัฒนา และการเสนอ KAIZEN
ในระดับพนักงาน
• การพัฒนาคูค่ า้ รายส�ำคัญ กลุม่ SME ด้วยการแนะน�ำวิธกี ารท�ำงานเชิงเทคนิค และหลักปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับ
คูค่ า้ ของ คิวทีซี (Code of Conduct QTC’s Supplier)  ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถส่งมอบวัสดุได้ตรงเวลา และมีคณ
ุ ภาพตามที่
บริษทั 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, Solar Inverter จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
ภายใต้แบรนด์ Huawei และจาก บริษทั Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd. จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ HITACHI,
PV Panel จาก LONGI Solar Technology Co.,Ltd จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  LONGI

ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
บริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าใน
ระยะยาวแก่องค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดให้มกี ระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
ไว้ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ในปี 2563 ทีมผู้บริหาร และ บจ.คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ ได้มี
การศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน�ำ 
้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล  แต่ยงั ไม่มโี ครงการทีใ่ ห้ผลตอบแทนตาม
มาตรฐานที่บริษัทก�ำหนดไว้
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บต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับความคิด การกระทา ขอ
านในการสร้างผลลัพธ์ทส่ี ามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ สิง่ ทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อสร้างความยังยื
่ นเช่น
-

ได้นาระบบมาตรฐานด้
ด้านสิ่งแวดล้อานสิ
ม ง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการด้า
สิง่ แวดล้อม ISO14001 , มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001
สร้าฒงวันาของภาครั
ฒนธรรมสีเขีฐยเพื
วอย่
างยั่งยืนบความสามารถในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เช่น โครงการการจัดการทารายงา
เข้าโครงการพั
่อยกระดั
เป็นอีกหนึ่งกลยุทกธ์รส�ำ,คัโครงการ
ญที่ขับเคลื่อ3Rs
นองค์และในปี
กรมาอย่างต่
อเนื่องบริ
ยาวนาน
ของสิ่งแวดล้
อม Landfill”
ที่จะ
ก๊าซเรือนกระจกขององค์
2562
ษทั มีเปด้้ วายตระหนั
หมายเข้กถึางสูความส�
ก่ ารเป็ำนคัญโรงงาน
“Zero
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับความคิด  
ส่งเสริการกระท�
มการสร้ำ าของพนั
งความตระหนั
กรับาผิงผลลั
ดชอบต่
สิง่ แวดให้แก่พนักองานผ่
านกิ
จกรรมและโครงการต่
เช่น่อสร้โครงการแยกขย
กงานในการสร้
พธ์ที่สอามารถลดผลกระทบต่
สิ่งแวดล้
อมให้
ได้มากที่สุด สิ่งที่บริษัทาด�งำเนิๆนการเพื
าง
ความยังเสริ
่งยืนมเช่การท
น า KAIZEN ด้านสิง่ แวดล้อมและพลังงาน , โครงการลดการใช้พลังงาน และน้ า , โครงการประกว
กิจกรรมส่
มาตรฐานการบริ
สิง่ ประดิษฐ์จ• ากเศษวั
สดุเหลือหใช้ารจัเป็ดการด้
นต้นานสิง่ แวดล้อม ISO14001 ,มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 , มาตรฐานการ
จัดการสิง่ แวดล้อมว่าด้วยการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO14064-3 ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อมก�ำหนดเป็นหลักสูตรความจ�ำเป็นในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเพือ่ สร้างความตระหนัก
• บริหารจัดการของเสีย วัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิตตามหลัก 3Rs และไม่ส่งก�ำจัดแบบกลบฝังดิน 100% “Zero Waste
To Landfill”
• ส่งเสริมพฤติกรรม “รักษ์” ซึง่ เป็น 1 ใน 8 พฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานขัน้ พืน้ ฐาน โดยสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงาน
ลด ละ เลิกใช้พลาสติคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และส่งเสริมการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Raising
ปิ ด น้า-ไฟเมื่อเลิ กใช้ ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อชารุด เปลี่ยน-วิ ธีการทางานให้
สมดุล
Green
Awareness เปิ ด-ใจคุณร่วมอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Culture
เปลี่ยนโลกให้สดใส งดใช้ถุงพลาสติก

สังคม

ด้านสังคม
CSR in Process
in Process

สร้างความเข้มแข็งให้วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในองค์กร
สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน และบริษทั ฯ ถือเป็ นความเสีย่ งสาคัญของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ ไ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน และบริษทั ฯ ถือเป็นความเสีย่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ
มการสร้างวัฒได้นธรรมด้
านความปลอดภั
างต่อเนืย่อมาอย่
ง โดยการได้
นาระบบบริ
หารจั
ดการด้
านความปลอดภั
OHSAS18001 ม
ส่งเสริมการสร้
างวัฒนธรรมด้ยามาอย่
นความปลอดภั
างต่อเนื่อง โดยได้
น�ำระบบบริ
หารจั
ดการด้
านความปลอดภัยยมาตรฐาน
มาประยุกต์ใช้ มีการใช้งมีบประมาณ
และบุคลากรจ�ำและบุ
นวนมากเพื
อ่ จัดหาอุ
ปกรณ์ปอ้ งกัน่อภัจัยดส่หาอุ
วนบุคปคล
การปรั
ปรุนงเครื
ต์ใช้ให้สอดคล้ISO450001
องกับกระบวนการภายใน
การใช้งบประมาณ
คลากรจ
านวนมากเพื
กรณ์
ป้อบงกั
ภัยอ่ ส่งวนบุคคล ก
มือ เครือ่ งจักร กระบวนการท�ำงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ กิจกรรม KAIZEN ด้านความ
รุงเครื่องมือ เครื
่องจักร กระบวนการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ กิจกรรม KAIZEN ด้า
ปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานแก่พนักงาน เพือ่ ให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลีย่ งสถานการณ์
ปลอดภัย รวมถึ
กิจำกรรมส่
มด้โดยบริ
านความปลอดภั
ในการท
างานแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลีย่ งสถานการณ
ที่องาจท�
ให้เกิดอุงบเสริ
ัติเหตุ
ษัทมีเป้าหมายยZero
Accident
ให้เกิดอุบตั เิ หตุ โดยบริษทั มีเป้าหมาย Zero Accident

Safety
Culture

Start Safe

Work Safe

Finish Safe
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สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”
8 พฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานขั้นพื้นฐาน
รักษ�

สิ�งแวดลอม

บรรษัทภิบาล

สงิ� แ
ว

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

บรร
ษ

บิ าล
ทั ภ

อ ม
ดล

พฤติกรรมที่แสดงออก
1. คิดกอนใช - แยกทิ�งตามประเภท

พฤติกรรมที่แสดงออก
3. ตรงตอเวลา
4. หยิบของไปใชแลวคืนที่เดิม

ก ิจ

ฐ

สะอาด

ซ�่อสัตย

เคารพกติกา สรางว�นัย

ชวยกันลดขยะโดยใชหลัก 3Rs

เศรษ

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดความสามารถหลักขององค์กรทีส่ อดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาและวิสยั ทัศน์องค์กร เพือ่ ใช้เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะ
ทีท่ กุ คนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมีเป็นพืน้ ฐาน พร้อมก�ำหนดความสามารถ
ตามต�ำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ พฤติกรรม ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด เพือ่ สร้างคนดีของสังคม
และเป็นคนเก่งในงาน  พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข และด้วยตระหนักว่า “คน” คือทรัพยากรส�ำคัญสุด
ส�ำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย “World Class Company”
จึงได้ก�ำหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกของพนักงานทุกคนของคิวทีซี
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไว้ 4 ด้าน 8 พฤติกรรม

เศรษฐกิจ

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

ส

ัง ค ม

สังคม

ปลอดภัย

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

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”  

สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกระบวนการ
โดยถือปฏิบัติดังนี้
• รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย
• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�ำธุรกิจ
เพื่อสังคม
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน (ตามประโยชน์ที่เหมาะสม
กับบริษัทฯ)
• มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและ
ความสามารถขององค์กร
• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  โดยผ่านรายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืน เวทีเสวนาฯ   เว็บไซต์ ฯลฯ
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านการน�ำองค์กร

การก�ำกับดูแลกิจการ

บรรษัทภิบาล

การก�ำกับดูแลกิจการนัน้ มีความส�ำคัญต่อบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เนือ่ งจากเป็นบริษทั ทีร่ ะดม
ทุนจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจ  จึงมีผถู้ อื หุน้ เป็นเจ้าของร่วมกัน  แต่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ได้
บริหารกิจการเอง จึงได้แต่งตัง้ กรรมการให้เป็นผูบ้ ริหารกิจการแทน  ดังนัน้ บริษทั จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการก�ำกับดูแลกิจการอย่าง
เป็นระบบ  เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการได้ด�ำเนินไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันจะน�ำมา
ซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
คิวทีซีจึงให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียตามวัตถุประสงค์องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว  และยึดมั่นต่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล มีคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระท�ำหน้าที่ สอบทานกระบวนการในการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในอย่างเข้ม
แข็ง และครอบคลุมทั้งองค์กร มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
ท�ำการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมาย เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระท�ำ
ผิดหลักจรรยาบรรณ หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการด�ำเนินธุรกิจของคิวทีซี
(Disclosure 102-23)
วัตถุประสงค์ :

เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ :

ทบทวน ปรับปรุง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั อิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมออย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง พร้อมจัดให้มีการอบรมซ�้ำให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินงาน รายงานผลการด�ำเนินงานโดยการก�ำกับ
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงองค์กร
ชั้นน�ำระดับประเทศและระดับโลก

เป้าหมาย :

1. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลลัพธ์ :
เป้าหมาย :

2. ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปชัน หรือการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมายในคิวทีซี และบริษัทย่อยทุกแห่ง

ผลลัพธ์ :

ได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส เกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ
กฎหมาย หรือการคอร์รัปชัน ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การด�ำเนินงานในปี 2563
• มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและหลักปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ หี ลายประเด็น ซึง่ คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน ร่วมกับคณะ
ท�ำงานภายในได้ทำ� การทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง เช่นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการ
จ้างพนักงานรัฐ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นต้น และได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ได้รบั มติ
อนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงและประกาศใช้จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2563 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563   โดยได้เผยแพร่
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของบริษทั   ทัง้ นีใ้ นปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก เสนอบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด รวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี :
https://investor.qtc-energy.com/en/corporate-governance/corporate-governance-policy
จรรยาบรรณธุรกิจ :
https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20210105-qtc-codeofconduct-th.pdf
• เผยแพร่นโยบายไม่รบั ของขวัญสูส่ าธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษทั ฯ  และสือ่ สารถึงกลุม่ คูค่ า้ ของ
QTC ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศด้วยช่องทางอีเมล์ และช่องทางเฟสบุค๊ ของ Thai CAC
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• ทบทวนท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าของคิวทีซี กับคู่ค้า ตามรอบการประเมิน
ประจ�ำปี 2563

• การส่งเสริมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายนรชิต  สิงหเสนี
กรรมการบริษทั
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่า
ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

1.
2.
1.
2.
3.

หลักสูตร
สถาบัน
IOD
Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 46/2563
Board Nomination and Compensation Program
รุ่นที่ 10/2563
อบก.
กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลด
ก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 6
Leadex Boost Camp 2020
บจ.เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์
AI & lot Summit 2022
สมาคมผูใ้ ช้ดิจิทัลไทย(DUGA)

• ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  จ�ำนวน 80 คน  ณ ห้องฟาราเดย์ โรงงานจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2563  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย เป็นประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงข้อ
ก�ำหนดต่าง ๆ ของกฎหมายค่อนข้างบ่อยและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ ก�ำหนดทีมรับผิดชอบ และจัดท�ำเป็นทะเบียน
กฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ Document Control Center  ในปี 2563 มีจ�ำนวนข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจดังนี้
•

ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�ำเนินธุรกิจและปฏิบัติได้สอดคล้อง จ�ำนวน 292 ฉบับ

•

ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่น�ำมาใช้เพื่อการอ้างอิงจ�ำนวน 139 เรื่อง

•

ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง กฎหมาย ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 23 ฉบับ

•

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินการวางระบบการท�ำงานให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก�ำหนดพร้อมใช้งานก่อนบังคับใช้ 31 พฤษภาคม 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง ในปี 2563 มีผลการประเมินดังนี้
1.

ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ; ศูนย์พฒ
ั นาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธันวาคม 2554 : และได้นำ� มาปรับเพิม่ เติมรวม 11 หมวด กรรมการ 10 ท่านประเมินการปฏิบตั งิ านของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2563 ด้วยความเป็นอิสระ และน�ำคะแนนมาเฉลี่ยโดยมี
คะแนนเต็ม 4

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำปี 2563
คะแนนเต็ม 4 คะแนนที่เฉลี่ยที่ ได้ 3.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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2. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ; ศูนย์
2. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ; ศูนย์
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และได้นำ� มาปรับข้อ
พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 : และได้นำมาปรับข้อคำถาม
ค�ำถามให้เหมาะสมจ�ำนวน 30 ข้อ ให้กรรมการทั้ง 11 ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2563 และ
ให้เหมาะสมจำนวน 30 ข้อ ให้กรรมการทั้ง 11 ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และนำคะแนนมา
น�ำคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม 5
เฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม 5

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
คะแนนเต็
ม ม5 เฉลี
่ยที่ย่ ไทีด้่ได้4.64
คะแนนเต็
5 เฉลี
4.64คะแนน
คะแนนอยู
อยู่ในระดั
่ในระดับบดีดีเเยียีย่ ่ยมม
30.การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ : มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ…
29.คณะกรรมการได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
28.มีการดูแลให้มีข้อกาหนดเรื่องจริยธรรมธุรกิจ และข้อห้ามปฏิบัติใดๆ ที่อาจ…
27.มีการรับทราบถึงรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง…
26.มีการจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการ…
25.มีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ
24.มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เช่นกาหนดให้ฝ่าย…
23.มีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ
22.มีการกาหนดระดับอานาจดาเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทาง…
21.มีการมอบหมายอานาจดาเนินการให้ฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสมไม่มาก…
20.มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ…
19.มีการติดตามการดาเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอว่าเป็นไป…
18.คณะกรรมการมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถแสดงความคิดเห็น…
17.การทาหน้าที่ของประธาน
16.มีการประชุมสม่าเสมอ เพียงพอต่อการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
15.คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ล่วงหน้าใน…
14.การปฏิบัติเรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่ …
13.คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
12.ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดง…
11.คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง
10,กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
9.คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
8.ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันกาหนดวาระการประชุม
7.คณะกรรรมการมีการเตรียมตัวก่อนประชุมทุกครั้ง
6.คณะกรรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอและ…

5.การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการมีกระบวนการที่เหมาะสม
4.บทบาทของกรรมการผู้จัดการมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
3.คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.ภาพรวมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการ,ธุรกิจและ กลยุทธ์ของ…
1.ภาพรวมของการดาเนินงาน
0

0.5

1

1.5
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ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

35

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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ต่อต้านคอร์รัปชัน (Disclosure 102-16)

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�ำเนินงานในปี 2563
จัดให้มกี ารตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รปั ชันในองค์กร พร้อมกับรอบการตรวจสอบภายใน
ปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ผลการ
ตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี ในรอบปี 2563 ได้จดั ให้มีการประชุมเพือ่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทัง้ สิน้ 5 ครัง้    ผลจากการตรวจติดตามของผูต้ รวจ
สอบภายนอกไม่พบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน
มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 เพื่อพัฒนาระบบ
ต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร  รวมถึงการปรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรัฐ   นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่า
อ�ำนวยความสะดวก ซึ่งได้รับมติอนุมัติให้ปรับปรุงและประกาศใช้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2563   โดยได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของบริษัท  
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน : https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20210122qtc-anti-corruption-policy-th.pdf
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การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)
• จัดให้มีการอบรม ชี้แจงพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ในประเด็นที่มีการ
ปรับปรุงเพิม่ เติมใหม่โดยวิทยากรภายใน คุณสุรพี ร มิตรธรรมณะ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและบริหาร
ทั่วไป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท�ำงานสุดท้ายของปี 2563

• การอบรมชี้แจงพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ความจ�ำเป็นในการปฏิบตั ิ (Traning Need) ทีพ่ นักงานทุกคนของคิวทีซตี อ้ งได้รบั การอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ พนักงาน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับการอบรมซ�้ำและทดสอบใหม่จนกว่าจะมีระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ในปี 2563 มีผล
การด�ำเนินงานดังนี้
รายการ
จ�ำนวนพนักงานรับการอบรม
พนักงานเข้าใหม่   ชาย
พนักงานเข้าใหม่   หญิง
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
    > 80 %
    < 80 %

จ�ำนวน(คน)

ร้อยละ

21
4

100
100

21
4

84
16

• จัดบูธ “ต้านคอร์รปั ชัน” เพือ่ ให้ความรูก้ บั พนักงานเกีย่ วกับสถานการณ์คอร์รปั ชันของประเทศไทย  ในงาน 5S Safety & Happy
Workplace 2020  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในบริษัทฯ ระหว่างวันที่  18-20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องฟาราเดย์ โรงงานจังหวัดระยอง
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การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การรณรงค์ตเนื่อ่อต้งด้านการทุ
จริตคอร์รัปชัน
วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

และมาตรการงดการรวมตั
ว เว้นระบาดของเชื
ระยะห่างทางสั
งคม ในปี
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
้อโรคโควิ
ด -192563
และ
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
จึ
ง
เข้
า
ร่
ว
มงานวั
น
ต่
อ
ต้
า
นคอร์
ร
ั
ป
ชั
น
สากล
(ประเทศไทย)
มาตรการงดการรวมตัว เว้นระยะห่างทางสังคม ในปี 2563 บริษัทฯ จึงเข้า
2563 รภายใต้
แนวคิ(ประเทศไทย)
ด “Zero Tolerance
ทนต่อ
ร่วมงานวัประจ�
นต่อำต้ปีานคอร์
ัปชันสากล
ประจำปีคนไทยไม่
2563 ภายใต้
การทุจTolerance
ริต” โดยร่วคนไทยไม่
มแสดงพลัทงนต่
ในวิ
ถีใหม่จริ(New
Normal)  ผ่
านการ
แนวคิด “Zero
อการทุ
ต” โดยร่
วมแสดงพลั
งใน
รั
บ
ชมในรู
ป
แบบออนไลน์
ผ
่
า
นทาง
Facebook
Live
ของส�
ำ
นั
ก
งาน
วิ ถ ี ใ หม่ (New Normal) ผ่ า นการรั บ ชมในรู ป แบบออนไลน์ ผ ่ า นทาง
ป.ป.ช.  จั
ดโดยส�กำงาน
นักงาน
ป.ป.ช.
ร่วมกับหอการค้
าไทยและสภา
Facebook
Live ของสำนั
ป.ป.ช.
จัดโดยสำนั
กงาน ป.ป.ช.
ร่วมกับ
หอการค้
า
แห่
ง
ประเทศไทย
และภาคี
เ
ครื
อ
ข่
า
ยทุ
ก
ภาคส่
ว
น
เมื
วันที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทุก่อภาค
2563 2563
ส่วน เมื่อ9วันธันทีวาคม
่ 9 ธันวาคม

วิธีการสืวิธ่อีกสารกั
ผู้มีสบ่วผูนได้
สียเสีย
ารสื่อบสารกั
้มีส่วเนได้
ก�ำอหนดช่
องทางในการสื
่อสารนโยบายและแนวทางปฏิ
ี่เกี่ยบวข้
องกับการก�
ำกัจบการที
ดูแลกิ่ดไี จว้การที
กำหนดช่
งทางในการสื
่อสารนโยบายและแนวทางปฏิ
บตั ิที่เกี่ยบวข้ัติทองกั
การกำกั
บดูแลกิ
ดังนี้ ่ดีไว้ดังนี้

จดหมาย

การประชุมผู้
ถือหุ้น



e-mail

ภายนอกองค์กร


-

เวทีเสวนาฯ



รายงาน
ประจำปี

การอบรม

ภายในองค์กร

การประชุม
ชี้แจง

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือฉบับ
พกพา

ช่องทางการสื่อสาร
www.qtc-energy.com


-



-



-

-















ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ปี 2563 ได้งเบาะแส
ม ี ก ารเพิหรื่ มอช่ข้อองทางในการแจ้
ช่องทางการแจ้
ร้องเรียน ง

เบาะแส หรือร้องเรียนผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทฯ กรณีที่มีข้อ
ปี 2563 ได้มีการเพิ่มช่องทางในการแจ้ง
สงสัย หรืเบาะแส
อพบเห็หรื
นการกระทำที
งสัปยว่ไซด์
า พนั
กงาน
ริหาร
อร้องเรียนผ่า่สนเว็
ของบริ
ษทั ผูฯ ้บกรณี
ที่
หรือกรรมการของบริ
ษ
ั
ท
ฯ
มี
พ
ฤติ
ก
รรมฝ่
า
ฝื
น
หรื
อ
ไม่
ป
ฏิ
บ
มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำทีส่ งสัยว่า พนักงานัติ
ตามกฎหมาย
ระเบี
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
นโยบาย
ผูบ้ ริหาร
หรืยอบกรรมการของบริ
ษทั ฯ มีพฤติหรืกอรรมฝ่
าฝืน
บตั ติ ามกฎหมาย
ระเบีอยต้บาข้นการทุ
อบังคับจริจรรยา
การกำกับหรืดูอแไม่
ลกิปจฏิการที
่ดี หรือนโยบายต่
ตคอร์
บรรณ
ำกับดูแลกิจการทีหรื่ดอี หรื
รัปชันของ
QTCหรืผูอ้มนโยบายการก�
ีส่วนได้เสีย สามารถสอบถาม
แจ้อง
นการทุ
ริตคอร์รัปยชัดหลั
นของ
QTCางผู้มๆี
เบาะแส นโยบายต่
หรือร้องเรีอยต้นาพร้
อมส่จงรายละเอี
กฐานต่
ส่วนได้เสียสามารถสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส หรือ
ตามช่องทางต่อไปนี้
ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตาม
ช่องทางต่อไปนี้
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การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ งนับเป็นเรือ่ งส�ำคัญและจ�ำเป็นในล�ำดับต้นๆ ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเหตุการณ์วิกฤติ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นับเป็นเรื่องที่มีความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนื่องจากเป็น
ปัจจัยภายนอก ท�ำให้ต้องปรับตัวและลดความเสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การด�ำเนินงานและผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมินเพื่อลด “ความเสี่ยง” ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
คิวทีซี จึงตระหนักดีว่าการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รักษาไว้ซึ่งพันธกิจ ตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าวขึ้นสู่
บริษัทชั้นน�ำของโลก (World Calss) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีความท้าทายภายใต้การวิวัฒน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจสร้างโอกาสที่ดี หรือสร้างผลกระทบทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ดังนั้น คิวทีซีจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กรในทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
การบริหารจัดการ : ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อ
ท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ
เพือ่ ช่วยบริหารโอกาส และควบคุมความเสีย่ ง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสีย่ งตามหลักมาตรฐาน
สากล COSO-ERM โดยให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการชีบ้ ง่ ความเสีย่ งเพือ่ สร้างความตระหนักรู้
และสามารถน�ำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
เป้าหมาย : 1.พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ผลลัพธ์ : 100% ของพนักงานระดับบริหารมีทักษะในการประเมินความเสี่ยง
30% ของพนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะในการประเมินความเสี่ยงโดยในปี 2563 ยังไม่มีการอบรม
ให้ความรู้เพื่อขยายจ�ำนวนผู้มีทักษะในระดับปฏิบัติการเพิ่มเติม
เป้าหมาย : 2.ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญได้มีการก�ำหนดแผนรองรับที่เหมาะสมและมีผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ : ความเสี่ยงส�ำคัญด้านความปลอดภัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
https://qtc-energy.com/risk-management-policy-2/
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษทั ฯบริได้ษจัทดั ฯท�ได้
ำคูจม่ ัดอื ทำคู
การบริ
ารความเสี
ย่ งองค์่ยกงองค์
รไว้เป็กรไว้
น
่มือหการบริ
หารความเสี
แนวทางปฏิ
บัติที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความ
เสี่ยง ERM-COSO โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้วย
เสี่ยง ERM-COSO โดยกำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้วยการ
การส�ำรวจสภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง
สำรวจสภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และด�ำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่
เปลี่ยนแปลงไป และดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ กำหนด
ก�ำหนด รับผิดชอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและ
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความ
บริหารความเสีย่ งองค์กร พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
่ยงองค์กร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สอบเสีและกรรมการบริ
ษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง
กรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง

ติดตามผล
ดาเนินการ

1
สารวจบริบท
องค์กร

กาหนด
วัตถุประสงค์

การรายงาน
ความเสี่ยง

การควบคุม
ความเสี่ยง
ในทางปฏิบัติ

ชี้บ่ง
เหตุการณ์

แผนการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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การด�ำเนินงานในปี 2563

• ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนให้รวมเป็นคณะเดียวกันภายใต้ชื่อ
“คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งองค์กร” เพือ่ ให้การด�ำเนินงานทัง้ 2 ด้าน มีความสอดประสาน
และเชื่อมโยงกันในแง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบด้านมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM-COSO 2017 เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากเดิมให้เข้มข้นและรอบด้านขึ้น โดยมีเป้าหมายวางระบบใหม่ภายในปี 2564
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 4 ครั้งตามรอบที่ก�ำหนด
และเพิ่มรอบวาะพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  
• ความเสี่ยงที่ส�ำคัญซึ่งมีนัยส�ำคัญต่อวัตถุประสงค์องค์กร จ�ำนวน 11 เรื่อง และมีความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยมีรายละความเสี่ยงที่ส�ำคัญดังนี้

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Disclosure 102-29)
1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อความเสี่ยง
การพี่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาจากการประมูลงานภาครัฐ
ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และ
มีคู่แข่งขันในตลาดมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ บริษัทฯ ได้สร้างมาตรการเพื่อ
ควบคุมและลดความเสี่ยงไว้ดังนี้
• มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานขายราชการ พร้อมก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน
ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบ
• ขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันมีรายการหม้อแปลงฉลากเขียวในขนาด
kVA เป้าหมายที่จะท�ำการประมูลจ�ำนวน 6 รายการ
☛☛ ปี 2563 มีรายการหม้อแปลงฉลากเขียวที่จ�ำหน่ายได้จ�ำนวน  277เครื่อง
มูลค่า 35,040,500  บาท
• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลิตแบบ OEM ปัจจุบนั มี 2 กลุม่ ประเทศได้แก่
ออสเตรเลีย และญีป่ นุ่ (ไม่สามารถกล่าวอ้างชือ่ แบรนด์ได้) เป็นความลับทางการค้า
• ตัง้ ตัวแทนขายในต่างประเทศจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ QTC เพือ่ เพิม่ ช่องทางการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงประหยัดพลังงาน (Super Low Loss) และ Smart
Transformer สร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
☛☛ ปี 2563 สามารถสร้างรายได้จาก
• Super Low Loss จ�ำนวน 23 เครื่อง มูลค่า 16,705,000 บาท
• Smart Transformer จ�ำนวน 13 เครื่อง มูลค่า 1,015,000 บาท
• ขยายฐานลูกค้ากลุ่มงานบริการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
☛☛ ปี 2563 มีรายได้จากงานบริการฯ มูลค่ากว่า 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2562 คิดเป็น 32%
• ปรับโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย เพิม่ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ดูแลลูกค้า
และประสานงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Busduct จาก DYNAMIC ELECTRICAL  SDN.
BHD.  , Solar Inverter จาก บริษัท ห้วเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, PV
Panel จาก LONGI Solar Technology Co,Ltd. จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  LONGI
☛☛ ปี 2563 สามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 86 ล้านบาท
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หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เนือ่ งจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ หลักจากต่างประเทศ
ตราต่างประเทศ และความผันผวนของ เป็นสัดส่วน 60% ของมูลค่าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ตอ่ ปี และมีการส่งออกหม้อแปลงเป็นสัดส่วน
20-30% ของยอดขาย  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาวัตถุดิบเช่น
ราคาวัตถุดิบ
ทองแดง เหล็กซิลิกอน มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์โลก
ส�ำคัญๆ บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
• นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract
• ติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ หลักอย่างใกล้ชดิ เช่นทองแดง เหล็กซิ
ลิกอน และน�ำ้ มันหม้อแปลง  และท�ำการจองซือ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้า หากเห็นโอกาส
ได้เปรียบทางการค้า
☛☛ ปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน  3,204,087บาท
การลงทุนในธุรกิจอื่น
เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ
หม้อแปลงไฟฟ้า  โดยผ่านการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี โกบอล เพาเวอร์ (จ�ำกัด)
: QTCGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  และธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่
ของ คิวทีซีไม่มีความถนัด บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
• จ้างผู้บริหาร และทีมงาน ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร QTCGP
• ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางภายนอก เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ ที่จะเข้า
ลงทุน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
• การลงทุนใด ๆ ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และมติของผู้ถือหุ้น
☛☛ ในปี 2563 มีการศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน 4 โครงการ แต่ผลการศึกษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้
ตามเงื่อนไข จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน
ความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้
เนือ่ งจากการแข่งขันทางการค้าปัจจุบนั ท�ำให้ตอ้ งมีการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า เพือ่ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันหากลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯให้สนิ เชือ่ ไปนัน้ ขาดวินยั
ทางการเงิน ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการช�ำระหนี้ ก่อให้เกิดเป็นหนีค้ า้ งช�ำระ  ท�ำให้
บริษัทฯไม่ได้รับเงินตรงตามเวลาที่ก�ำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีมาตรการควบคุมและป้องกันดังนี้
• ตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี) หากมีหนี้ค้างช�ำระ
เกินกว่า 1 ปี
• ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้า ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการให้เครดิต
ลูกค้าอย่างชัดเจน
• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต ก�ำหนดให้ขายเป็นเงินสด
☛☛ ปี 2563 บริษทั ฯ สามารถควบคุมระยะเวลาการรับช�ำระหนีเ้ หลือ 66 วัน ลด
ลงจากปี 2562 และลูกหนีก้ ารค้าปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
45.90 แต่เป็นหนีท้ อี่ ยูใ่ นช่วงอายุ “ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระเงิน” ส�ำหรับลูกหนี้
ในช่วงอายุตั้งแต่ 1-3 เดือน ลดลงจากปี 2562 ทุกช่วงอายุ และไม่มีหนี้
ค้างช�ำระตั้งแต่ 4-6 เดือน

42 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

2.

ความเสี่ยงด้านสังคม

หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน เนื่องจากสภาพการท�ำงานของพนักงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สาร
เคมี และมีกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นขัน้ ตอน และโรงงานตัง้ อยูร่ ว่ มกับชุมชนซึง่ มีอายุ
กว่า 20 ปี อาจเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนได้ บริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001
• ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานที่ปลอดภัย และ PPE อย่างเหมาะสม การซ่อม
บ�ำรุงเครื่องจักรตามระยะ
• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า และอาคาร โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้
• ฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
• กระตุ้นจิตส�ำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT
• จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพือ่ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่พนักงาน
และชุมชน
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จากการเลือกตัง้ เป็นตัวแทนลูกจ้างร่วม
พิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า และสวัสดิการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตามสถานการณ์ที่ระบาด
☛☛ ปี 2563 ผลการด�ำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ภายในโรงงานจังหวัดระยองสูงกว่าปี 2562 รายละเอียด และมาตรการ
ป้องกันแก้ไขติดตามในรายงานความยัง่ ยืน “ประเด็นความปลอดภัย และ
สุขภาพของพนักงาน”
การไหลออกของวิศวกร และช่างฝีมือใน เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง
ต�ำแหน่งงานส�ำคัญ
ตั้งแต่พนักงานระดับใช้แรงงาน ถึงระดับวิชาชีพ บริษัทฯ ได้วางมาตรการควบคุม
และป้องกันที่ส�ำคัญไว้ดังนี้
• ปรับโครงสร้างค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเทียบ
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ปรับระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
• การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเส้นทางอาชีพ IDP
• จัดท�ำ KM ที่ส�ำคัญ ของบริษัทฯ และสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบ On-line
• สร้างสุขภาวะองค์กร ตามแนวทาง Happy 8
☛☛ ปี 2563 มีอัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น 1.22% ลดลงจากปี
2562 0.98%
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หัวข้อความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย

การคอร์รัปชัน

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม
จ�ำหน่าย บริการ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
จึงมีกฎหมาย ข้อก�ำหนด มากมายทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามให้สอดคล้อง ซึง่ ในตัว
กฎหมาย หรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ ก็จะมีการเปลีย่ นแปลงตามวาระตามสมัยเพือ่ ป้องกัน
ความผิดพลาดในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ  ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการติดตาม รวบรวม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
และข้อก�ำหนดทางการค้า จากช่องทางที่เหมาะสม เช่น ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศต่าง ๆ
• จัดท�ำเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และ
ข้อก�ำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร
• หน่วยงาน Document Control จัดท�ำเป็นทะเบียนกฎหมาย ข้อก�ำหนดทางการ
ค้า ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส
☛☛ ปี 2563 ไม่มีประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย ส�ำหรับ พรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ วางระบบระเบียบ
ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และมีก�ำหนดประกาศใช้ภายในไตรมาส 1 ปี
2564 ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้พฤษภาคม 2564
ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม
จ�ำหน่าย บริการ ซึง่ การปฏิบตั งิ านต่างๆ ต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�ำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีการติดต่อ ประสานงาน ตลอดจนการน�ำส่งเงินค่า
ธรรมเนียม ค่าภาษีอากร  การค้าขายกับหน่วยงานภาครัฐ   ซึง่ อาจเกิดช่องว่างให้เกิด
การคอร์รัปชันได้ บริษัทฯ  ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันไว้ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง บังคับ
ใช้ในบริษัท และบริษัทย่อยทุกแห่ง
• อบรม ให้ความรู้พนักงาน โดยก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรความจ�ำเป็นในการอบรม
พนักงานจะต้องผ่านการอบรม 100% และผลการประเมินความเข้าใจมากกว่า 80%
• เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
☛☛ ปี 2563 มีการปรับปรุงนโยบายต่อการการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทาง
ปฏิบตั ริ วมถึงนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ระบวนการป้องกันและ
ควบคุมสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0     โดยในปี
2563 ไม่มีประเด็นคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และบริษัทย่อย
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3.

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
การจัดการของเสียอันตราย และวัสดุ ในกระบวนการผลิต และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีวัสดุเหลือใช้
เหลือใช้จากการผลิต
จากการผลิต และของเสียอันตรายที่ต้องควบคุมการก�ำจัดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยการก�ำจัดจะผ่านบริษัทผู้รับก�ำจัด ผู้รับก�ำจัดด�ำเนินการตามวิธีท่ี
กรมโรงงานฯ ก�ำหนด แต่อาจมีความเสีย่ งทีผ่ รู้ บั ก�ำจัดขาดความรับผิดชอบไม่ดำ� เนิน
การตามเงือ่ นไข ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม  บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรการควบคุม
และป้องกันไว้ดังนี้
• ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับก�ำจัด แยกตามประเภทของของเสียจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่ และวิธีก�ำจัด ณ พื้นที่ของผู้รับก�ำจัด
• ควบคุมการขนย้าย และการบรรจุเพือ่ ป้องกันการหกรัว่ ไหลก่อนออกจากโรงงาน
• คัดแยกขยะขายได้ ขายไม่ได้โดยใช้หลักการ  3Rs
• Zero Landfill โดยการการบริหารจัดการขยะประเภทฝังกลบ ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า
☛☛ ปี 2563 สามารถด�ำเนินการน�ำขยะประเภทฝังกลบเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ไฟฟ้าได้ 100%   เป็น Zero Landfill 100%  และไม่มกี รณีรอ้ งเรียนผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการจัดการของเสียอันตราย และวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต ผลการด�ำเนินงานสามารถติดตามได้จากรายงานความยัง่ ยืน
2563 ประเด็น “การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (ขยะ)

4.

ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

หัวข้อความเสี่ยง
ภาวะฉุกเฉิน

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นน�้ำท่วมส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ไฟไหม้
ส�ำนักงานใหญ่ หรือโรงงานจังหวัดระยอง หรือ ในบริษัทย่อยทุกแห่ง  บริษัทฯ ได้วาง
มาตรการป้องกัน และเตรียมรับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้  
• จัดท�ำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมทุกปี
• จัดท�ำแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และท�ำการฝึกซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง
• ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง
☛☛ ปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ
กิจการทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย   และบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด สม�่ำเสมอ
การพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทั โดยผูน้ ำ� ส่วนใหญ่เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟ
ฟ้า และติดเป็นแบรนด์ของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้
เสีย  ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้น�ำองค์กรอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่น ของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ เช่นผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทฯ จึงได้มี
มาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan)  และคัดเลือกผู้สืบทอด
• ส่งเสริมภาวะผู้น�ำ และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด ตาม Career Path
• ส่งเสริมการท�ำตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�ำ 
☛☛ ปี 2563 บริษทั ฯ ได้วางตัวบุคลากรเพือ่ สืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ๆ แต่
ได้ชะลอการพัฒนาทักษะภาวะผูน้ ำ 
� และทักษะอืน่ ๆ ไว้ชวั่ คราวเนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19  เพือ่ ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของพนักงาน
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด-19
กิจกรรมในธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย มีตงั้ แต่กระบวนการขาย การจัดซือ้ การผลิต การส่งมอบ
การสื่อสารทางการตลาด การรับรองลูกค้า การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ฯลฯ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานกับบุคคลภายนอกแบบ Face
to Face หรือเป็นหมู่คณะ เช่นลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา สื่อมวลชน ฯลฯ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งบุคคล
ที่พักอาศัยในประเทศ และบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  หรือการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ  เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือการเดินทางมาปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แต่ละคนซึง่ บางคนใช้รถยนต์สว่ นตัว บางคนใช้บริการรถสาธารณะ  หรือการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันปกติ
ของพนักงานที่มีความจ�ำเป็นต้องพบปะผู้คนทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพ
สินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ
สถานการณ์ความเสี่ยง :
• การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19   ในประเทศไทย ประเทศคูค่ า้ และเกือบทุกประเทศทัว่ โลก
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ ศบค. ส่วนกลางกรุงเทพฯ และใน
จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ก�ำหนดขึ้น
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ
• มีโอกาสที่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดเชื้อโรคโควิด-19
ประเด็นความเสี่ยง :
• Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ก�ำหนดส่งผลกระทบ
ต่อก�ำหนดส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
• ลูกค้ายกเลิก Order หรือเลือ่ นก�ำหนดส่งมอบ หรือไม่สามารถจองเรือเพือ่ การส่งออกให้ลกู ค้า
ต่างประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
• การติดเชื้อโรคโควิด-19 ของบุคลากร หรือมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในบริษัท และ
บริษัทย่อย อาจได้รับค�ำสั่งจากทางราชการให้ปิดกิจการชั่วคราวเพื่อด�ำเนินการฆ่าเชื้อโรค
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต้องหยุดชะงัก
มาตรการป้องกันและควบคุม : • จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ขึน้ 1 ชุด โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็น
ประธาน พร้อมก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่จ�ำเป็นในการบริหารงานในภาวะวิกฤต
• จัดท�ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทุกแห่ง โดยพิจารณาจากค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค, ศบค.ส่วนกลาง และ
ศบค.จังหวัด เช่นการคัดกรอง  การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การท�ำงานที่บ้าน
ในบางต�ำแหน่งงาน ฯลฯ โดยก�ำหนดไว้เป็นคู่มือปฏิบัติ
• สื่อสาร ท�ำความเข้าใจกับพนักงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด-19  และสื่อสารเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หากไม่มกี ารป้องกันทีด่ ี และหากไม่ได้รบั ความร่วม
มือจากพนักงานทุกคน
• จัดท�ำมาตรการช่วยเหลือพนักงาน เช่น ช่วยค่าอาหารกลางวัน  จัดแจกหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมือ จัดรถรับ-ส่งพนักงานจากบ้านถึงทีท่ ำ� งานกลุม่ พนักงานทีใ่ ช้รถสาธารณะ  จ่ายค่า
Internet ให้พนักงานกลุม่ ทีท่ ำ� งานจากทีบ่ า้ น  เนือ่ งจากพนักงานได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ซึ่งอาจไปจ�ำกัดสิทธิบางประการของพนักงาน
• สือ่ สาร ท�ำความเข้าใจกับลูกค้า , Supplier , ผูร้ บั เหมา  และบุคคลภายนอก เกีย่ วกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของบริษทั ฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สาร
แทนการพบปะ Face to Face
• เพิ่ม Content สื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
แทนการพบปะแบบ Face to Face
• จัดท�ำมาตรการช่วยเหลือทางสังคม เช่นตู้ปันสุข  โครงการช่วยเหลืออาหารเครื่องดื่มและชุด
ป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน
• ให้ความส�ำคัญและควบคุมเป็นพิเศษกับความเสี่ยงด้าน  Financial Risk
• จัดท�ำแผนรองรับกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน หากจ�ำเป็นต้องมีการหยุด
กิจการชั่วคราว
• คณะกรรมการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ update สถานการณ์เป็นประจ�ำทุกวัน เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และปรับมาตรการที่จ�ำเป็นอย่างทันเวลา

บริบทองค์กร :
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การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตโควิด-19
บริษัทฯ ก�ำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ขึ้นมา 1 ชุด เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงใน
ภาวะวิกฤตโควิด-19 ให้ครอบคลุมกิจกรรมในธุรกิจ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และมาตรการอื่น
ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ  พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยบุคคลในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
1. คุณเรืองชัย    กฤษณเกรียงไกร  (กรรมการผู้จัดการ)

ประธานคณะกรรมการ

2. รองกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน

คณะกรรมการ

3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน

คณะกรรมการ

4. กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

คณะกรรมการ

5. ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย

คณะกรรมการ

6. ผู้จัดการแผนก CSR

คณะกรรมการ

7. ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ

คณะกรรมการ

8. ผู้จัดการแผนกวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต

คณะกรรมการ

9. ผู้จัดการแผนกทดสอบ

คณะกรรมการ

10. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ

11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานวิชาชีพ

คณะกรรมการ

12. เลขนุการบริษัทฯ , IR&PR

คณะกรรมการ/สื่อสารภายนอกองค์กร

13. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ/สื่อสารภายในและหน่วยงานราชการ

การด�ำรงอยูข่ องคณะกรรมการชุดนีจ้ ะมีผลสิน้ สุดเมือ่ มีการประเมินความเสีย่ งอยูใ่ นภาวะปกติ และมีการยกเลิกภาวะวิกฤต
โควิด-19 อย่างเป็นทางการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
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ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19

สามารถ Download เอกสารได้ทาง https://qtc-energy.com/th/risk-management/
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
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การเติบโตของธุรกิจ
การเติบโตของธุรกิจ เป็นการแสดงถึงความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความ
ส�ำคัญต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง  และสามารถน�ำโอกาสในความเสี่ยงมาเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถ
สร้างยอดขาย ท�ำก�ำไร  และจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญ
หนึ่งในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนของนักลงทุน  และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความภักดี ความไว้
วางใจของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ต่อบริษัทฯ   ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องให้ความส�ำคัญและ
ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการท�ำก�ำไร การก�ำกับดูแลที่ดี รวมถึงการใส่ใจสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการ : การวางแผนยุทธศาสตร์ตามเส้นทางธุรกิจ, การก�ำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม , การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ , การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความรับผิดชอบ
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างนวัตกรรมของสินค้า, การบริการ และกระบวนการผลิต, ขยายการลงทุน
ในธุรกิจอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เป้าหมาย :
1. รายได้รวมจากการขายและบริการเติบโตอย่างน้อยปีละ 10% ปรับลดเหลือ 5% ในปี 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
ผลลัพธ์ :
รายได้รวมขององค์กรเติบโตขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.63 ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

เป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :

2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงาน (QTC เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย) เติบโตอย่างน้อย 200%
ต่อปี
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ดา้ นพลังงานเพิม่ ขึน้ 85.38 ล้านบาทจากปี
2562 เติบโตมากกว่า 9,000% ได้ตามเป้าหมาย สืบเนือ่ งจากการปรับกลยุทธ์
เพิม่ โอกาสในการขายด้วยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ดงั ระดับโลก ให้
ทางเลือกที่ดีสุดแก่ลูกค้า
3. ก�ำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 12%
ก�ำไรสุทธิปี 2563 คิดเป็น 15.45%  ได้ตามเป้าหมาย
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การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2563
• ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยการลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ลง
5% และปรับกลยุทธ์เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานจากแบรนด์ LONGI Solar พร้อมใช้โอกาสในภาวะวิกฤตบุกตลาดงาน
บริการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
• ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและการให้บริการดูแลหลังการขายแผงโซลาร์เซลล์ แบรนด์ LONGI Solar นายพูลพิพฒ
ั น์
ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พร้อมด้วยนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูแ้ ทนฝ่าย QTC และนายปุณณ
วิช ทรัพย์พานิช ผูจ้ ดั การประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Fiona Mo ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ผูแ้ ทนฝ่ายบริษทั LONGI Solar Technology
Co., Ltd. ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2563  (บริษทั LONGI
Solar Technology Co., Ltd. (ประเทศจีน) เป็นผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Monocrystalline มียอดขายอันดับหนึง่ ของโลก)

• QTC แต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายรายย่อย (Dealer) เพื่อขับเคลื่อนยอดขาย Longi Solar ในประเทศไทย เกิดความร่วมมือที่ดีต่อ
พันธมิตรทางการค้า
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
(หน่วย: ล้านบาท)
Financial
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

2563
1,019.49
1,037.24
(706.47)
330.77
(146.50)
187.48
157.53
157.68
0.462
0.40*
(341,092,557)
1,935.66
243.48
1,692.19

หมายเหตุ : *รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
รายไดรวม

สินทรัพยรวม,
หนี้สินรวม, สวนของผูถือหุน

กำไรขั�นตน / กำไรสุทธิ

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

1,692.19

330.77

1,638.83

368.42

1,856.37

983.67

1,441.64

978.34

1,918.99

1,037.24

1,935.66

(หนวย : ลานบาท)

230.58

217.54

477.34

157.53

243.48

198.40

2561

2562

2563

-0.12
2561

2562

กำไรขั้นตน
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2563
กำไรสุทธิ

2561

2562

2563

สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน

หนี้สินรวม
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายการ ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2561-2563
งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายการ
รายได้จากการขายและบริ
การ
(ล้านบาท)
815.57 958.05 816.48 965.17 872.82 1,019.49
งบเฉพาะ งบรวม
งบเฉพาะ
(ล้านบาท) 815.5738.83 958.0571.77 816.48
166.64
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) 38.83 4.10 71.77(0.12) 166.64
122.18
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) 4.10(64.69) (0.12)(98.93) 122.1854.61
(98.93)
54.61
(ล้านบาท) (64.69)
(บาท)
0.01
0.00
0.01
0.00
0.38 0.38
(บาท)
(%) (%) 0.22 0.22 (0.01)(0.01) 6.87 6.87

EBITDA
รายได้
จากการขายและบริการ
EBITDA
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
กำไร(ขาดทุ
ธิ
ก�ำไร(ขาดทุนน)สุ) ทสะสม
กำไร(ขาดทุน) สะสม
ก�ำไรสุททธิธิตต่อ่อหุหุ้น้น
กำไรสุ
ราผลตอบแทนจากสิ
นทรั
อัอัตตราผลตอบแทนจากสิ
นทรั
พย์พย์
อัอัตตราผลตอบแทนส่
้ถือ้ถหุือ้นหุ้น (%)
ราผลตอบแทนส่วนของผู
วนของผู

(%)

งบรวม งบเฉพาะ
275.22 872.82
212.35
965.17
275.22
198.40 212.35
178.13
198.4096.84 178.13
120.05
96.84
120.05
0.58 0.58 0.52 0.52
10.5110.51 9.87 9.87

งบรวม
213.29
1,019.49
213.29
157.53
157.53
141.72
141.72
0.460.46
8.318.31

0.29 0.29 (0.01)(0.01) 8.18 8.18 12.8812.88 11.1911.19

9.469.46

ดูดูรายละเอี
ยดเพิย่มดเพิ
เติม่มในรายงานประจำปี
ข้อ “รายงานทางการเงิ
รายละเอี
เติมในรายงาน2563
56-1หัวOne
Report 2020นหั” วข้อ “รายงานทางการเงิน”

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2561-2563

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2561-2563
1,400

ล้านบาท

1,200
1,000

872.82
815.57 816.48

800
600
327.33268.22

400
181.59

200

271.51

260.69

207.15

277.78

272.09
240.62
0.93

86.31

28.87 35.20 46.58

-

รายได้จากการขายและ
บริการ

ขายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ขายภาคเอกชน
ในประเทศ
ปี 2561

ปี 2562

ขายภาคเอกชน
ต่างประเทศ

ขายผลิตภัณฑ์ใหม่

ขายงานบริการและ
วัตถุดิบ

ปี 2563

จากกราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
จากกราฟแสดงรายได้
การ (เฉพาะ
QTC Energy)
ความสามารถในการบริ
หารความเสี่ยกง
อย่างมีประสิ
ทธิภาพ โดยมีการปรัจบากการขายและบริ
แผนธุรกิจรองรับความเสี
่ยงจากสถานการณ์
ต่าง ๆซึ่งทีแสดงถึ
่เกิดขึ้นงอย่
างรอบครอบและทันเวลาสามารถพลิ
กรอย่
ทธิภาพ โดยมี
รกิจ2563
รองรับบริความเสี
่ยงจากสถานการณ์
ต่าง ๆ2562
ที่เกิดเล็ขึ้นกน้อย่อยคิ
างรอบคอบและทั
เวลา
วิองค์
กฤตที
่เกิดาขึงมี
้นให้ปเระสิ
ป็นโอกาสทางธุ
รกิจกได้ารปรั
สำเร็บจแผนธุ
โดยในปี
ษัทฯ สามารถทำรายได้
เพิ่มจากปี
ดเป็นร้อยละ 7 นโดยมี
สามารถพลิ
วิกฤตที่เกิดาบริ
ขึ้นกให้ารบำรุ
เป็นโอกาสทางธุ
กิจได้ส�ำเร็าจในพื
โดยในปี
2563
ษัทฯมสามารถท�
รายได้
เพิ่มจากปี
2562
กน้อย่
อยคิางด
รายได้
เพิ่มขึ้นกจากการเข้
งรักษาหม้อรแปลงไฟฟ้
้นที่ของลู
กค้าบริ
ภายใต้
าตรการป้อำงกั
นการแพร่
ระบาด
โควิดเล็-19
เป็งนครั
ร้อดยละ
7  โดยมีรายได้เกพิค้ม่ าขึในกลุ
น้ จากการเข้
าบริการบ�ำซึรุ่งงมีรัชก่วษาหม้
แปลงไฟฟ้ทีาในพื
องลู
กค้าภายใต้
าตรการป้
การแพร่
เคร่
และการขยายฐานลู
่มพลังงานทดแทน
งเวลาอShutdown
่แน่นน้ อนทีข่ ไม่
กระทบต่
อลูกค้มาในกลุ
่มอื่นๆองกั
จึงนทำให้
ทีม
ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งมีช่วงเวลา Shutdown ที่แน่นอน ไม่กระทบต่อ
บริการสามารถรับงานได้มากขึ้น รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ จึงท�ำให้ทีมบริการสามารถรับงานได้มากขึ้น รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทยมีการเติบโตมากถึง 9,000% เกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์เพิ่มโอกาส
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ในการขายด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จาก แบรนด์ดังระดับโลกเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสุดให้กับลูกค้า โดยในปี 2564 ยังคงเป้าหมาย
การเติบโต 200%
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บาท

กราฟแสดงผลการด�
ำเนินงานทางเศรษฐกิ
จ (เฉพาะ
เปรียยบเที
บเทียบปี
ยบปี
2561-2563
กราฟแสดงผลการดำเนิ
นงานทางเศรษฐกิ
จ (เฉพาะQQSolar
Solar 1)1)เปรี
2561-2563

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

Total Income

143,389,535

149,201,700

147,466,402

Costs & Admin Exp.

67,004,729

58,377,616

60,949,496

EBIT

76,384,806

90,824,084

86,516,906

Net Profit

70,563,436

87,064,024

77,586,259

จากกราฟปี 2563 บจ.คิว โซลาร์ 1 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากรายได้อื่น ๆ รวมมูลค่า
จากกราฟปี
25632562
บจ.คิวคิโซลาร์
มีรายได้
จากการขายไฟฟ้
กับการไฟฟ้
นภูมิภาค ่มและจากรายได้
อื่น ท�ๆำรวมมู
ค่า
147.46 ล้านบาท
ลดลงจากปี
ดเป็นร้1อยละ
1.17
เนื่องจากในปีาให้
2563
มีวันหยุาดส่วราชการเพิ
ขึ้นจากปี 2562
ให้อัตลราราย
147.46
านบาท
ดเป็นร้อตยละ
้นจากปี
2562 ทำให้
อัตรารายได้ค่าไฟฟ้า
ได้ค่าไฟฟ้
าต่อล้หน่
วยน้ลดลงจากปี
อยลงโดยที2562
่ก�ำลังคิการผลิ
ไฟฟ้1.29
าไม่เนื
ได้่อลงจากในปี
ดลงอย่า2563
งมีนัยมีวส�ันำหยุ
คัญดราชการเพิ
  โดยมีก่ม�ำขึไรสุ
ทธิ 77.59
ล้านบาท
ต่อปีหน่2563
วยน้อบจ.คิ
ยลงโดยที
่กำลังการผลิ
าไม่ได้งลเสริ
ดลงอย่
างมีนัยสำคั
ญ โดยมี
ล้านบาท
ว โซลาร์
1 ได้ตรไฟฟ้
ับการส่
มการลงทุ
นจาก
BOIกำไรสุ
เลขทีท่บธิ ัต77.59
รส่งเสริ
ม 1114(1)/2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2544

โดยได้รับสิทธิแปีละประโยชน์
กเว้นภาษี
ได้นงิตเสริิบุคมการลงทุ
คลรอบระยะเวลาบั
ญชี่บัวัตนรส่ทีง่ เสริ
1 มกราคม
2562 ถึลงวั
ง วันนทีที่ 27
่ 1 ธัมกราคม
นวาคม2544
2562  และ
2563 บจ.คิว ยโซลาร์
1 ได้รเับงินการส่
นจาก BOI เลขที
ม 1114(1)/2554
โดย
ได้รับยกเว้
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
ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% นาน 5 ปี นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด วันที่ 1 ธันวาคม 2567

การลงทุนในธุรกิจอื่น
นในธุ
• ส�ำการลงทุ
หรับการลงทุ
นในธุรรกิกิจจอืน่ นๆ ในปี 2563 มีการศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำ� นวน 4 โครงการ
แต่oผลการศึ
กษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน
สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2563 มีการศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ
แต่ผลการศึกษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
การลงทุนด้านบุคลากร
ระดับพนักงาน
ระดับกรรมการบริหาร และกรรมผู้จัดการในบริษัทย่อย
และกรรมการบริษัท(ที่เป็นผู้บริหาร)
คณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ)
การลงทุนด้านสังคม
เงินบริจาค และเงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม : SE (ทางอ้อม)
กิจกรรมเพื่อสังคม
เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าด�ำเนินการจัดการของเสีย และอื่น ๆ
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ
การจัดซื้อในประเทศ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้อต่างประเทศ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้ออุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการ และสินค้าในท้องถิ่น
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย)
ภาษีที่จ่ายให้รัฐ **

QTC Energy
(บาท)

QTCGP & Q Solar 1
(บาท)
0.00
0.00

128,529,490.00
21,283,810.00
   9,251,190.00
786,625.80
3,000.00
373,218.10
337,260.00

209,021.99
-

439,800
392,817.40

61,500.00
9,000.00

285,821,442.81
98,038,557.13
66,650.00

6,969,344.23
-

2,028,966.00
18,650,521.00

266,631.00
17,952,519.82

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้าธุรกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ พนักงาน*
ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย)
ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาครัฐ (ภาษี)**

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

(เฉพาะ QTC Energy)
2559
2560
2561
426.7 564.79 545.62
88.63 116.95 123.74
0.03
0
0
7.76
11.27
9.41
0.31
0.49
0.60
0.59
0.85
219,000 219,000 219,000
0.39
0.38
0.37

งบรวม
2562
2563
426.17 390.90
156.63 159.06
0
0.00
5.98
2.32
1.69
1.37
0.87
0.90
219,000 337,260
9.45
36.60

* เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุม
(ไม่รวมค่าอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะ)
** ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีป้าย, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตที่เน้นการใช้
ระบบอัตโนมัติมีการน�ำหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูค้ นในสังคมในการพิจารณาเลือกซือ้ สินค้า และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความทันสมัย ใช้งานง่าย มีความรวดเร็วในการ
จัดส่ง และส่งผลต่อความคาดหวังของสังคมถึงมาตรฐานในการท�ำธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น    
ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เป็นข้อกังวลหนึง่ ของผูถ้ อื หุน้ ต่อความสามารถในการรับมือการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจส่งผลต่อสถานะ
ทางเศรษฐกิจของบริษทั ฯ  จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีก่ รรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลง  
และส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ ๆ ให้สามารถปรับตัวรับกับ
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีสติ ด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการท�ำงาน พัฒนาการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในสิ่งเล็ก ๆ อย่างสม�่ำเสมอโดยค�ำนึงถึงทิศทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียใน
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลต่อดีต่อพนักงานและผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างจุดแข็งให้องค์กร เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์
การบริหารจัดการ : ตั้งหน่วยงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต , ตั้งทีมงานส่งเสริมการท�ำ  KAIZEN,
สร้างแรงจูงใจในการคิดเชิงปรับปรุงหรือนวัตกรรม, การบริหารความเสี่ยงองค์กร
เป้าหมาย : 1. มีผลงานการวิจัยและพัฒนาในระดับกระบวนการเพื่อสร้างโอกาส ,ลดความสูญเปล่าอย่างน้อย
2 เรื่องต่อปี
ผลลัพธ์ : ในปี 2563 มีโครงการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจ�ำนวน 4 โครงการ
ใช้งบประมาณกว่า 6.7 ล้านบาท
เป้าหมาย : 2. การเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 2%
ต่อปี
ผลลัพธ์ : ในปี 2563 : ยอดขาย Smart Monitoring Box เติบโตจากปี 2562 คิดเป็น  126%
ยอดขาย Super Low Loss Transformer ลดลงจากปี 2562 คิดเป็น 24% ดูผลลัพธ์ได้จากประเด็น
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ Super Low Loss
(ในปี 2564 ทีมการตลาด-ขาย และทีม R&D มีการปรับแผนเชิงรุกเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ก่ลกู ค้า และส่ง
เสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ)
เป้าหมาย : 3. จ�ำนวนปรับปรุงงานระดับบุคคล (KAIZEN) 3 เรื่อง ต่อคนต่อปี
ผลลัพธ์ : พนักงานปรับปรุงงาน > 3 เรื่อง คิดเป็น 99% ของจ�ำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปรับปรุงงาน < 3 เรื่อง คิดเป็น 1% ของจ�ำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
(กลุม่ พนักงานทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย ทีมส่งเสริมการท�ำ KAIZEN จะด�ำเนินการพัฒนาทักษะตามแผนงาน
ในปี 2564 ต่อไป)
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กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

ภาพแสดงกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่การพัฒนาระดับบุคคลโดยส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคนิค
การปรับปรุงงานแบบ KAIZEN  โดยไม่จ�ำกัดแนวคิด และวิธีการ แต่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์  พนักงานทุกคนสามารถท�ำ KAIZEN ในด้าน
คุณภาพ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้รับจาก
KAIZEN นัน้ และผลงาน KAIZEN ทีส่ ามารถส่งผลถึงการเปลีย่ นแปลงกระบวนการท�ำงานจะได้รบั การส่งเสริมและต่อยอด KAIZEN
ทุกเรือ่ งทีพ่ นักงานน�ำเสนอจะได้รบั รางวัลตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด  และการพัฒนาระดับกระบวนการซึง่ ด�ำเนินการโดยทีมวิจยั และ
พัฒนา เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการผลิต เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ หรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไป   
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การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรระดับกระบวนการ พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลถึงความคาดหวังของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมี 3 ด้านได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต
2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สามารถดูข้อมูลได้จากประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ “Super
Low Loss Transformer”
ในปี 2563 มีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร 4 โครงการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานกว่า
6.7 ล้านบาทโดยมีโครงการที่ส�ำเร็จและส่งผลเชิงคุณภาพต่อบริษัทฯ ที่ส�ำคัญเช่น

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยใช้ระบบ Automation / TQM / Lean
ในปี 2563 ทีมวิจยั ฯ ได้ออกแบบโปรแกรมเชือ่ มงานโลหะตัวถังหม้อแปลงด้วยโรบอทเพิม่ เติมจ�ำนวน 3 โปรแกรม
ได้แก่หม้อแปลงขนาด 160 kVA [PEA], 300 kVA [MEA] และ 160 kVA [Standard] ท�ำให้สามารถลดเวลาใน
การผลิตตัวถังหม้อแปลงทัง้ 3 ขนาด  โดยมีคณ
ุ ภาพรอยเชือ่ มทีส่ ม�ำ่ เสมอ และสามารถคิดผลประหยัดด้านแรงงาน
และเวลา ค�ำนวณเป็นมูลค่าทางการเงินได้ดังนี้
ตารางแสดงผลลัพธ์การปรับปรุง
Cycle Time [min]
ช่างฝีมือเชื่อม

โรบอทเชื่อม

จำ�นวนที่ผลิต
[เครื่อง]

160 kVA [PEA]

60

30

278

156,375

300 kVA [MEA]

100

50

260

243,750

160 kVA [Standard]

60

30

50

28,125

588

428,250

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า

รวม
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มูลค่าที่ประหยัดได้
[บาท]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box
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จุดเด่นจุดทีเด่่ส�ำนคัทีญ
ในเวอร์ชั่น 3.1 คือเพิ่มความสามารถในการค�ำนวณอายุหม้อแปลงคงเหลือได้ โดยใช้ตัวแปรจากกระแส
่สำคัญในเวอร์ชั่น 3.1 คือเพิ่มความสามารถในการคำนวณอายุหม้อแปลงคงเหลือได้ โดยใช้ตัวแปรจากกระแส และ
และอุณหภูมิน�้ำมันมาค�ำนวณตามสมการอ้างอิงมาตรฐาน IEC60076-7  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนในการบ�ำรุงรักษา หรือ
อุณหภูมิน้ำมันมาคำนวณตามสมการอ้างอิงมาตรฐาน IEC60076-7 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนในการบำรุงรักษา หรือวางแผนการ
วางแผนการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ  และได้เพิ่มขีดความสามารถให้รองรับการติดตั้งหม้อแปลง
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ และได้เพิ่มขีดความสามารถให้รองรับการติดตั้งหม้อแปลงได้สูงถึงขนาด 22 MVA
ได้สูงถึงขนาด 22 MVA แรงดันไฟ 33 kV  (จากเดิม 3,000 kVA แรงดันไฟ 400V)
แรงดันไฟ 33 kV (จากเดิม 3,000 kVA แรงดันไฟ 400V)
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วอย่าางการแสดงค่
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System V3.1
ตัวตัอย่
ๆ Smart
ใน Smart
Transformer
Monitoring
System V3.1
(หม้อแปลง Super Low Loss โรงงาน QTC ระยอง)
(หม้อแปลง Super Low Loss โรงงาน QTC ระยอง)

ปี 2562

ปี 2563

450,000

1,015,000

กราฟแสดงการเติบบโตของยอดขาย
กราฟแสดงการเติ
โตของยอดขาย

Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึน้ ในปี 2563 มี
การเติ
บโตของยอดขายมากกว่
า 126%หรืของปี
2562Monitoring
โดยจำหน่ายให้
้งสิ้นนที13ต่ อ้เครื
่อง มูลค่กา ค้1,015,000
เป็น
Smart
Transformer Monitoring
อ Smart
Boxลูกเริค้ม่ าเป็ภาคเอกชนทั
นทีร่ จู้ กั และเป็
งการของลู
ามากขึน้ บาท
ในปี 2563
รายการที
่ขายควบกับหม้อแปลงไฟฟ้
า (Option)
มีการเติ
บโตของยอดขายมากกว่
า 126%
ของปี 2562 โดยจ�ำหน่ายให้ลูกค้าภาคเอกชนทั้งสิ้น 13 เครื่อง มูลค่า 1,015,000 บาท

เป็นรายการที่ขายควบกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Option)

สำหรับลูกค้าภาครัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีโครงการ Transformer
Load Monitoring ซึ่งระบบ Smart Transformer Monitoring System V3.1 ของ QTC
ส�ำหรับลูกค้าภาครัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้มี
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโครงการนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้รับเชิญให้
โครงการ Transformer Load Monitoring ซึ่งระบบ
ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ กฟภ. จะนำระบบดังกล่าวมาใช้กับ
Smart Transformer Monitoring System V3.1 ของ
หม้อแปลงไฟ้ฟาทั่วประเทศ และจะเป็นอีกโอกาสสำคัญของบริษัทฯ ในอนาคตที่มี
QTC สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโครงการนีไ้ ด้
ความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการได้ในทันที

อย่างมีนัยส�ำคัญ จึงได้รับเชิญให้ไปน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ กฟภ. จะน�ำระบบดังกล่าวมา
ใช้กบั หม้อแปลงไฟ้ฟา้ ทัว่ ประเทศ และจะเป็นอีกโอกาส
ส�ำคัญของบริษัทฯ ในอนาคตที่มีความพร้อมเข้าร่วม
ประมูลโครงการได้ในทันที   

QTC เข้าไปนำเสนอ Smart Monitoring System ที่ PEA
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กราฟแสดงสถิ
ติจ�ำนวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ตั้งแต่ ปี 2013-2020
กราฟแสดงสถิติจำนวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ตั้งแต่ ปี 2013-2020
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คุณค่าต่อพนักงาน ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
• มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
• พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเมื่อยล้า
• มีรายได้เพิ่มจากผลงาน KAIZEN
• มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
• มีความภาคภูมิใจเมื่อบริษัทฯ เห็นคุณค่า และให้การยกย่องเชิดชู
ผลงาน KAIZEN ปี 2563 จ�ำนวน 694 เรือ่ งได้รบั เงินสนับสนุนผลงานซึง่ เป็นรายได้ทางอ้อมของพนักงานจ�ำนวน 56,380 บาท
และมี KAIZEN จ�ำนวน 14 เรื่องที่เข้ารอบประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2020” ซึ่งผลงานทั้ง 14 เรื่องจากพนักงานจ�ำนวน  16  
คน  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า  
และผลงานทั้งที่ 14 ได้รับเงินรางวัลรวม 27,000 บาท  

QTC KAIZEN AWARD 2020
The Best KAIZEN 2020
4 ผลงาน
7 ผู้ร่วมผลงาน
รวมเงินรางวัล 11,000 บาท

1.นายนัฐวุฒิ นิลเทศ 2.นายสุรัตน์ พาโนมัย 3.นายนาคะ ข�ำคง 4.นายณัฐพล ปีหมอก
5.นางปวิณา ใจดี 6.นายวรชาติ หมูค�ำ 7.นางสาวภัทรวดี ค�ำมุก (ตามล�ำดับจากซ้ายไปขวา)

Outstanding KAIZEN 2020
6 ผลงาน
7 ผู้ร่วมผลงาน
รวมเงินรางวัล 12,000 บาท

1.นางสาวยุภาวดี นนทภาพ 2.นายธนภัทร มิ่งสกุล 3.นางสาวภัทรวดี ค�ำมุก
4.นายนัฐวุฒิ นิลเทศ 5.นางสาวกรีเนตร เปียหรอ 6.นายเอกชัย สีเพ็ญวรรณ (ตามล�ำดับจากซ้ายไปขวา)

Recognition KAIZEN 2020
4 ผลงาน
7 ผู้ร่วมผลงาน
รวมเงินรางวัล 4,000 บาท

1.นายสุบรรพจน์ มาระพันธุ์ 2.นายเจษฎา ประทีป 3.นายภิเษก  ฉิมนอก
4. นางสาวยุภาวดี นนทภาพ 5.นายนัฐวุฒิ นิลเทศ 6.นายอิสริยเทพ เขียววิจิตร

Star KAIZEN 2020
ส่งผลงานมากที่สุด 42 เรื่อง

นางสาวศิริพร โพธิ์ชัย
รับเงินรางวัลสะสม
ทั้งปี 4,200 บาท
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก�ำลังไฟฟ้า ใช้ส�ำหรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้า
แรงสูง และไฟฟ้าแรงต�่ำ  สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานให้
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้   การออกแบบที่ผิดพลาด หรือการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ, ประชาชนทั่วไป และอาจส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อลูกค้าผู้ใช้งาน นอกจากนี้อาจส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ อาจมีการบอกต่อในทางลบ
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ดีด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจน
การแสดงฉลากเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ส�ำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อการรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า และการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกต้อง เป็นจริง ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดสัมมนาต่าง ๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า และความผูกพันต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้วยระบบมาตรฐานทีเ่ ป็นสากล (INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION) และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management :
TQM, ด�ำเนินการออกแบบ การผลิต และการทดสอบภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และข้อก�ำหนดของ
ลูกค้า, บริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าเพือ่ สร้างการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและความผูกผันของลูกค้า, ส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้าและน�ำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย : อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐาน
เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์อันตรายใด ๆ กับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า QTC
เป้าหมาย : 1.ความพึงพอใจลูกค้า > 90%
ผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจลูกค้าปี 2563 คิดเป็น 90.82%
เป้าหมาย : 2.ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าได้ 100%
ผลลัพธ์ : ข้อร้องเรียนลูกค้าปี 2563 มีจ�ำนวน 108 ข้อร้องเรียน สามารถด�ำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนได้
ส�ำเร็จตามก�ำหนด 100%
เป้าหมาย : 3.ความสามารถการให้บริการตรวจสอบ บ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันได้มากกว่า 90%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 สามารถด�ำเนินการได้ 100%
เป้าหมาย : 4.ข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล
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มาตรฐานการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ จากการบังคับใช้ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ , จากความสมัครใจขององค์กร เพือ่ ยกระดับความสามารถของบุคลากร  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มโอกาสในการเข้าแข่งขัน มาตรฐานที่น�ำมาประยุกต์ใช้มีทั้งแบบขอการ
รับรองจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจในระดับประเทศ และระดับโลก  และแบบน�ำมาอ้างอิง เพือ่ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดย
ไม่มีการขอการรับรอง  รายการมาตรฐานต่างๆ มีดังนี้  (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)
ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�ำงานที่ขอการรับรองระบบ
ล�ำดับ

ความถี่ในการ หน่วยงานที่ให้การ
ตรวจประเมิน
รับรอง

มาตรฐานการรับรอง

SGS-NAC

TH08/1236

SGS-UKAS

TH08/1235

SGS

TH08/1237

SGS-NAC

TH00/2729

SGS-UKAS

TH00/2728

ปีละ 1 ครั้ง

สมอ.

18035/0659

Green Industry Level 4

4 ปี/ครั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรม

4-116/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

Q-Mark (ภาคการค้าและบริการ)

4 ปี/ครั้ง

สภาหอการค้าไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรม

Q002/2562

1

ISO14001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

2

ISO45001:2018

ปีละ 1 ครั้ง

3

ISO9001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

4

ISO/IEC17025

5

6

เลขที่การรับรอง

Q-Mark (ภาคการผลิต)

Q004/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้ส�ำหรับการอ้างอิง
ล�ำดับ

มาตรฐานอ้างอิง

หมายเหตุ

1

ISO26000

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2

ISO14064

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานก๊าซเรือนกระจก และขอการรับรองผลปีต่อปี

3

ISO50001:2011

4

COSO-ERM

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

5

5S

ใช้อ้างอิงเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน
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มาตรฐานผลิ
มาตรฐานผลิตตภัภัณฑ์
อแปลงไฟฟ้
ี ออกแบบผลิผลิ
และทดสอบตามมาตรฐานIEC,  มอก.  384-2543
IEC, มอก. 384-2543 และตามมาตรฐานของลู
และตามมาตรฐานของลูกกค้ค้าาหรื
หม้หม้
อแปลงไฟฟ้
าคิาวคิทีวซทีี ซออกแบบ
ต ตและทดสอบตามมาตรฐาน
หรืออ
ประเทศคูค่ ่คา้ ้าเช่เช่นนANSI,
ANSI,IEEE,
IEEE,JIS
JISเป็เป็นนต้ต้นน   นอกจากนี
นอกจากนี้ บริ
้ บริษษทั ัทฯฯยัยังส่งส่งหม้
งหม้ออแปลงไฟฟ้
แปลงไฟฟ้าาเข้เข้าาทดสอบความทนต่
ทดสอบความทนต่อกระแสลั
กระแสลัดดวงจร
ประเทศคู
วงจร Short
Short
Circuit Performance
Performance Test
Circuit
Testเพื
เพื่ออ่ เป็
เป็นนการรั
การรับบรองคุ
รองคุณณภาพของหม้
ภาพของหม้ออแปลงไฟฟ้
แปลงไฟฟ้าาคิคิววทีทีซซี ใใี นต่
นต่าางประเทศเช่
งประเทศเช่นน ห้ห้อองปฏิ
งปฏิบบัตตั ิกกิ ารทดสอบ
ารทดสอบ KAMA
KAMA
ประเทศเนเธอร์แแลนด์
ลนด์,, ห้ห้อองปฏิ
แลนด์
และห้และห้
องปฏิอบงปฏิ
ัติการทดสอบ
FGH Engineering
& Test GmbH
ประเทศเนเธอร์
งปฏิบบัตตั ิกกิ ารทดสอบ
ารทดสอบKAMA
KAMAประเทศเนเธอร์
ประเทศเนเธอร์
แลนด์
บตั กิ ารทดสอบ
FGH Engineering
& Test
ประเทศเยอรมนี
นอกจากนี
้
บ
ริ
ษ
ั
ท
ฯ
ยั
ง
ได้
น
ำข้
อ
กำหนดฉลากเขี
ย
วสำหรั
บ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ห
ม้
อ
แปลงไฟฟ้
า
(TGL-117-16
)
มาเป็
น
มาตรฐาน
GmbH ประเทศเยอรมนี   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้น�ำข้อก�ำหนดฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16 ) มา
การผลิตและขออนุอนุญาตใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หมายเลขใบอนุญาตที่
เป็นมาตรฐานการผลิตและขออนุอนุญาตใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
GL2019/042
หมายเลขใบอนุญาตที่ GL2019/042   

ตารางแสดงมาตรฐานที
่ใช้ใ่ อช้อ้างอิ
แปลงไฟฟ้
ตารางแสดงมาตรฐานที
า้ งอิงงในการออกแบบผลิ
ในการออกแบบผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์หหม้ม้ออแปลงไฟฟ้
าคิวาทีคิซวที
ี ซี
IEC
IEC 60071-1

IEC 60076-2

ANSI/IEEEE
IEEE C57.12.90

IEC 60076-3

IEEE Std. C57.1041991
ASTM D117-02

IEC 60076-4

IEEE Std. C57.12.00

UL
UL
1561

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

DIN
DIN 42530
DIN 42531
DIN 42532
DIN 42533

IEC 60076-5

IEEE C57.110

JIS
JIS C 3104

DIN 7168

IEC 60076-6

DIN 125

IEC 60076-7

DIN 127

IEC 60076-8

DIN 933

IEC 60076-10

DIN 934

JIS C 3202

AS
AS
2374

อื่น ๆ
มอก.384-2543/
TIS84-2000
BS EN 50464
EN 50588
มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556
TGL-117-16

IEC 60076-11
IEC 60076-12
IEC 60076-14
IEC 60296
IEC 156
IEC 61378-1
IEC 61378-2

คิวคิทีวซทีใี ซห้ีใคห้วามส�
ำคัญญกักับบมาตรฐานการออกแบบ
การผลิตตการทดสอบ
การทดสอบอิอิงตามมาตรฐานสากล
งตามมาตรฐานสากล
นั่ ใจได้
วา่ ตผลิ
ภัณฑ์
ความสำคั
มาตรฐานการออกแบบ การผลิ
ทั้งทันีง้้เพืนี่อเ้ พืให้อ่ มให้ั่นมใจได้
ว่าผลิ
ภัณตฑ์
หม้
ของคิววทีทีซซี ี จะต้
จะต้อองมีงมีคคุณุณภาพ
ภาพต้อต้งมีองมี
ความปลอดภั
ยในขณะใช้
อผุู้คงนในสั
งคมองช่
และต้
องช่วยลดผลกระทบต่
หม้ออแปลงไฟฟ้
แปลงไฟฟ้าาของคิ
ความปลอดภั
ยในขณะใช้
งานต่งอานต่
ผุ้คนในสั
คม และต้
วยลดผลกระทบต่
อสิ่งแวดล้ออมสิ่ง
แวดล้
ให้ได้อมมให้
ากที่สไดุ้ดมากที่สุด
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ตารางแสดงมาตรฐานของสิ
าต
ตารางแสดงมาตรฐานของสินนค้ค้าาทีที่ไ่ได้ด้รรับับอนุ
อนุญ
ญาต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับอนุญาต

รุ่นของสินค้า
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250 kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250 kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA <2000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน >12kV <24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน 33kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA <167kV 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA <167kV 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA < 167kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA < 1000kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน <12kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500kVA 3Ph 50Hz 24000-240/416 V
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50kVA 3 Ph 50Hz 22 kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100kVA 3 Ph 50Hz 22 kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA 3 Ph 50Hz 22 kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA 3 Ph 50Hz 22 kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA 3 Ph 50Hz 33 kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA 3 Ph 50Hz 33 kV

มอก.384-2543/TIS84-2000

Green Label: TGL-117-16

เลขที่อนุญาต
1248-335/384
“
“
1249-336/384
1250-337/384
“
“
“
1251-337/384
“
1447-373/384
“
“
“
“
1460-373/384
“
“
“
2199-403/384
“
2212-405/384
GL2018/036
GL2019/042
“
“
“
“
“

แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://qtc-energy.com/download/

แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ

สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
https://qtc-energy.com/download/

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซีจะต้องแสดงฉลากผลิตภัณฑ์, มาตรฐาน มอก., และตราสินค้า เป็นพื้นฐานดังนี้

โลโก้ตราสินค้า

ตัวอย่าง Nameplate บอกข้อมูลส�ำคัญทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า
คิวทีซี มีนโยบายในการรับรองคุณภาพของสินค้าด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า 100% พร้อมออก QR Code ส�ำหรับ
ผลทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าตามหมายเลขเครื่อง (Serial Number) โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของคิวทีซี ได้รับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0309   และ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าชมกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่สั่งซื้อได้ (Factory Acceptance Test :
FAT)  เพื่อการตรวจรับสินค้าและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุดตามความคาดหวัง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นในปี 2563
ท�ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการ Factory Acceptance Test : FAT โดยการท�ำ ผ่านระบบ FAT VDO Conference ผ่าน MS
Team แทนการให้ลูกค้าเดินทางเข้าโรงงานจังหวัดระยอง ทุกขั้นตอนเสมือนลูกค้าเข้าชมการทดสอบด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ
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การดูแลลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และช่องทางการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ น�ำประเด็นทีอ่ ยูใ่ น
ความสนใจและข้อกังวลของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และให้ความส�ำคัญต่อการสือ่ สาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้วยข้อมูลทางเทคนิค ที่ถูกต้องเป็นจริง ผ่านช่องทางทางการตลาดที่ส�ำคัญเช่น Application Line Official, Face book , Catalog
ฯลฯ  รวมถึงการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของลูกค้า  

การด�ำเนินงานในปี 2563
•

จัดบูธแสดงสินค้า เพือ่ แนะน�ำผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ โซลาร์ ให้ลกู ค้ากลุม่ เป้าหมาย เช่น
• ออกบูธ งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 63 (24 พ.ย. 2563)

• ออกบูธ งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 63 (26 พ.ย. 2563)

•

จัดท�ำ Content และบทความเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเผยแพร่ทาง
Facebook Fanpage https://m.facebook.com/QTCENERGYPCL/?tsid=0.7510739142977152&source=result
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•

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขาย และการเข้าตรวจรับ
หม้อแปลง ณ ห้องปฏิบตั ทิ ดสอบของ QTC  บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ได้กำ� หนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด “ด้านลูกค้า” ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเพิ่มช่องทางการทดสอบเพื่อตรวจรับหม้อแปลง ณ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบผ่านระบบ FAT VDO Conference เสมือนการเข้าชมในสถานทีจ่ ริงเพือ่ ความปลอดภัยของลูกค้าและ
พนักงานของบริษทั พร้อมชีแ้ จ้งให้ลกู ค้าทราบแนวทางปฏิบตั ิ และช่องทางระบบ FAT VDO Conference เป็นทางเลือกใหม่
ในการเข้าชมการทดสอบเพื่อตรวจรับหม้อแปลง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบแบบ Face to Face  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ลูกค้าทุกรายเป็นอย่างดี

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19 (มาตรการด้านลูกค้า)
สามารถ Download ฉบับเต็มได้ทาง https://qtc-energy.com/th/risk-management/

•

ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยต้องได้รบั แบบส�ำรวจกลับคืนมาไม่นอ้ ยกว่า 70%
และในจ�ำนวนที่ตอบกลับมาต้องมีความพึงพอใจเป้าหมายไม่น้อยกว่า 90% ผลการด�ำเนินงานปี 2563 เป็นดังนี้
  ลูกค้าต่างประเทศ

  ลูกค้าโครงการพิเศษฯ
  งานบริการขนส่ง

  ลุกค้าในประเทศ

  งานบริการบ�ำรุงรักษาฯ

ผลส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย เว้นแต่ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จากปี 2562
เล็กน้อย แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายและยังคงเป็นประเด็นให้บริษัทฯ ปรับปรุงเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อไป
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•

ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ เป้าหมายการด�ำเนินงาน 100%
ผลการด�ำเนินงานปี 2563 มีขอ้ ร้องเรียนจากลูกค้าจ�ำนวน 108 ข้อร้องเรียน เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จ�ำนวนมาก เนือ่ งจากเป็น
ข้อร้องเรียนทีม่ ากจากการส่งมอบงาน Lot ใหญ่ จึงแยกย่อยข้อร้องเรียนตามจ�ำนวนทีส่ ง่ มอบ  อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สามารถ
จัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้าได้ 100% ตามเป้าหมาย  โดยไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
รั่วไหล

•

ความสามารถในการจัดบริการตรวจสอบ บ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า 90%  ผลการ
ด�ำเนินงานปี 2563 มีจ�ำนวนหม้อแปลงในระยะประกัน 1,785 เครื่อง ลูกค้ายืนยันให้เข้าด�ำเนินการได้ 1,508 เครื่อง จัดแผน
เข้าด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% ส�ำหรับอีก 277 เครื่องรอค�ำยืนยันรับบริการจากลูกค้าโดยยกยอดไปปี 2564

•

เพื่อยืนยันถึงคุณภาพตามมาตรฐานสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี กรณีอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟ
ฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานต้องเป็นศูนย์
ผลการด�ำเนินงาน  :  ยังไม่เคยเกิดกรณีผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี
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การพัฒนาคู่ค้า
ปัจจุบัน ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า หรือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลต่อการแข่งขันของผูผ้ ลิตเพือ่ ให้สามารถปรับตัว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ     โดยกลุม่ ลูกค้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนก็จะให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียตลอดห่วงโซคุณค่า ซึง่ ส่งผลโดยตรงกับบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ จึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของคู่ค้าอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
บริษทั ฯ สามารถขึน้ ทะเบียนผูข้ ายกับลูกค้ารายใหญ่  และเพือ่ ให้คคู่ า้ ของคิวทีซี มีความสามารถในการควบคุมการผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพ
ส่งมอบตรงเวลา มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
คิวทีซี ได้จ�ำแนกคู่ค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. คู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบและส่งมอบจากต่างประเทศ   2.คู่ค้า
ประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ 3.คู่ค้าประเภทขายวัสดุทั่วไป/รับจ้าง/รับเหมา  กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคือกลุ่มคู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME ขาดเงินลงทุนที่จะน�ำ
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการรับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า  ดังนั้นจึง
เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะต้องพัฒนาความสามารถของคู่ค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการ
ของคิวทีซี และลูกค้าของคิวทีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่ส�ำคัญ
2.เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับคู่ค้ากลุ่ม SEM ในประเทศไทย
3.เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
การบริหารจัดการ : จัดท�ำนโยบายจัดซือ้ จัดจ้าง , จัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับคูค่ า้ ของ QTC ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยฯ การต่อต้านคอร์รปชัน, การสื่อสาร
และประเมินความสามารถของคู่ค้าตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนด, ขึ้นทะเบียนคู่ค้า, การจัดท�ำแผนเพื่อ
การพัฒนาคู่ค้ากลุ่ม SEM ที่ส�ำคัญ ๆ การบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001
เป้าหมาย : 1. จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ >  95%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 99.51%
เป้าหมาย : 2. ก�ำหนดส่งมอบวัตถุดิบทันตามก�ำหนด  > 95%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 97.16%
เป้าหมาย : 3. สื่อสารและแนะน�ำแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าของ QTC ร้อยละ 100 ของคู่ค้า
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ด�ำเนินการต่อเนื่องกับคู่ค้ารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย 100%
เป้าหมาย : 4. พัฒนาคู่ค้ากลุ่ม SEM เป้าหมายในประเทศไทยอย่างน้อยปีละ 1 ราย
ผลลัพธ์ : ปี 2563 มีแผนงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อเข้าไปแนะน�ำและพัฒนาในด้านที่พบปัญหา แต่ไม่ได้ด�ำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การด�ำเนินงานปี 2563
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• น
ประเมิ
นคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ  (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและ
การดำเนิ
ปี 2563

ตามหลักจรรยาบรรณส�ำหรับคูค่ า้ ของ QTC เพือ่ ขึน้ ทะเบียนรายชือ่ ผูส้ ง่ มอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 77 ราย ผลการ
• ประเมิ
่ค้า/ผู้สน่งมอบ
ด�ำเนินนคูงานเป็
ดังนี้ (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและตาม
หลักจรรยาบรรณสำหรั
ของ ่ผQTC
เพื่อขึอ้นยูทะเบี
2563 จำนวน 77 ราย ผลการ
• จ�ำนวนคู่ค้าบ/ผูคู้ส่ค่ง้ามอบที
่านเกณฑ์
่ในระดัยบนรายชืA่อผู้ส่งมอบที
= ่ ม74ีคุณภาพประจำปี
ราย
ดำเนินงานเป็นดังนี้
• จ�ำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ B
=
2 ราย  
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ A = 74 ราย
(คู่ค้าร่วมมือกับ QTC จัดท�ำแผนงานเพื่อพัฒนาประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า)
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ B = 2 ราย
• (คู่คจ�่าำร่นวนคู
้ส่งมอบอยู
่ในระดับ ่อพัฒนาประเด็นCด้านการควบคุ
=
1มคุณราย
วมมือ่คกั้าบ/ผูQTC
จัดทำแผนงานเพื
ภาพของสินค้า)
(ไม่ได้่ครบั ้า/ผู
ความร่
วมมือ่ใจากคู
จึงตัดออกจากบัญชีรายชือ่ ผูส้ ง่ มอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ QTC)
o จำนวนคู
้ส่งมอบอยู
นระดัค่ บา้ ทีจ่ ะจัดท�ำแผนพั
C ฒนาร่
= ว1มกันราย
รับความร่
อจากคู่คในระดั
้าที่จะจับดทำแผนพัฒนาร่วDมกัน จึง=ตัดออกจากบั
ญชีรายชื่อผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพของ QTC)
• (ไม่จ�ได้ำนวนคู
่ค้า/ผูวมมื
้ส่งมอบอยู
0 ราย
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ
D = 0 ราย

การด�ำเนิ
นงานตามเป้
าหมายที
ญของกระบวนการจั
• • การดำเนิ
นงานตามเป้
าหมายที
่สำคั่ส�ำญคัของกระบวนการจั
ดซื้อดซื้อ
100

ค่าเป้าหมาย 95%

ระดับผลงาน %

80
60
40

99.05

97.15

99.08

98.56

99.51

97.16

20
0
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด > 95%

กาหนดส่งมอบวัตถุดิบได้ทันตามกาหนด >95%

• • สื่อสืสารและแนะนำแนวทางปฏิ
บัติตบามจรรยาบรรณสำหรั
คู่คบ้าคูของ
QTCQTC
ร้อยละ
100 100
ของคูของคู
่ค้า ่ค้า ได้ด�ำเนินการสื่อสารแนวทาง
่อสารและแนะน�ำแนวทางปฏิ
ัติตามจรรยาบรรณส�ำบหรั
่ค้าของ
ร้อยละ
ได้ปฏิ
ดำเนิ
่อสารแนวทางปฏิ
บคู่ค้าของ QTC ครบทุกราย
บัตนิตการสื
ามจรรยาบรรณส�
ำหรับบคูัต่คิต้าามจรรยาบรรณสำหรั
ของ QTC ครบทุกราย
โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการดังนี้
โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนินการดังนี้
- คูค่ ้ารายใหม่ในประเทศจำนวน 73 ราย
• คู่ค้ารายใหม่ในประเทศจ�ำนวน 73 ราย
- คู่ค้ารายใหม่ต่างประเทศจำนวน 9 ราย
คู่คน้าคูรายใหม่
ต่า่ซงประเทศจ�
- • ยกเว้
่ค้าทั่วไปที
ื้อสินค้าเบ็ำดนวน
เตล็ด9ทัราย
่วไปที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด
• ยกเว้นคู่ค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปที่มีวางจ�ำหน่ายในท้องตลาด

ตารางแสดงผลการด�
ำเนินงานสื
่อสารปี
ตารางแสดงผลการดำเนิ
นงานสื
่อสารปี2561-2563
2561-2563
รายการ รายการ
คู่ค้าภายในประเทศ
(ราย)(ราย)
คู่ค้าภายในประเทศ
คู่ค้าต่าคูงประเทศ
(ราย)(ราย)
่ค้าต่างประเทศ

2563
ปี 2561 ปี 2561
ปี 2562ปี 2562
ปีปี 2563
(เริ่มการสือ่ สาร)
กค้ารายใหม่
(เฉพาะลูกกค้
ค้าารายใหม่
) )
(เริ่มการสื่อสาร)
(เฉพาะลู(เฉพาะลู
กค้ารายใหม่
) ) (เฉพาะลู
รายใหม่
1,411
82 82
73
1,411
73

86

86

10 10

99
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•

แผนการพัฒนาคู่ค้าประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 5 ราย ไม่ได้ด�ำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ โรคโควิด-19  แต่กย็ งั คงได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากทัง้ 5 รายในการใช้ความพยายามปรับปรุงกระบวนการตามที่ QTC
แนะน�ำเพื่อให้สามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงเวลา และมีคุณภาพสม�่ำเสมอ

•

ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จาก
การส่งสินค้า/วัตถุดิบ/ของผู้ส่งมอบ  การใช้บริการรถขนส่งสินค้า/วัตถุดิบจากผู้รับจ้างภายนอก  การก่อสร้างจากผู้รับเหมา
ภายนอก ตลอดจนผู้มาติดต่อจากภายนอก ไว้อย่างชัดเจน โดยสร้าง Application จาก Google From เป็นระบบคัดกรอง
บุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงงาน ผู้ส่งมอบ หรือ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวและ Time
Line การเดินทางที่เป็นจริงส่งเข้าระบบเพื่อขออนุญาตล่วงหน้า 1 วัน  หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเข้ามาใน
โรงงานได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
คู่ค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19 (มาตรการด้านคู่ค้า Supplier/ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา/บุคคลทั่วไป)
สามารถ Download ฉบับเต็มได้ทาง https://qtc-energy.com/th/risk-management/
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต : ขยะ
ขยะพิษ หรือ ขยะอันตรายจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือกากอุตสาหกรรม ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้คนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมควรถูกก�ำจัดโดย
โรงงานรับก�ำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตและได้มาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แต่วงจรการก�ำจัดขยะอันตรายที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมกลับไปไม่ถึงโรงงานที่สามารถรับก�ำจัดได้อย่างถูกต้อง มักเกิดการรั่วไหลไปก�ำจัดแบบผิดวิธี  ซึ่งเป็นไป
ได้วา่ โรงงานผูร้ บั ก�ำจัดขยะอันตรายมีรายได้จากการรับก�ำจัดขยะต้องการท�ำให้ตน้ ทุนการด�ำเนินการต�ำ 
่ จึงอาจลักลอบน�ำขยะจาก
โรงงานผูก้ อ่ ก�ำเนิดไปก�ำจัดไม่ถกู วิธเี ช่น น�ำขยะอันตรายไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะไม่อนั ตรายท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยทีถ่ กู ลง หรืออาจ
น�ำขยะอันตรายชนิดของเหลวไปปล่อยทิ้งลงสู่แม่น�้ำล�ำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง หรือทะเล ท�ำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด  
ซึ่งลักษณะการกระท�ำเช่นนี้จะน�ำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และผู้คนในสังคมได้ในอนาคต  นอกจากนี้อาจส่งผลกระ
ทบต่อชื่อเสียง ตราสินค้า ของโรงงานผู้ก่อก�ำเนิดขยะอันตรายด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท�ำผิดกฎหมายเสียเอง
จากลักษณะการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีความเป็นห่วงและให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการจัดการ
ของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตทั้งที่เป็นขยะอันตราย และไม่อันตราย   นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน
ให้ความสนใจ และกังวลต่อกระบวนการจัดการของโรงงานว่าจะด�ำเนินการได้ดีเพียงใด จะสร้างผลกระทบใดต่อวิถีชีวิตของพวก
เขาหรือไม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ค�ำมั่นว่าจะด�ำเนินการอย่างให้ถูกต้องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เพราะตระหนักดีว่า
ประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อชื่อเสียง และความยั่งยืน ของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร
2.เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
3.เพื่อแสดงความรับผิดชอบในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า QTC
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิง่ แวดล้อม, กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง, แนวทางปฏิบัติ Zero Landfill , คัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs , กระบวนการคัดเลือก ตรวจ
สอบ ติดตาม ผู้รับก�ำจัดของเสีย. การเตรียมการภาวะฉุกเฉินส�ำหรับการจัดการของเสีย
เป้าหมาย : 1.สัดส่วนปริมาณขยะที่ส่งก�ำจัด,บ�ำบัดต่อหน่วยผลิต kVA ไม่เกินปีฐาน 61 ± 10%
(ไม่เกิน 0.048Kg/kVA)
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีขยะเพิ่มคิดต่อหน่วยผลิตคิดเป็น 18.18%  (0.052Kg./kVA)
เป้าหมาย : 2. สร้างวัฒนธรรมสีเขียว คัดแยกขยะ สู่เป้าหมาย Zero waste to Landfill
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 3.ข้อร้องเรียน หรือ ข่าวสารเชิงลบทีเ่ กีย่ วกับขยะอันตรายของโรงงานถูกก�ำจัดไม่ถกู วิธี หรือลักลอบทิง้
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือข่าวสารเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
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การคัดเลือกผู้รับก�ำจัด
การคัดเลือกผูด้ ำ� เนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัด และก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เป็นภารกิจหลักของแผนกพัฒนาระบบ
และแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องด�ำเนินการคัดเลือก ขออนุญาต สุ่มเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงงานผู้รับก�ำจัด สุ่มติดตาม
การด�ำเนินการของผู้รับก�ำจัดตั้งแต่การขนส่ง จนถึงการบ�ำบัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับก�ำจัดจะด�ำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในปี 2563  

รายชื่อผู้ด�ำเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2563
บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด : ซิลิก้าเจลใช้แล้ว , Contaminated Garbage , Contaminated Container , ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว ,
สีเสื่อมสภาพ , น�้ำเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี , น�้ำปนเปื้อนตะกั่ว และ ทองแดง  , จารบีใช้แล้ว ,
น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน , ฝุ่นผงจากงาน เชื่อม/เจียร/ตัด , ไส้กรองน�้ำมัน , เศษใบหินเจียร
วิธีการก�ำจัด : 075 ( เผาท�ำลายในเตาเผาเฉพาะส�ำหรับของเสียอันตราย)
บริษัทโปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด : ซิลิก้าเจลปนเปื้อน , เศษผ้าและขี้เลื้อยปนเปื้อนน�้ำมัน , แบตเตอร์รี่/ถ่านไฟฉาย , เศษลูกถ้วย , กากกาว
วิธีการก�ำจัด : 073 (ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียร หรือ ท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว  , 042 (ท�ำเชื้อเพลิงผสม)
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : Contaminated Container , Ceramic Cup , จารบีใช้แล้ว , น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน , วัสดุปนเปื้อน ,
Glass Scrap , กระป๋องสปรย์เปล่า , หลอดไฟหมดอายุ , ขี้เลื้อยปนเปื้อน , Elactronic  Wase  
วิธีการก�ำจัด  :   071 (ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น),042 (ท�ำเชื้อเพลิงผสม) ,049
(น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ)
บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด  :   ภาชนะปนเปื้อน , สายไฟ , เศษกระดาษ (รวมกระดาษลัง)  ,  เศษไม้ (รวมขี้เลื้อย) , เศษชิ้นงานพลาสติก,
ถังพลาสติกขนาด 15 ลิตร  ,  แกนกระดาษ  
วิธีการก�ำจัด : 011  (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : สายไฟ , เศษกระดาษ , เศษไม้ , เศษขี้กลึง , เศษอลูมิเนียม  , เศษเหล็ก , เศษทองแดง , เศษพลาสติก
วิธีการก�ำจัด : 011  (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด: เศษทองแดงบริสุทธิ์  ,  เศษทองแดงปนเปื้อน , เศษเหล็กหนา , เศษเหล็กซิลิกอน , เศษขี้แก๊ส
(จากการตัดพลาสม่า) ,  แกนพลาสติก  ,  เศษกระดาษลัง  , เศษกระดาษทัว่ ไป , เศษพลาสติก (หุม้ วัตถุดบิ )
วิธีการก�ำจัด : 011  (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท บ.เอ็นแอนด์ เจ อินเตอร์ เทรด (555) จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : น�้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว , Use oil (น�้ำมันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB ),
น�้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
วิธีการก�ำจัด : 041 (เป็นเชื้อเพลิงทดแทน)
บริษัทลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ขึ้นทะเบียนใหม่ปี 2563 เลขที่อนุญาต DIW-D-170900070)
รวบรวมก�ำจัด : Use oil (น�้ำมันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB ) , น�้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
วิธีการก�ำจัด  :   042 (ท�ำเชื้อเพลิงผสม)
*การขนส่ง และกำ�จัดของเสีย (ขยะ) ดำ�เนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปกำ�จัดในต่างประเทศ
*การดำ�เนินการต่าง ๆ ขอบริษัทฯ และผู้รับกำ�จัด ในรอบปี 2563 เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนด
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ผู้รับก�ำจัดในปี 2563 จึงมีข้อจ�ำกัดด้าน
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ติดตาม ผู้รบั กำจัดในปี 2563 จึงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของสุขภาพ
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VDO Call
ติดตามการขน
การกำจัด

ผลการด�ำเนินงาน
•
ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต

ผลการดำเนินงาน

ตาราง E1 แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตปี 2561-2563

▪ ตาราง E1 แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตปี 2561-2563
ประเภทขยะ

รหัสวิธีกำจัด

ขยะทั่วไป
จากการผลิต

ขยะอันตราย
จากการผลิต

วิธีกำจัด

011 คัดแยกเพื่อจำหน่าย
073 ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย
075 เผาทำลายในเตาเผา

คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่าย
ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการ
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะของ
เสียอันตราย
รวมปริมาณ (กก.)
044 เป็นวัตถุดิบทดแทน
เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์
049 นำกลับมาใช้
นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น
ประโยชน์
073 ฝังกลบอย่าง
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการ
ปลอดภัย
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
042 ทำเชื้อเพลิงผสม
ทำเชื้อเพลิงผสม
075 เผาทำลายใน
เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะของ
เตาเผา
เสียอันตราย
รวมปริมาณ (กก.)
รวมปริมาณขยะทั้งปี (กก.)

ปริมาณ (ก.)

250,000.00

350.00

40.00

359,88

3,537.00

348.15

800.00

2,468.00

245,461.50

268,552.00

226,281.88

755.00

1,470.00

-

40,688.00

34,748.00

17,995.00

11.02

1,554.00

-

2,785.06

17,330.00

27,562.00

24,656.00

5,594.00

15,734.00

68,895.08

60,696.00
314,356.58

61,291.00
329,248.00

287,572.88

329,248.00
287,572.88

268,552.00

245,461.50

378.74

2,150.00

314,356.58

350,000.00
300,000.00

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปริมาณ
ค่าใช้จ่าย รายได้
ปริมาณ ค่าใช้จ่าย รายได้
ปริมาณ ค่าใช้จ่าย รายได้
ขยะ(กก.) (พันบาท) (พันบาท) ขยะกก.) (พันบาท) (พันบาท) ขยะ(กก.) (พันบาท) (พันบาท)
242,961.50
7,247.97 267,712.00
7,094,27 220,276.88
5,367,17

226,281.88

200,000.00
150,000.00
100,000.00

68,895.08

61,291.00

60,696.00

50,000.00
-

2561

ขยะทั่วไป

2562

ขยะอันตราย

รวมขยะทั้งหมด

2563

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563

จากตาราง E1 และกราฟ E1 จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต หรือ ขยะ ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง แต่ใน
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แต่ในปี 2563 ปริมาณขยะอันตรายมากกว่าปี 2562 จ�ำนวน 595 กก. คิดเป็น 0.98%  สืบเนือ่ งจากในปี 2563 มีการปรับเปลีย่ นวัสดุ
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สีทใช้ี่ใช้งใานแล้
นการเคลื
งหม้อแปลงเพิ
่มความเงามัซน้ำและคงทน
่อตอบสนองความต้
กค้ากลุ่มนประเทศญี
ี้พื้นที่หน้างานจะได้
นการควบคุ
กระบวนทำสี
ามารถใช้
ประโยชน์
ได้สอู งีกสุพร้
ดและปล่
ยของเสียออกจากกระบวนการให้
ชนิกรณี
ดนี้หนากผสมใช้
งานแล้วดส่ำเนิ
วนที
่เหลือไม่สมามารถน�
ำกลัใบห้สมาท�
ำละลายใช้
ซ�้ำได้
อมด้วอยภาชนะที
่บรรจุ จึงเป็นเหตุให้ปนริ้อมยาณ
ที่สุดนต่ตรายเพิ
อไปในปีม่ 2564
ขยะอั
ขึน้ ซึง่ กรณีนพี้ นื้ ทีห่ น้างานจะได้ดำ� เนินการควบคุมกระบวนท�ำสีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุดและปล่อยของเสีย
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ออกจากกระบวนการให้น้อยที่สุดต่อไปในปี 2564
76 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว

▪ การดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs

120

ปริมาณ (กก.)

ปริมาณ (กก.)

357,955.00
400,000.00
279,054.50
238,271.88
300,000.00
200,000.00
▪ การดำเนิ
นการคัดแยกขยะตามหลั
ก 3Rs3,540.06
27,167.02
100,000.00
21,739.00 27,562.00
11,668.00 14,720.00
357,955.00
400,000.00
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
279,054.50
238,271.88
300,000.00
Recycle (011,049)200,000.00
279,054.50
357,955.00
238,271.88
27,167.02
100,000.00
21,739.00 27,562.00
11,668.00 14,720.00
บาบัดกาจัด (071,073,075)
27,167.02
11,668.00
21,739.00
3,540.06
Energy Recovery (042)
3,540.06
14,720.00
27,562.00
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
Recycle (011,049)
279,054.50
357,955.00
238,271.88
Recycle (011,049)
บาบัดกาจัด (071,073,075)
Energy Recovery (042)
บาบัดกาจัด (071,073,075)
27,167.02
11,668.00
21,739.00
กราฟRecovery
E2 แสดงการเปรี
ยบเทียบสัด3,540.06
ส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ)
จากกระบวนการผลิ
ต
ระหว่
า
งปี
2561-2563
Energy
(042)
14,720.00
27,562.00

กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563
Recycle
(011,049)
ดกาจัด ด
(071,073,075)
Recovery
จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเห็
นได้
ว่าการดำเนิบาบั
นการคั
แยกขยะตามหลัEnergy
ก 3Rs
ในปี(042)
2563 สัดส่วนการส่งขยะไปบำบัด
กำจัด ตามกฎหมายเพิ
่มขึE2้นจากปี
2561จะเห็
กก.
ดเป็
และสัจากกระบวนการผลิ
ดส่วกนการส่
งขยะไปผลิ
งงานไฟฟ้
าเพิ่มขึำ้นบัด
จากตาราง E1
และกราฟ
E2
ำเนิดการวั
นคิการคั
แยกขยะตามหลั
3Rs ในปี
2563
ดส่น2561-2563
วพลั
นการส่
งขยะไปบ�
กราฟ
แสดงการเปรี
ยจำนวน
บเทีนยได้
บสัว10,071
ด่าส่การด�
วนการจั
สดุนทดี่ไ86.31%
ม่ใช้แล้ว (ขยะ)
ตระหว่ตสั
าเป็
งปี
กก. คิดเป็น 87.24%
ส่งผลให้
ค่าใช้จ�ำจ่านวน
ยในการกำจั
บำบัคิดดเพิ
้น 30,591.40
ดเป็น 8.79%
ในขณะเดี
ยวกังนงานไฟฟ้
สัดส่วนของ
ก�12,842
ำจัด ตามกฎหมายเพิ
ม่ ขึน้ จากปี
2561
10,071ดกก.
เป็่มนขึ86.31%
และสับาท
ดส่วคินการส่
งขยะไปผลิ
ตเป็นพลั
าเพิม่
จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ในปี 2563 สัดส่วนการส่งขยะไปบำบัด
่สามารถส่งคิไปดเป็
Recycle
ได้ตามกฎหมายและขายเป็
นรายได้ำเจัข้ดาบริ
ษัทดฯเพิลดลง
กก. คิดคิเป็ดนเป็33.44%
ส่งผลให้รายได้จาก
ขึขยะที
้น 12,842
น 87.24%
ส่งผลให้
่าใช้จ่า10,071
ยในการก�
่มขึและสั
้น119,683.12
30,591.40
กำจัด กก.
ตามกฎหมายเพิ
่มขึ้นจากปี
2561คจำนวน
กก. คิดเป็บ�นำบั86.31%
ดส่วนการส่บาท
งขยะไปผลินตเป็8.79%  ในขณะเดี
นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มยขึวกั้น น
การขายขยะ
Recycle
ลดลง
153,701.98
บาท
คิ
ด
เป็
น
2.12%
แต่
โ
ดยภาพรวมการก่
อ
กำเนิ
ด
ขยะจากกระบวนการผลิ
2563 มี
สัดส่วนของขยะที
งไป Recycle
ตามกฎหมายและขายเป็
เข้าบริษบาท
ทั ฯ ลดลง
กก. คิยดวกั
เป็ตในปี
นนสั33.44%
12,842 กก. ส่ คิามารถส่
ดเป็น 87.24%
ส่งผลให้คได้่าใช้
จ่ายในการกำจัด บำบัดเพิน่มรายได้
ขึ้น 30,591.40
คิดเป็น119,683.12
8.79% ในขณะเดี
ดส่วนของส่ง
ปริมาณลดลงจากปี 2562 จำนวน 41,675.12 กก. คิดเป็น 12.66%

ผลให้รขยะที
ายได้่สจามารถส่
ากการขายขยะ
Recycle
ลดลง 153,701.98นบาท
โดยภาพรวมการก่
ำเนิดขยะจากกระบวนการ
งไป Recycle
ได้ตามกฎหมายและขายเป็
รายได้คิเดข้เป็
าบรินษ2.12%   แต่
ัทฯ ลดลง 119,683.12
กก. คิดเป็อนก�33.44%
ส่งผลให้รายได้จาก
การขายขยะ
Recycle
ลดลง 153,701.98
คิด41,675.12
เป็น 2.12% กก.
แต่โคิดยภาพรวมการก่
ผลิ
ในปี
2563
ริมLandfill
าณลดลงจากปี
2562 จ�บาท
ำนวน
ดเป็น 12.66% อกำเนิดขยะจากกระบวนการผลิตในปี 2563 มี
▪ ตZero
wasteมีปto

•

ปริมาณลดลงจากปี
2562 จำนวน 41,675.12 กก. คิดเป็น 12.66%
300,000.00

Zero waste to Landfill

กิโลกรัม

250,000.00
▪ Zero
waste to Landfill
300,000.00

250,000.00
150,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00 011 คัดแยกเพื่อ
จาหน่าย

ปริมาณขยะปี61 (กก.)

-

Zero waste to Landfill
073 071 ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก
สุขาภิบาล

242,961.50
011 คัดแยกเพื่อ
267,712.00
จาหน่าย
ปริมาณขยะปี63 (กก.)
220,276.88
ปริมาณขยะปี61 (กก.)
242,961.50
ปริมาณขยะปี62(กก.)

ขยะอันตราย
จากการผลิต
ขยะอันตราย
Zero waste to Landfill
จากการผลิต

ขยะทัว่ ไป
จากการผลิต
ขยะทัว่ ไป
Zero waste to Landfill
จากการผลิต

200,000.00
กิโลกรั
ม

075 เผาทาลายใน
เตาเผา

350.00
2,150.00
073 071 ฝังกลบอย่าง
075 เผาทาลายใน
40.00
800.00
ปลอดภัย ตามหลัก
เตาเผา
สุ
ข
าภิ
บ
าล
3,537.00
2,468.00
350.00
2,150.00

044 เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน

Zero waste to Landfill
049 นากลับมาใช้
ประโยชน์อีก

073 071 ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก
สุขาภิบาล

755.00
044 เป็นวัตถุดิบ
1,470.00
ทดแทน
755.00

36,093.00
049 นากลับมาใช้
34,748.00
ประโยชน์อีก
17,995.00
36,093.00

11.02
073 071 ฝังกลบอย่าง
1,554.00
ปลอดภั
ย ตามหลัก
สุ-ขาภิบาล

-

17,995.00

-

11.02

042 ทาเชื้อเพลิงผสม
2,785.06
04217,330.00
ทาเชื้อเพลิงผสม

27,562.00
2,785.06

075 เผาทาลายใน
เตาเผา
24,656.00
075 เผาทาลายใน
5,594.00
เตาเผา
15,734.00
24,656.00

มาณขยะปี62(กก.)
267,712.00
1,470.00
1,554.00งกำจัดระหว่
17,330.00
5,594.00
กราฟ E3ปริแสดงการเปรี
ยบเที
ยบปริมาณวัส40.00ดุที่ไม่ใช้แล้ว800.00
(กก.) จากกระบวนการผลิ
ต34,748.00
แยกประเภทการส่
างปี 2561-2563
ปริมาณขยะปี63 (กก.)

220,276.88

3,537.00

2,468.00

27,562.00

15,734.00

จากตาราง
และกราฟยบเที
E3 ยจะเห็
ได้วส่าดุปีท2563
ีการนำขยะอั
นตรายจากกระบวนการผลิ
ส่งดไปกำจั
ดด้ว2561-2563
ยวิธีการฝังกลบ
กราฟ E3E1
แสดงการเปรี
บปริมนาณวั
ี่ไม่ใช้แไม่
ล้ว ม(กก.)
จากกระบวนการผลิ
ตแยกประเภทการส่งตกำจั
ระหว่างปี
และมี
ารนำขยะทั
่วไป (ไม่
อันยตราย)
ซึ่งเป็นประเภททีต่ไแยกประเภทการส่
ด้รับการยกเว้นให้งกก�ำจั
ปฝัง2561-2563
กลบอย่าง
กราฟกE3
แสดงการเปรี
ยบเที
บปริมไปฝั
าณวังสกลบจำนวน
ดุทไี่ ม่ใช้แล้ว3,537
(กก.)กก.
จากกระบวนการผลิ
ำจัดดโดยวิ
ระหว่ธาีไงปี
จากตาราง
E1
และกราฟ
E3
จะเห็
น
ได้
ว
่
า
ปี
2563
ไม่
ม
ี
ก
ารนำขยะอั
น
ตรายจากกระบวนการผลิ
ต
ส่
ง
ไปกำจั
ด
ด้
ว
ยวิ
ธ
ก
ี
ารฝังกลบ
ปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม
และมีการนำขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) ไปฝังกลบจำนวน 3,537 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้กำจัดโดยวิธีไปฝังกลบอย่าง
หลัก 3Rs
จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นได้ว่าปี 2563 ไม่มีการน�ำขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตส่งไปก�ำจัดด้วยวิธีการฝัง
ปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม
กลบ และมี
การน�ำขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) ไปฝังกลบจ�ำนวน 3,537 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้ก�ำจัดโดยวิธีไปฝังกลบ
หลัก 3Rs

อย่างปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทั้งนี้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการด�ำเนินการคัด
แยกขยะตามหลัก 3Rs  
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
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•
ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต
▪ ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต

ตาราง E2 แสดงปริมาณการผลิต (หน่วยผลิต kVA) ,ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งก�ำจัด,
แสดงปริมาณการผลิต (หน่วยผลิต kVA) ,ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งกำจัด,บำบัดด้วยวิธี 071,073,075
บ�ำบัดด้วยวิธี 071,073,075 และ 042 , ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg. / kVA.)

ตาราง E2

และ 042 , ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg. / kVA.)

ปีที่ดำเนินการ

รายการ
ปริมาณการผลิต (kVA)
ปริมาณขยะ (Kg.)

ปีฐาน 2561

2562

2563

1,522,675.00

1,240,314.00

1,291,018.00

66,800.08

61,536.00

67,296.00

0.044

0.050

0.052

ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg./kVA)
1,600,000.00

0.050

1,400,000.00

0.054

0.052

เป้าหมายไม่เกิน
0.048kg./kVA

1,200,000.00
1,000,000.00

0.044

800,000.00

0.052
0.050
0.048
0.046

600,000.00

0.044

400,000.00

0.042

200,000.00

0.040

-

ปีฐาน 2561

2562

2563

หน่วยผลิต (kVA)

1,522,675.00

1,240,314.00

1,291,018.00

ปริมาณขยะ (Kg.)

66,800.08

61,536.00

67,296.00

0.044

0.050

0.052

ปริมาณขยะ/หน่วยผลิต (Kg./kVA)

หน่วยผลิต (kVA)

ปริมาณขยะ (Kg.)

0.038

ปริมาณขยะ/หน่วยผลิต (Kg./kVA)

กราฟ E4 แสดงสัดส่วนปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg./kVA)

E4 แสดงสั
นปริมาณขยะต่อหน่วยผลิ
ตว(Kg./kVA)
จากตาราง E2 และกราฟกราฟ
E4 แสดงให้
เห็นว่าดปริส่มวาณขยะจากกระบวนการผลิ
ตในส่
นที่ส่งกำจัด,บำบัดมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้น

E2 ปและกราฟ
แสดงให้
วนทีส่ และปี
ง่ ก�ำจั2563
ด,บ�ำบัมีดกมีารทดลองยกเลิ
แนวโน้มสัดส่กวนเพิ
อย่างต่อจากตาราง
เนื่อง ด้วยเหตุ
ัจจัยการปรัE4บเปลี
่ยนวัสเดุห็วันตว่ถุาดปริิบมทีาณขยะจากกระบวนการผลิ
่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องช่ตวในส่
งปี 2562
หรือม่
ขึเปลี
้นอย่่ยนางต่
บเปลี่ยนวัสดุ่สุดวัตและจากกระบวนการควบคุ
ถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตอย่มาการใช้
งต่อเนือ่อย่งช่
มีการทดลอง
เพือ่อเนื
ให้่อได้ง วด้ัสวดุยเหตุ
หรือ ปวััจตจัถุยดการปรั
ิบที่ดีและเหมาะสมที
างคุวงปี
้มค่า2562
ยังไม่ดและปี
ีพอ ซึ่ง2563
ในปี 2564
จะได้นำ
ยกเลิ
ก
หรื
อ
เปลี
่
ย
น
เพื
่
อ
ให้
ไ
ด้
ว
ั
ส
ดุ
หรื
อ
วั
ต
ถุ
ด
ิ
บ
ที
่
ด
ี
แ
ละเหมาะสมที
่
ส
ุ
ด
และจากกระบวนการควบคุ
ม
การใช้
อ
ย่
า
งคุ
้
ม
ค่
า
ยั
ง
ผลลัพธ์นี้ไปวางแผนในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการเกิดขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยทีไม่
่สุดดีพอ
ซึ่งในปี 2564 จะได้น�ำผลลัพธ์นี้ไปวางแผนในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการเกิดขยะหรือของเสียจาก
กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
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•

การก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุ
นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

“เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งกลับมายังโรงงานผลิตของ QTC ได้เพื่อเข้ากระบวนการ
คัดแยก และส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก
หม้อแปลงไฟฟ้า QTC ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาที่โรงงานผลิตคิว
ทีซี จังหวัดระยองด้วยตนเอง”

Product Life Cycle of
Distribution Transformer for QTC

ในรอบปี 2563 ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�ำจัดที่โรงงาน “คิวทีซี” จังหวัดระยอง

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ ไม่ใช้แล้ว
ปี 2563 บจ.คิว โซลาร์ 1 ยังไม่มกี ารส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�ำจัด เนือ่ งจากยังใช้สทิ ธิ BOI จึงท�ำการขยายเวลาการจัดเก็บวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากจะพูดถึงประเด็นสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอีกหนึง่ เรือ่ งส�ำคัญนอกเหนือจากเรือ่ งขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม คงหนีไม่พน้ เรือ่ ง
การก่อก�ำเนิดมลพิษทางอากาศ ทางน�ำ 
้ จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นตัวการส�ำคัญที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และคุณภาพน�ำ 
้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผูค้ นในสังคม,ชุมชน  และสภาพแวดล้อม
ซึง่ หากการด�ำเนินของโรงงานอุตสาหกรรมใดไม่คำ� นึงถึงผลกระทบดังกล่าว และไม่ให้ความส�ำคัญในกระบวนการควบคุมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกฎหมาย อาจถูกต่อต้านจากผูค้ นในชุมชนไม่สามารถด�ำเนินกิจการในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างราบรืน่ หรืออาจต้องถูกพักใบ
อนุญาตประกอบกิจการ หรือปิดกิจการ ตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ   
คิวทีซี ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ และผูค้ นในชมชุนรอบข้าง ตลอดจนสิง่ แวดล้อม และ
ผลกระทบต่อธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต การเลือกเครื่อง
มือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต้องประหยัดพลังงาน ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบป้องกัน หรือกักเก็บมลพิษอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ตรวจวัดค่ามลพิษต่าง ๆ ตามกฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
2.เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน กระบวนการผลิต ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิง่ แวดล้อม, กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง, การตรวจวัดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ที่กฎหมายก�ำหนด, การจัดซื้อสีเขียว โดยพิจารณาด้าน
คุณภาพ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ
เป้าหมาย : 1.ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อก�ำเนิดมลพิษมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
เป้าหมาย : 2.สัดส่วนมูลค่าการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีเครื่องหมายฉลากเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 5%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 มีมลู ค่าการจัดซือ้ สีเขียว 295,558.06 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 คิดเป็น  167%  ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 3.ข้อร้องเรียนจากชุมชน กรณีได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากกิจกรรมของโรงงานระยอง
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียน จากชุมชน (หนังสือรับรองจาก อบต.มาบยางพร)
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•
ระบบการบริ
หารจั
ดการด้าานสิ
นสิ่ง่งแวดล้
อมอม
ระบบการบริ
หารจั
ดการด้
แวดล้

นำ� ระบบการบริหหารจั
ารจัดดการด้
การด้าานสิ
นสิ่งง่ แวดล้
แวดล้ออมม ISO14001:2015
บรอง
โดยได้
รบั การตรวจ
บริษบริัทษฯ ทั ได้ฯ นได้ำระบบการบริ
ISO14001:2015มาประยุ
มาประยุกกต์ต์ใช้ใแช้ละขอการรั
และขอการรั
บรอง
โดยได้
รับการตรวจ
นโดยผู
้ตรวจสอบจากภายนอกปี
ส�ำหรับบ QTC
บรองจาก
SGSSGS
(Thailand)
ประเมิประเมิ
น โดยผู
้ตรวจสอบจากภายนอกปี
ละละ1 1ครัครั้ง้งสำหรั
QTC Energy
Energy ตรวจรั
ตรวจรับบรองระบบ
รองระบบและขอการรั
และขอการรั
บรองจาก
(Thailand)
Limited  และ Q Solar 1 ตรวจรับรองระบบ และขอการรับรองจาก Intertek Certification Limited
Limited และ Q Solar 1 ตรวจรับรองระบบ และขอการรับรองจาก Intertek Certification Limited

เอกสารรับบรองระบบมาตรฐาน
ISO14001:2105
(UKAS
& NAC)
เอกสารรั
รองระบบมาตรฐาน
ISO14001:2105
(UKAS
& NAC): QTC
: QTCEnergy
Energy

			

									

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS) : Q Solar 1
นโยบายสิ่งแวดล้อม https://qtc-energy.com/th/energy-policy/
เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS) : Q Solar 1

นโยบายสิ่งแวดล้อม https://qtc-energy.com/th/energy-policy/
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การควบคุมมลพิษ
คุณภาพน�้ำทิ้ง
โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำใต้ดินเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิต  มีเพียงการใช้น�้ำเพื่อการหล่อเย็น
แบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum , ใช้น�้ำเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้ำไว้ใช้ซ�้ำตลอดทั้งปีก่อนการ
ส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธ  ี ส�ำหรับการช�ำระล้างอุปกรณ์ปนเปือ้ นต่าง ๆ บริษทั ฯ จัดให้มถี งั กักเก็บน�ำ้ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นและส่งก�ำจัดภายนอก
ตามระยะ  ดังนั้น น�้ำทิ้งที่เกิดขึ้นคือน�้ำที่เกิดจากการช�ำระล้างในห้องน�้ำ ห้องครัว การล้างรถยนต์ เท่านั้น น�้ำที่ถูกใช้งานแล้วจะถูก
รวบรวมอยู่ในบ่อน�้ำที่ขุดขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรดน�้ำต้นไม้ต่อไป  ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้ำ
ทิ้งของโรงงาน และส�ำนักงานกรุงเทพฯ เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2560-2563)
ผลตรวจ
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

มาตรฐาน

หน่วย

4

20

mg/l

Not
Detected

Not
Detected

5

mg/l

7.26

7.23

5.5-9.0

-

<0.5

<0.5

1

mg/l as H2S

31

9

19

50

mg/l

34

27

32

27

40

°C

121

316

68

77

<65

3000

mg/l

5.4

5.7

10.6

1.7

2.0

100

mg/l as H2S

1/60

2/60

1/61

2/61

1/62

2/62

1/63

2/63

16/6/60

20/12/60

09/6/61

20/12/61

30/7/62

6/12/62

24/3/63

20/10/63

BOD5

4

7

7

6

7

<2

3

Oil and Grease

4.6

<1.5

Not
Detected

<2.5

Not
Detected

Not
Detected

PH

7.26

6.61

7.17

7.13

7.94

7.74

Sulfides

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

Not
Detected

<0.5

Suspended Solids

10

10

15

22

74

Temperature

31

23

32

28

Total Dissolved Solids

Not
Detected

59

Not
Detected

Total Kjeldahl Nitrogen

<1.0

1.6

1.9

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ QTC Energy ส�ำนักงานกรุงเทพฯ ณ จุดสุดท้าย (ปี 2560-2563)
ผลการตรวจ
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

1/60

2/60

1/61

2/61

1/62

1/63

2/63

มาตรฐาน

หน่วย

14/6/60

22/12/60

19/6/61

19/12/61

6/12/62

17/3/63

25/11/63

BOD5

10

7

16

12

18

8

4

40

mg/l

Oil and Grease

<1.5

<1.5

Not Detected

6.1

3.9

<2.5

Not Detected

20

mg/l

PH

7.8

7.66

8.04

7.64

7.35

7.19

7.16

5.0-9.0

-

Sulfides

0.7

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

0.7

<0.5

3

mg/l as H2S

Suspended Solids

19

19

22

21

79

<8

10

50

mg/l

Temperature

29

24

31

29

27

30

30

N/R

°C

Total Dissolved Solids

390

440

272

494

550

272

446

500

mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen

21.3

36

43

32.4

9.9

29.3

19.5

40

mg/l as H2S
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ส�ำหรับ Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีการใช้ในกระบวนการล้างท�ำความสะอาด
แผงโซลาร์เซลจ�ำนวน     แผง ปีละ   ครั้ง  และใช้น�้ำเพื่อการเกษตรในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการใช้เพื่อการช�ำระล้าง
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน แหล่งน�ำ้ ได้จากบ่อน�ำ้ บาดาล และการขุดบ่อเพือ่ กักเก็บน�ำ้ ฝนไว้ใช้งานช่วงฤดูแล้ง ซึง่ การระบายน�ำ้ ฝน หรือ
น�้ำล้นจากบ่อที่กักเก็บจะถูกปล่อยออกสู่ล�ำรางสาธารณะ  ดังนั้น Q Solar 1 จึงให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมคุณภาพน�้ำทิ้งอย่าง
สม�่ำเสมอ มีการติดตั้งระบบกังหันตีน�้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน�้ำในบ่อน�้ำที่กักเก็บไว้ และมีการตรวจวัดคุณภาพน�้ำปีละ 1 ครั้ง
โดยใช้บริการจากบริษทั แอคคิวฟาส แล็บ เซนเตอร์ จ�ำกัด  ผลการตรวจวัดในปี 2563 ครัง้ ที่ 1 พบสารแขวนลอยในบ่อน�ำ้ ซึมอาคาร
ส�ำนักงาน จึงได้ท�ำการปรับปรุงระบบพร้อมท�ำความสะอาดและตรวจซ�้ำครั้งที่ 2  ผลการตรวจวัดเป็นดังนี้
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ Q Solar 1 (ปี 2562-2563)
ผลตรวจ
พื้นที่ตรวจวัด

น้ำ�ทิ้งของระบบประปา

น้ำ�ทิ้งบ่อน้ำ�ซึมอาคารบ้านพัก

น้ำ�ทิ้งบ่อน้ำ�ซึมอาคารสำ�นักงาน

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

-

5.5-9.0

-

ND.

-

20

mg/l

<40

7.1

-

120

mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A

3

<40

-

50

mg/l

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

<5

4

-

5

mg/l

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A

7.5

4

-

5.5-9.0

-

บีโอดี (BOD)

6

Not Detected

-

20

mg/l

ซีโอดี (DOC)

<40

7.2

-

120

mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A

4

<40

-

50

mg/l

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

ND.

7

-

5

mg/l

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A

7.4

6

-

5.5-9.0

-

บีโอดี (BOD)

5

<5

-

20

mg/l

ซีโอดี (DOC)

92

7.2

-

120

mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A

16

213

<40

50

mg/l

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

ND.

38

-

5

mg/l

1/62

1/63

2/63

20/9/62

16/7/63

3/9/63

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A

7.3

2

บีโอดี (BOD)

2

ซีโอดี (DOC)
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คุณภาพอากาศ
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี มีขั้นตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบื้องต้นที่ทันสมัยเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด และมีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศอย่างสม�่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ ณ ปลายปล่องขณะปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามกฎหมายก�ำหนด มีผลเป็นดังนี้
ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2560 – 2563)
ผลตรวจ
พื้นที่

พารามิเตอร์

1/60

2/60

1/61

2/61

1/62

2/62

3/62

1/63

2/63

15/6

20/12

5/6

11/12

23/7

24/9

17/12

23/3

20/10

8.68

1.01

0.82

1.83

1.30

1.92

11.3

2.57

ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้

Particulate (ฝุ่นละออง)

1.2

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)

Particulate (ฝุ่นละออง)

4.11

MC 139 โรงงาน 6

MC 199 โรงงาน 6
ปล่อง Spray Booth พ่นสี
(ติดตั้ง)

0.97

หน่วย

1.69

400

mg/m3

6.56

400

mg/m3

200

ppm

Xylene
Total VOCs

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth)

1.97

มาตรฐาน

18.5

33.2

23.2

69.0

-

ppm

Particulate (ฝุ่นละออง)

0.24

6.29

2.54

1.61

400

mg/m3

Total VOCs

3.85

61.3

28

835

-

ppm

1.55

3.94

400

mg/m3

200

ppm

Particulate (ฝุ่นละออง)

1.77

6.97

2.1

2.69

94.9

8.12

17.7

111

Xylene

ปล่องเครื่องตัดพลาสม่า
โรงงาน 4

ปล่องเตาตบ (Vacuum)

Volatile Organic
Compounds

3.69

0.21

3.02

9.46

Particulate (ฝุ่นละออง)

22.7

54.1

3.31

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

12

3

11

Carbon Monoxide

3

18.9

643

29.2

101

-

ppm

10.1

33

29.1

15.2

400

mg/m3

1

<1

Not
Detected

Not
Detected

-

ppm

870

ppm

Not

Detected

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

433

-

mg/m3

Particulate (ฝุ่นละออง)

23.2

400

mg/m3

-

mg/m3

690

ppm

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

278

7.52

107

342

150

78

167.0

46.8

Carbon Monoxide

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม)

ปล่องดูดความชื้นเตาอบ
หม้อแปลง (โรง Power)

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

12.2

Not

Not
Detected

3

Not
Detected

Not
Detected

1

200

ppm

Not

22.1

4.19

68.8

0.37

29.6

-

mg/m3

200

ppm

Detected

2.08

Xylene

-

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

Detected

Not
Detected

Not
Detected

200

ppm

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

949

0.52

0.14

-

mg/m3

Oxide of Nitrogen as
Nitrogen Dioxide

<1

Not
Detected

Not
Detected

-

ppm

หมายเหตุ : Q Solar 1 ไม่มีกิจกรรมที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ
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การจัดซื้อสีเขียว
บริษทั ฯ เริม่ ใช้นโยบายจัดซือ้ สีเขียวในปี 2562 โดยในการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการท�ำงานใน
ส�ำนักงานให้พจิ ารณาคัดเลือกสินค้าทีม่ เี ครือ่ งหมาย “ฉลากเขียว” ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนผูผ้ ลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการลดผลก
ระทบด้านสิง่ แวดล้อม และเพือ่ สร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า ทุกคน ทุกกระบวนการ สามารถช่วยลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม   โดยในปี 2563 ได้จัดซื้อวัสดุส�ำนักงานที่มีเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” มาใช้จ�ำนวน  3 รายการ ดังนี้
รายการ

:

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม

รหัสอุปกรณ์สำ�นักงาน:

:

0016

เครื่องหมายการค้า

:

Shih-Tzu

มูลค่าการจัดซื้อ
			

:

52,155.60 บาท

รายการ

:

ผลิตภัณฑ์ลบคำ�ผิดรุ่น ZL102-W

รหัสอุปกรณ์สำ�นักงาน:

:

0038

เครื่องหมายการค้า

:

PENTEL

มูลค่าการจัดซื้อ

:

2,454.58 บาท

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี 2563 ที่มี “ฉลากเขียว”
เครื่องหมายการค้า

จำ�นวน 9 เครื่อง มูลค่า 227,200 บาท

เครื่องหมายการค้า

จำ�นวน 4 เครื่อง มูลค่า 190,920 บาท

		
ตารางสรุปมูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2562-2563
รายการ

เครื่องหมายการค้า

มูลค่าการจัดซื้อสีเขียว
ปี 2562

ปี 2563

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม

Shih-Tzu

66,346.00

52,155.60

ผลิตภัณฑ์ลบคำ�ผิดรุ่น ZL102-W

PENTEL

6,786.12

2,454.58

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

RICOH

104,040

227,200

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

Fuji Xerox

-

190,920

177,172.12

472,730.18

มูลค่ารวม

มูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 167% มูลค่าที่เพิ่มขึ้น  295,558.06 บาท
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หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าในรอบปี 2563 คิวทีซี ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต้องยอมรับว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งในแง่ของสาเหตุ และผลกระ
ทบ ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง
เพื่อให้ประชากรของประเทศอยู่ดีมีสุขมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี การพัฒนาต่าง ๆ ย่อมเกิดการเผาผลาญพลังงานและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จึงถือได้ว่าทุก ๆ ประเทศมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ท�ำให้
อุณหภูมขิ องโลกเพิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทัว่ โลก น�ำ้ แข็งขัว้ โลกละลาย ประเทศในเขตร้อนก็จะวิกฤติรอ้ น แห้ง
แล้ง เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ทุก ๆ ประเทศจะต้องเริ่มด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกตามความตกลงปารีส “Paris
Agreement”  โดยทุกประเทศสามารถด�ำเนินการได้อย่างเสรี เนื่องจากความสามารถ ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ
แตกต่างกัน รวมทั้งข้อจ�ำกัดทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป
ในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% ของทั้งโลกแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพื่อลดผลกระ
ทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และด�ำเนินการตามความตกลงปารีส รัฐบาลไทยจึงก�ำหนดเป้าหมายภายในปี 2030 จะสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คิวทีซี ตระหนักดีถงึ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ในฐานะทีเ่ ป็นส่วน
หนึ่งของสังคมไทย และเป็นองค์กรที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ให้
ความส�ำคัญ และใช้ความพยายามทีจ่ ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งาน ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงการเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : 1.เพือ่ ให้มกี ระบวนการ การเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล ในการจัดท�ำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
4.เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001, ISO1464-3 , เกณฑ์การรายงานก๊าซ
เรือนกระจกของ อบก. ,นโยบายสิ่งแวดล้อม พลังงาน และคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร
เป้าหมาย : 1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 3 ประเภทลดลงจากปีฐาน 5%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.41% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 2.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยผลิต MVA ลดลง 5% จากปีฐาน
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ลดลง 7.86% จากปีฐาน ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 3.ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตมากกว่า 5% ต่อปี
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ยอดขาย Super Low Loss ลดลง 24% จากปี 2562 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ Green Label ลดลง 90% จากปี 2562 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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•

กระบวนการจัดท�ำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)
ตัง้ แต่ปี 2558 และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทีโ่ รงงานผลิต จังหวัดระยอง มีจดุ ประสงค์เพือ่ รับการทวน
สอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กรระดับจ�ำกัด  (Limited  Assurance  Level)  ระดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยใช้มาตรฐาน
ISO14064-3 และเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก. อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย
ก๊าซที่ติดตามผล ได้แก่  CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 และ NF3  และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร เพื่อ
ท�ำหน้าที่ดังนี้
• รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ตามรายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก.รายไตรมาส
• ค�ำนวณ และวิเคราะห์ผลแบบรายไตรมาส
• รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
• จัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ของ อบก. ปีละ 1 ครั้ง
• ขอการรับรองผลจากผู้ทวนสอบภายนอก ปีละ 1 ครั้ง
• รายงานผลต่อคณะกรรมการ MRB เพื่อจัดท�ำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ 1 ครั้ง
• ขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปีละ 1 ครั้ง
• เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานในองค์กรทราบ
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คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
ตาราง C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี 2558-2563
131

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ton CO2 eq.)

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

Total
Scope 1
Scope 2
Scope 3
Emission
ปี พ.ศ.
(ton
CO2
(ton
CO2
(ton
CO2
Scope
1+ 2
ตาราง C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี 2558-2563
eq.)
eq.)
eq.)
(ton CO2
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ton eq.)
CO2 eq.)
ปี พ.ศ.

2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)
2559

25602558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)
25612559
(ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)

2560
2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)
2562(ปี
ฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5)
2562
25632562(ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5)
2563

2562

% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และ ปี 2563
% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และ ปี 2563

Scope 1
(ton 426
CO2
eq.)
401

Scope 2
(ton 899
CO2
eq.)
672

391
426
401
328
391
282
328
284
282
284
276
276

907
899
672
909
907
908
909
780
908
780
745
745

-2.82%

-4.49%

-2.82%

-4.49%

Scope 3
63
(ton CO2
eq.)68
6357
6864
57
50
64
5050
5055
55

10.00%

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

Total
Emission
1,325
Scope 1+ 2
1,073eq.)
(ton CO2
1,298
1,325
1,073
1,237
1,298
1190
1,237
1,064
1190
1,064
1,020
1,020

Emission
1,388
Scope 1+2+3
1,141eq.)
(ton CO2
1,355
1,388
1,141
1,301
1,355
1240
1,301
1,113
1240
1,113
1,075
1,075

-4.14%

-3.41%

10.00%

-4.14%

-3.41%

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

Types of GHGs included :
Types of GHGs included :

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

1600
1400

(ton CO2 eq.)

1200
1000
800
600
400
200
0
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

รวม
ประเภทที่ 1+2

รวม
ประเภทที่ 1+2+3

กราฟ C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างปี 2558-2563

กราฟ C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างปี 2558-2563
จากตาราง C1
C1 และกราฟ
และกราฟ C1
มีกมารเปลี
่ยนปี
ฐานใหม่
อีกครั
จากเดิ
มปีฐมานปีฐ2561
มาเป็นมาเป็
ปีฐานนปี2562
จากตาราง
C1แสดงให้
แสดงให้เห็เห็นนว่าว่บริ
าบริษัทษฯัทฯได้ได้
ีการเปลี
่ยนปี
ฐานใหม่
อีก้งครั
้งจากเดิ
าน 2561
ฐาน
ซึ่งได้ทซึำการคำนวณใหม่
ในปี 2563
่องจาก
มีการประกาศเปลี
่ยนค่าแฟคเตอร์
EF (AR5)
อนกระจกหลายรายการ
2562
ง่ ได้ทำ� การค�ำนวณใหม่
ในปีเนื2563
เนือ่ อบก.
งจากได้อบก.
ได้มกี ารประกาศเปลี
ย่ นค่าแฟคเตอร์
EFของก๊
(AR5)าซเรื
ของก๊
าซเรือนกระจกหลาย
หากนำข้อมูลปีำฐข้านมาใช้
ปรับโดยไม่
ค่า EFปให้
การเปรียบเที
ติขยาดความ
รายการหากน�
อมูลปีฐโดยไม่
านมาใช้
รับเค่ป็านค่EFาเดีให้ยวกั
เป็นบปีค่า2563
เดียวกัทีบ่มปีีการเปลี
2563่ยทีนแปลงจะทำให้
่มีการเปลี่ยนแปลงจะท�
ำให้ยกบผลเชิ
ารเปรีงยสถิ
บเที
บผลเชิง
สถิ
ตขิ ่อาดความน่
อ่ ถือ และเนื
งจากปี
2563
2562 มีกระบวนการท�
งานใกล้
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ บคณะท�
ำงานคาร์
อน
น่าเชื
ถือ และเนืา่อเชืงจากปี
2563 อ่และปี
2562
มีกและปี
ระบวนการทำงานใกล้
เคียงกันำมากที
่สุดเคีดัยงนังกั้นนคณะทำงานคาร์
อนฟุตพริ
้นจึงเลือบกปี
ฟุ2562
ตพริมาคำนวณเป็
้นจึงเลือกปี 2562
มาค�ำนวณเป็นปีฐานใหม่
นปีฐานใหม่
่งจะเห็นนได้ได้ว่าวปริ
่าปริมมาณการปล่
าณการปล่ออยก๊
ยก๊าาซเรื
ซเรืออนกระจกปี
นกระจกปี2563
2563ประเภทที
ประเภทที่ 1่ 1ลดลง
ลดลง 2.82%
2.82% ประเภทที่ 22 ลดลง
ลดลง 4.49%
4.49% ประเภที
ซึซึ่งจะเห็
ประเภที่ ่ 3
ฐานฐาน
25622562
Re-calculation
of Base
year (AR5)
ไม่ได้ตไม่
ามเป้
กำหนด ่
เพิ่มขึ้น 10%
10% โดยรวมทั
โดยรวมทั้ง้ง33ประเภทลดลง
ประเภทลดลง3.41%
3.41%จากปี
จากปี
Re-calculation
of Base
year (AR5)
ได้าตหมายที
ามเป้า่หมายที
ก�ไว้ำหนดไว้
5% จากปี5%
ฐานจากปีฐาน
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ตาราง C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต
Total
Emission
Capacity
ton CO2
Capacity
ปี พ.ศ.
Scope 1+ 2
(Unit)
eq./Unit
(MVA)
ตาราง C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต
(ton CO2
Total Emissioneq.)
Capacity
ton CO2
Capacity
ปี พ.ศ.
Scope 1+ 2
2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)
1,325 (Unit) 3,728 eq./Unit 0.3554 (MVA)1,791.85
(ton CO2 eq.)
2559(ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)
1,136.98
2558
1,325 1,073 3,728 2,341 0.3554 0.4584 1,791.85
2560
1,659.53
2559
1,073 1,298 2,341 4,162 0.4584 0.3119 1,136.98
2560
1,298 1,237 4,162 3,602 0.3119 0.3434 1,659.53
2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)
1,522.68
2561
1,237 1190 3,602 1,693 0.3434 0.7029 1,522.68
2562(ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)
1,240.31
2562
1190
1,693
0.7029
1,240.31
2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5)
1,064
1,693
0.6285
1,240.31
2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5)
1,064
1,693
0.6285
1,240.31
2563
1,291.02
2563
1,020 1,020 1,686 1,686 0.6050 0.6050 1,291.02
%การเปลี
่ยนแปลงระหว่
าน 2562
Re-cal.และปี
%การเปลี
่ยนแปลงระหว่
างปีาฐงปี
านฐ2562
Re-cal.และปี
2563 2563 -4.14% -4.14% -0.41% -0.41% -3.74% -3.74% 4.09% 4.09%

132

ton CO2
eq./MVA
ton CO2
0.7395
eq./MVA

0.9437
0.7395
0.7821
0.9437
0.7821
0.8124
0.8124
0.9594
0.9594
0.8578
0.8578
0.7901
0.7901
-7.90%
-7.90%
1.2000

2,000
1,800

1,200

1.0000

0.9594

0.9437

1,400

0.7821

0.7395

0.8578

0.8124

0.7901

0.8000
0.6000

1,000
800

0.4000

600
400

ton CO2 eq./MVA

Capacity (MVA)

1,600

0.2000

200
0.0000

0

2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)

2559

2560

2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)

GHG (ton CO2 eq.)

2562

Capacity (MVA)

2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Recalculation of Base
year(AR5)

2563

ton CO2 eq./MVA

กราฟ C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA

กราฟ C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA
0.8000

4,500
0.7029

0.7000
0.6285

Capacity (Unit)

3,500

0.6050

3,000
2,000

0.5000

0.4584

2,500

0.6000

0.3554

0.3119

1,500

0.4000

0.3434

0.3000

1,000

0.2000

500

0.1000

0

2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1)

2559

2560

GHG (ton CO2 eq.)

2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2)

Capacity (Unit)

2562

2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Recalculation of Base
year(AR5)

2563

ton CO2 eq./Unit

4,000

0.0000

ton CO2 eq./Unit

แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต Unit
กราฟกราฟ
C3 C3
แสดงปริ
มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต Unit

จากตารางC2
C2และกราฟ
และกราฟC2C2แสดงให้
แสดงให้
มาณการปล่
อนกระจกประเภทที
่ 1 และ
หน่วตยผลิ
ต MVA
จากตาราง
เห็เนห็ว่นาว่ปริาปริ
มาณการปล่
อยก๊อายก๊
ซเรืาอซเรื
นกระจกประเภทที
่ 1 และ
2 ต่อ2หน่ต่วอยผลิ
MVA
ลดลง ลด
7.90%
จากปีจากปี
ฐาน 2562
of Base year
(AR5)
ซึ่งได้
ตามเป้
จากปี5%
ฐานจากปี
และจากตาราง
C2 และ
ลง 7.90%
ฐาน Re-calculation
2562 Re-calculation
of Base
year
(AR5)
ซึ่งาได้หมายที
ตามเป้่กาำหนดไว้
หมายที่ก5%
�ำหนดไว้
ฐาน และจากตาราง
กราฟ
C3 แสดงให้
นว่าปริมเาณการปล่
ยก๊าซเรือนกระจกประเภทที
่ 1 และ 2 ต่อหน่
วยผลิ2ตต่Unit
ที่มีนัยสำคั
ญ น
C2 และกราฟ
C3เห็แสดงให้
ห็นว่าปริมอาณการปล่
อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที
่ 1 และ
อหน่ลดลง
วยผลิ3.74%
ต Unitประเด็
ลดลงน3.74%
ประเด็
ต่ทีอม่การลดลงของก๊
าซเรือนกระจกปีาซเรื
2563
สืบเนื่องมาจากมาตรการ
Work From HomeWork
: WFH
ทำให้
ปริมาณการปล่
ยก๊ปาริซเรื
อนกระจก อย
นี ยั ส�ำคัญต่อการลดลงของก๊
อนกระจกปี
2563 สืบเนือ่ งมาจากมาตรการ
From
Home
: WFH ท�ำอให้
มาณการปล่
จากการใช้
น้ำมันชนิดเบนซินของรถประจำตำแหน่
งลดลง และปริ
พลังและปริ
งานไฟฟ้มาาณการใช้
โรงงานลดลง
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
น�้ำมันชนิดเบนซินของรถประจ�
ำต�มำาณการใช้
แหน่งลดลง
พลังงานไฟฟ้าโรงงานลดลง  
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เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจ�ำปี 2563 ช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563  เลขที่การรับรอง TH-ENV-2021-5001240-001 ทวนสอบและรับรองผลโดย บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จ�ำกัด   

สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบับเต็มได้ที่
https://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2021/03/5-CFO-2.pdf
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ส�ำหรับรายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กรปี 2562 ขอการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
: อบก. ในปี 2563 หมายเลขการรับรองที่ TGO CFO FY20-05-029  (Verification Period : 01/01/2019 – 31/12/2019)   ซึ่งคุณ
เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�ำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะทีบ่ ริษทั ได้ผา่ นการพิจารณารับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร(Carbon Footprint
Organization : CFO) ” ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563    
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กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุนแนวคิดของพนักงานทุกคนในบริษทั และบริษทั ย่อยทุกแห่ง ให้ปรับปรุงงานด้วย KAIZEN หรือ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�ำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2563 มีประเด็นส�ำคัญดังนี้

• โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในตลาดทุนไทยเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1 และ 2  เป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัคม และชุมชน
เพื่อพัฒนากลไกการดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน
เป้าหมายโครงการ : สร้างต้นแบบชุมชนแหล่งดูดซับก๊าซคอร์บอนฯ ทีม่ รี ายได้ในการเลีย้ งชีพและไม่ทำ� ลายป่า และสามารถ
ขยายผลไปทั่วประเทศ
พื้นที่เป้าหมาย :

ป่าชุมชนน�ำร่องจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา รวม 12 ป่าชุมชน พื้นที่ป่ารวม
20,925 ไร่ โดยมีชาวบ้านได้รับประโยชน์จ�ำนวน 6,588 คน

คิวทีซี ในฐานะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network :
TRBN) จึงได้เข้าร่วมผนึกก�ำลังขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วยการสมทบทุนสนับสนุนโครงการ 100,000 บาท พร้อมลงพื้นที่เป้า
หมาย “ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง” อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563  

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เข้าร่วมพิธี
เปิดงาน และร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ณ ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563
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• โครงการ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”
รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลงานประดิษฐ์ของทีมวิศวกรและช่าง บจ. คิวโซลาร์ 1  จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยของคิวทีซ  ี มีพนื้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผงโซลาร์เพือ่ ผลิตไฟฟ้ากว่า 200 ไร่ การตรวจสอบแผงโซลาร์ และการตรวจสอบการท�ำงานของ
ตู้ควบคุมต่าง ๆ ประจ�ำวัน หรือบางครั้งมีเหตุฉุกเฉินแจ้งเตือนความผิดปกติของศูนย์ควบคุมต้องรีบไปตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่ง
ด่วน ซึ่งการเข้าไปถึงพื้นที่แต่ละจุดจ�ำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ เพราะมีระยะทางไกล อากาศร้อนแดดแรง หรือบางครั้งฝนตก แต่เดิม
จะใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ หรือบางครัง้ ใช้รถจักรยาน ในการปฏิบตั งิ านซึง่ เกิดความสิน้ เปลือ้ งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์กม็ สี ภาพเก่าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ   ทีมงานของ Q Solar 1 จึงมีแนวคิดทีจ่ ะเปลีย่ นพยานพาหนะใหม่ทสี่ ามารถ
ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และช่วยลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม จึงเกิดโครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้า พลัง
านแสงอาทิตย์” ขึ้นมาใช้งานทดแทนยานพาหนะเดิม
“รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์” ไม่ตอ้ งเติมน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จากแผงโซลาร์ทตี่ ดิ เป็นหลังคา
คลุมแดด คลุมฝน มีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไว้ใช้เวลากลาง
คืน หรือจ�ำเป็นก็สามารถชาร์ตไฟบ้าน 220V.ได้อีกด้วย ผลงาน
ประดิษฐ์รุ่นต้นแบบนี้ส�ำเร็จเมื่อปลายปี 2563 ยังไม่สามารถ
วัดผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ก็
เป็นผลงานที่สร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กร
ปัจจุบันได้มีการสร้าง “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสง
อาทิตย์” ทดแทนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพือ่ ใช้งานในพืน้ ที่
Q Solar 1 แล้วจ�ำนวน  5  คัน ต้นทุนประมาณคันละ 56,113 บาท

สีน�้ำเงินส�ำหรับงานคนสวน
ตัดหญ้าล้างแผง

สีเขียวส�ำหรับงานเกษตร
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบตเตอรี่ขนาด 72V 10A
เก็บพลังงานไว้ใช้ช่วงกลางคืน
สีขาวส�ำหรับงานช่าง

•

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�ำนักงานกรุงเทพ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานและได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแผงโซลาร์เซลแบรนด์ Logi  จึงมีแนวคิด
ที่จะติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิศวกร พนักงานขาย และช่างบริการ เกี่ยว
กับเทคนิคต่าง ๆ วิธีการบ�ำรุงรักษา   และเพื่อให้การติดตั้งมีประโยชน์สูงสุดจึงท�ำการติดตั้งระบบแบบ On grid เข้าตู้ MDB เพื่อใช้
งานในส�ำนักงานในช่วงเวลากลางวันทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงประมาณ 40kWh ต่อวัน ในหนึง่ เดือนจะทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟน.ได้ 1200kWh  และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 0.60 ton
CO2 eq. ซึ่งโครงการนี้ได้ด�ำเนินการติดตั้งในเดือนธันวาคม 2563 จึงยังไม่สามารถวัดผลได้ในปี 2563
ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานจังหวัดระยองขนาด 427kW ในปี 2564 ซึ่งได้ยื่นขอสนับสนุนการลงทุน
จาก BOI เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และจะพร้อมด�ำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2564

ภาพการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อธันวาคม 2563

รายงานความยั่งยืน 253 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 95

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Super Low Loss Transformer  คือหม้อแปลงไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั การวิจยั และพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ QTC และพันธมิตรทางการ
ค้า Hitachi Metals, Ltd. ตั้งแต่ปี 2551 สืบเนี่องจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้
138
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เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ในปี 2563 มียอดจำหน่าย Super Low Loss Transformer : SLL น้อยกว่าปี 2562
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

คุณค่าต่อ QTC 				 คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
ค่าต่อ QTC
เพิคุณ
่มรายได้
    สร้างความแตกต่างของสินค้า
สร้างความแตกต่างของสินค้า
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คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
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กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าขาย และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกันเปรียบเทียบ 3 ปี

400

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าขาย และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ
คุณค่าต่อลูกค้า
Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกันเปรียบเทียบ 3 ปี

คุณค่าต่ด้อวลูยคุกค้ณาสมบัติเด่นของ Super Low Loss Transformer (Tr.SLL) ที่

ลดความสูญเสียพลังงานในแกนเหล็กได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบ
ด้วยคุ
ณสมบัจึตงิเช่ด่นวยให้
ของปSuper
Loss
มาตรฐาน
(Tr.STD)
ระหยั ดLow
ค่ าไฟฟ้
า ได้Transformer
ป ระมาณ 30% และมี
(Tr.SLL)
ที
ล
่
ดความสู
ญ
เสี
ย
พลั
ง
งานในแกนเหล็
ก
ได้
ถงึ 70% เมือ่
จุดคุ้มทุนภายใน 3-5 ปี

เทียบกับหม้อแปลงแบบมาตรฐาน (Tr.STD) จึงช่วยให้ประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 30% และมีจุดคุ้มทุนภายใน 3-5 ปี
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Green Label Transformer

คือหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานทัว่ ไป

• Green Label Transformer คือหม้อแปลงไฟฟ้ารุน่ มาตรฐานทัว่ ไป แต่ได้
แต่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
รับการปรับปรุงการออกแบบยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน
ฉลากเขียว และได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์หม้อ
ฉลากเขียว และได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์
แปลงไฟฟ้ า จากสถาบั น สิ ่ ง แวดล้ อ มไทย Certificate Number : GL2018/036 และ
หม้อแปลงไฟฟ้า จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Certificate Number : GL2018/036
GL2019/04 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่
และ GL2019/04 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับ
ระบบการใช้
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ล้านบาท

ปี 2563

28 เครื่อง
35 ล้านบาท

ปี 2562

277 เครื่อง
0

50

100

150
มูลค่า

จานวน

200

250

300

ตลาดเอกชนในประเทศหม้
อแปลงไฟฟ้อาแปลงไฟ
ตลาดเอกชนในประเทศหม้
ฉลากเขี
ย วอาจยั
ง ไม่ เงป็ไม่นเทีป็่ สนนใจของ
ฟ้าฉลากเขี
ยวอาจยั
ทีส่ นใจของผูใ้ ช้
ผูงานเนื
้ ใ ช้ ง านเนื
่ อ งจากคุ
ต ิ ต าม
อ่ งจากคุ
ณสมบัณตติ สมบั
ามมาตรฐานฉลาก
มาตรฐานฉลากเขี
ย วไม่
ต ่ า งจากหม้ อ
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ทีซี ลูกค้าจึ่นงมาตรฐาน
ให้
คิวทีซี ลูกค้าจึงให้คววามสนใจรุ
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ในปี 2564 จะเร่งทำตลาดหม้อแปลง Super Low Loss และ หม้อแปลงฉลากเขียวในเชิงรุก เพื่อการรับรู้ของลูกค้าและสามารถ
เข้าถึงสินค้าทีม่ ีคุณภาพสูงและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2564 จะเร่งท�ำตลาดหม้อแปลง Super Low Loss และ หม้อแปลงฉลากเขียวในเชิงรุก เพื่อการรับรู้ของลูกค้าและ
สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์น�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องจากมนุษย์ยังต้องการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอีกมากมาย จึงมีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ เช่นการใช้
ฟอสซิลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง การใช้น�้ำเพื่อผลิตอาหาร เครื่องดื่ม  การขุดถ่านหินเพื่อน�ำมาผลิตไฟฟ้า  การตัดต้นไม้เพื่อน�ำมาท�ำ
เฟอร์นเิ จอร์ การน�ำทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ มาสร้างอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งนุง่ ห่ม ฯลฯ หากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้ มีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จะท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติค่อย ๆ หมดไป ไม่สามารถปรับสมดุล
กลับมาได้ทนั ตามความต้องการของมนุษย์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์เองในอนาคตด้วยเหตุเพราะธรรมชาติขาดความสมดุลก่อ
ให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ดินเสื่อมคุณภาพ ภัยแล้ง  เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ฯลฯ  
คิวทีซี เป็นนิตบิ คุ คลทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้านพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้รว่ มกับพลังงานไฟฟ้า ซึง่ การผลิตหม้อแปลงไฟ
ฟ้าก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ ซึ่งมีสัดส่วนที่มากที่สุดหากเทียบกับการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ   ส�ำหรับบริษัทย่อย Q Solar 1 ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ก็ยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหลักเพื่อเลี้ยงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   นอกจาก
การใช้ไฟฟ้า และน�้ำมันแล้ว ยังมีการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการบริหารจัดการต่าง ๆ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และผู้
บริหารจึงให้ความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น�ำ้ มัน และน�ำ้ อย่างคุม้ ค่าด้วยตระหนักดีวา่ ทรัพยากรทีใ่ ช้ไม่วา่ จะเป็นไฟฟ้า หรือ
น�้ำมัน เกิดจากการน�ำทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิต แปรรูปเป็นพลังงาน    การใช้อย่างคุ้มค่าจะช่วยยืดระยะเวลาของทรัพยากร
นั้น ๆ ให้มีอยู่ได้นานที่สุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม และเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทได้อีกแนวทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
2.เพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO9001,บริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001(ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
แต่ไม่ขอการรับรอง) ระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิง่ แวดล้อม พลังงาน และคาร์บอนฟุตพริน้
องค์กร
เป้าหมาย : 1.ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต MVA แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 8.23%
เป้าหมาย : 2.ปริมาณการใช้นำ�้ มันดีเซลเพือ่ การขนส่งต่อยอดผลิต MVA แปรผันเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 0.01%
เป้าหมาย : 3.ปริมาณการใช้น�้ำประปาและบาดาลทุกพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ลดลง 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2563 มีผลการด�ำเนินดังนี้
ปริมาณการใช้น�้ำประปานครหลวงของส�ำนักงานกรุงเทพในปี 2563 เพิ่มขึ้น 3.41%ไม่ได้เป้าหมาย
ปริมาณการใช้น�้ำบาดาล โรงงานจังหวัดระยองในปี 2563 ลดลง 8.79%   
ได้ตามเป้าหมาย
ปริมาณการใช้น�้ำบาดาล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ในปี 2563 ลดลง 4.19%
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การใช้พลังงาน

142

การใช้พลังจงาน
กระบวนการในกิ
กรรมการผลิต การให้บริการ งานส�ำนักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของคิวทีซี , QTCGP และ Q Solar 1 ใช้
กระบวนการในกิ
พลังงานจาก
2 ส่วนได้แก่จกรรมการผลิต การให้บริการ งานสำนักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของคิวทีซี , QTCGP และ Q Solar 1 ใช้
พลังงานจาก
2 ส่งงานไฟฟ้
วนได้แก่ า (Non-Renewable)
1. พลั

วทีซี เป็นโรงงานที
่ไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจากภายนอก
1.โรงงานคิ
พลังงานไฟฟ้
า (Non-Renewable)

2 โรงงานคิ
แหล่งคือวทีการไฟฟ้
านครหลวง
ในส�ำนักการอนุ
งานใหญ่
เทพฯ และการไฟฟ้
มิภาคใช้
ในโรงงานผลิ
ต จังหวัด2ระยอง
ซี เป็นโรงงานที
่ไม่อยูใช้่ในเกณฑ์
รักษ์พกรุลังงงานตามกฎหมาย
ใช้าพส่ลัวงนภู
งานไฟฟ้
าโดยการซื
้อจากภายนอก
แหล่ง
คือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใช้ในโรงงานผลิต จังหวัดระยอง

EN1งเทพฯ
แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�ำนักงานกรุงเทพฯ
ตาราง EN1 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าตาราง
สำนักงานกรุ
QTC Energy สำนักงานกรุงเทพฯ

รายการ

kWh

การไฟฟ้านครหลวง (kWh)

153,000

2559

2559

2560

2561

2562

2563

153,000

139,000

152,000

202,000

204,000

139,000

2560

202,000

204,000

2562

2563

152,000

2561

กราฟ EN1 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2559-2563 : สานักงานกรุงเทพฯ

จากตาราง EN1 และกราฟ EN1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
EN1 และกราฟ กEN1
พลั่มงงานไฟฟ้
าของส�
ำนักงานกรุ
เทพฯ มี่มแผลิ
นวโน้
ขึน้ ดอย่
างต่งองานไฟฟ้
เนือ่ งทุกาปี เนื
อ่ งจาก
การเพิ่มจากตาราง
จำนวนบุคลากรประจำสำนั
งานทีการใช้
่มีการเพิ
ทุกปีเพราะมี
การขยายธุ
รกิจงไปในกลุ
ตภัมณเพิ
ฑ์ใม่ หม่
้านพลั
และในปี
การเพิ
่มจ�ำนวนบุคลากรประจ�
ำส�ำนักกงานบางส่
งานที่มีกวารเพิ
เพราะมี
การขยายธุพรลักิงจงานไฟฟ้
ไปในกลุา่มเนืผลิ่องจากยั
ตภัณฑ์งใคงมี
หม่ดพ้านันพลั
งงานไฟฟ้
า  และ
2563 จากมาตรการ
WFH ของพนั
นไม่ไ่มด้ทุสก่งปีผลต่
อการลดการใช้
กงานบางส่
วนที
่ต้อง
ในปี
2563 จากมาตรการ
ได้กสงานไม่
่งผลต่ออการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากยั
กงานบางส่วกน
ทำงานประจำสำนั
กงานเป็นWFH
ปกติทของพนั
ุกชั้น แต่กงานบางส่
สิ่งที่เพิ่มเติวมนไม่
คือพนั
อกไปรับประทานอาหารภายนอก
บริษัทฯงคงมี
จึงเพิพ่มนัไมรโครเวฟอี
ที1่ตเครื
้องท�่องเพื
ำงานประจ�
ส�ำนักองานเป็
นปกติทุกชั้น แต่สนิ่งทีตลอดทั
่เพิ่มเติ้งมปีคื2563
อพนักงานไม่
ออกไปรั
ฯ จึตงไฟฟ้
เพิ่มาไมร
่อให้พนักำงานใช้
ุ่นอาหารทานตอนกลางวั
แนวทางปรั
บปรุงบคืประทานอาหารภายนอก
อการติดตั้ง Solar Rooftopบริเพืษ่อัทผลิ
ใช้
โครเวฟอี
ก
1
เครื
่
อ
งเพื
่
อ
ให้
พ
นั
ก
งานใช้
อ
ุ
่
น
อาหารทานตอนกลางวั
น
ตลอดทั
้
ง
ปี
2563  แนวทางปรั
บ
ปรุ
ง
คื
อ
การติ
ด
ตั
้
ง
Solar
Rooftop
สำหรับสำนักงานกรุงเทพฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ โครงการติดตั้ง Solar Rooftop
เพืขนาด
่อผลิ12kW
ตไฟฟ้าสำนั
ใช้สก�ำงานกรุ
หรับส�งำเทพฯ)
นักงานกรุงเทพฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ โครงการ

ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�ำนักงานกรุงเทพฯ)
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ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง
ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง

QTC Energy โรงงานจังหวัดระยอง ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

รายการ

2559

2560

2561

2562

2563

1,153,576

1,556,768

1,561,008

1,558,904

1,489,120

ปริมาณการผลิต (MVA)

1,148.6

1,659.53

1,522.68

1,240.31

ปริมาณการผลิต (Unit)

2,341

4,162

3,602

1,693

kWh / MVA

1,004.33

938.08

1,025.17

1,256.87

kWh / Unit

492.77

374.04

433.37

920.79

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)

1,291.02
1,686
1,153.44
883.23

1,256.87
1,153.44
1,004.33

938.08

492.77
374.04

2559

2560

1,025.17
920.79

883.23

2562

2563

433.37

2561

กราฟ EN2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต ปี 2559 -2563 (โรงงานจังหวัดระยอง)
kWh / MVA

kWh / Unit

จากตาราง EN2 และกราฟ EN2 จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานจังหวัดระยองปี 2563 ลดลงจากปีฐาน 2562
จากตาราง
จะเห็นได้าวต่่าอการใช้
พลังตงานไฟฟ้
าของโรงงานจั
หวัตดามเป้
ระยองปี
2563 ลดลงจากปี
2562
คิดเป็น 4.48%
ขณะทีEN2
่สัดส่และกราฟ
วนการใช้พEN2
ลังงานไฟฟ้
หน่วยผลิ
MVA ลดลง
8.23% งได้
าหมายที
่ก�ำหนดไว้ฐแานปรผั
นเพิคิด่ม
่สัดฐส่วาน  และสั
นการใช้พลัดงส่งานไฟฟ้
าต่พอหน่
วยผลิต MVA
ลดลง
8.23%
ได้ตลดลง
ามเป้า4.08%
หมายทีจากปี
่กำหนดไว้
ปรผันเพิ่มขึ้นพไม่
กิน
ขึ้นเป็ไม่น เ4.48%
กิน 5%ขณะที
ของปี
วนการใช้
ลังงานไฟฟ้
าต่อหน่
วยผลิ
ต Unit
ฐาน แ2562  การใช้
ลังเงาน
5%าของโรงงานจั
ของปีฐาน และสั
ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้
าต่อหน่วยผลิ
ต Unit ลดลง 4.08%
ฐานมีก2562
พลังงานไฟฟ้
ของโรงงาน
ไฟฟ้
งหวัดดระยองลดลงอาจเนื
อ่ งจากการบริ
หารเวลาในการท�
ำงานล่จากปี
วงเวลา
ารจ�ำกัการใช้
ดและควบคุ
มอย่าางเข้
มข้น เพือ่
หวัดระยองลดลงอาจเนื
มีกรารจำกั
ดและควบคุ
างเข้ำมกัข้ดนเวลาออกนอกเคหะสถาน
เพื่อให้สามารถผลิตในเวลาซึง่
ให้จัสงามารถผลิ
ตในเวลาปกติ่อมงจากการบริ
ากทีส่ ดุ เนืหอ่ ารเวลาในการทำงานล่
งจากมาตรการป้องกัวนงเวลา
การแพร่
ะบาดโควิ
ด-19 ทีมม่ อย่
กี ารจ�
เป็ปกติ
นโอกาสดี
ษ่ัทองจากมาตรการป้
ฯ ได้ปรับปรุงและบริ
ารจัดการเวลาเพิ
าพการผลิ
ตได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้
มากทีท่สุดี่บริเนื
องกันหการแพร่
ระบาดโควิ่มดประสิ
-19 ทีท่มธิีกภารจำกั
ดเวลาออกนอกเคหะสถาน
ปรับปรุงและบริหารจัดการเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น
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ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1
ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1
Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2562

รายการ

2563

มิเตอร์ 6100034354
สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 27668614
เลี้ยงระบบ

มิเตอร์ 6100034354
สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 27668614
เลี้ยงระบบ

31,106.00

47,520.00

28,651.00

51,183.60

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)
ปริมาณการผลิต (MWh)

13,201.8

13,130.58

51,183.60

KWh

47,520.00

31,106.00

28,651.00

มิเตอร์ 6100034354 สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 27668614 เลี้ยงระบบ

มิเตอร์ 6100034354 สาธารณูปโภค

ปี 2562

มิเตอร์ 27668614 เลี้ยงระบบ

ปี 2563

กราฟ EN3 แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Q Solar 1 ปี 2562-2563

จากตาราง
EN3 และกราฟ EN3 แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ซึ่งแยกมิเตอร์ออกเป็น
จากตาราง EN3 และกราฟ EN3 แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ซึ่งแยกมิเตอร์ออกเป็น 2
2 ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าส�ำหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและส�ำนักงานในปี 2563 ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและสำนักงานในปี 2563 ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองทดแทน
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ.บางส่วนท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 7.89% จากปี 2562  และส�ำหรับมิเตอร์
การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ.บางส่วนทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 7.89% จากปี 2562 และสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ
ไฟฟ้าส�ำหรับเลี้ยงระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางคืนมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 7.71% ซึ่งมีปัจจัย
เลี้ยงระบบควบคุอมมกรณี
การผลิทตพ
าพลัตงย์งานแสงอาทิ
ในช่วงเวลากลางคื
พลังงานเพิ
่มขึ้นาได้
7.71%
ซึ่งมีปัจาจัจากมิ
ยจากสภาพแวดล้
อม
จากสภาพแวดล้
ี่ ไฟฟ้
ระอาทิ
ขนึ้ ช้าหรือมีตเย์มฆบดบั
ง ฝนตกหนันกมีกไม่ารใช้
สามารถผลิ
ตไฟฟ้
ระบบไฟฟ้
เตอร์เลีย้ งระบบ
กรณีาทยกระแสไฟเพื
ี่พระอาทิตย์ขึ้น่อช้เข้าาหรืไปเลี
อมีเ้ยมฆบดบั
ง ฝนตกหนัก ไม่มสามารถผลิ
ตไฟฟ้
าได้ไม่ระบบไฟฟ้
าจากมิ
เตอร์เลี้ยงระบบจะจ่
ายกระแสไฟเพื
า
จะจ่
งวงจรในระบบควบคุ
หรือในระหว่
างปี
มีปัญหาการ
Shutdown
ระบบในเวลากลางคื
น มิ่อเเข้ตอร์
ไปเลีา้เลี
ยงวงจรในระบบควบคุ
ม หรื้ยองระบบตลอดเวลาในเวลากลางคื
ในระหว่างปีไม่มีปัญหาการ Shutdown
น มิเตอร์ไฟฟ้
าเลีา้ยในปี
งระบบก็
จะจ่ทีายไฟเลี
้ยง
ไฟฟ้
้ยงระบบก็จะจ่ายไฟเลี
น ซึ่งระบบในเวลากลางคื
จะเห็นได้จากปริมาณการผลิ
ตไฟฟ้
2563
่ลดลงจาก
่งจะเห็นาได้ส�จำากปริ
าณการผลิ
ตไฟฟ้
าในปี 2563 ทีน่ลตรงข้
ดลงจากปี
ดังนั้นปริ
มาณการใช้
ลังงาน
ปีระบบตลอดเวลาในเวลากลางคื
2562 ดังนั้นปริมาณการใช้พนลังซึงานไฟฟ้
หรับมิมเตอร์
ไฟฟ้าเลี
้ยงระบบจะแปรผั
ามกับ2562
ปริมาณผลิ
ตไฟฟ้
าในแต่ลพะปี
ไฟฟ้าสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าเลี้ยงระบบจะแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี

และเนือ่ งจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Q Solar 1 มีปริมาณไม่มากและไม่มนี ยั ส�ำคัญ จึงไม่ได้ตงั้ เป้าหมายเพือ่ ลดการใช้ แต่
ส่งเสริมให้และเนื
ทีมงานใช้
ความรูมาณการใช้
้ และทรัพไยากรที
่มีเพืQ่อพัSolar
ฒนาระบบ
านอย่างคุม้มีนค่ัยาสำคัญ จึง ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้ แต่
่องจากปริ
ฟฟ้าของ
1 มีปริมและใช้
าณไม่มงากและไม่
ส่งเสริมให้ทีมงานใช้ความรู้ และทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาระบบ และใช้งานอย่างคุ้มค่า
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2. พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable)

2. พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable)

ได้แก่น้ำมันดีเซล (Diesel) และน้ำมันเบนซิน (Gasoline) เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่งเคลื่อ145
นย้าย
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ภายในบริ2.
ษัทฯ รถรังบงานความร้
-ส่งพนักงาน และรถประจำตำแหน่
ง ในปี 2563 มีปริมาณการใช้ดังนี้
น-เชื้อเพลิำงต�ำ(Renewable)
ภายในบริษัทฯพลั
รถรับ-ส่งพนักงานอและรถประจ�
แหน่ง ในปี 2563 มีปริมาณการใช้ดังนี้
ได้แก่แสดงปริ
น้ำมันดีเซล
(Diesel) นและน้
มัน้อเบนซิ
(Gasoline)
ตาราง
EN4
มาณการใช้
�้ำมันำเชื
เพลิงน QTC
Energy เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่งเคลื่อนย้าย
ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง QTC Energy
ภายในบริษัทฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจำตำแหน่ง ในปี 2563 มีปริมาณการใช้ดQTC
ังนี้ Energy
รายการ

ปี 2559
ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง QTC Energy
น้ำมันดีเซล
110,765
น้ำมันเบนซิน
รวม (ลิตร)
น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน
รวม (ลิตร)

รายการ

ปริมาณการผลิต (MVA)
ลิตร (ดีเซล) /MVA

29,276
ปี 2559
140,041
110,765
1,148.6
29,276
96.44
140,041

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

107,332

95,634
QTC Energy
27,486
ปี 2561
123,121
95,634
1,522.68
27,486
62.81
123,121

74,638

76,588.91

32,595
ปี 2562
107,233
74,638
1,240.31
32,595
60.18
107,233

27,001.45
ปี 2563
103,590.37
76,588.91
1,291.02
27,001.45
59.32
103,590.37

27,584
ปี 2560
134,952
107,332
1,659.53
27,584
64.68
134,952

จากตาราง
แสดงให้
เเห็ห็นนว่ว่าาปีปี 2563
ำมั้ำนมัเชืน1,659.53
้อเชืเพลิ
งประเภทดี
เซลเพิ
่มขึ้น่มขึ2.61%
ในขณะเดี
ยวกันย1,291.02
ปริ
1,522.68
1,240.31
ปริEN4
มEN4
าณการผลิ
ต (MVA)
จากตาราง
แสดงให้
2563มีมีปปริ1,148.6
ริมมาณการน้
าณการน�
้อเพลิ
งประเภทดี
เซลเพิ
้น 2.61%
ในขณะเดี
วกัมนาณการ
ปริมาณ
ใช้
เ
ชื
้
อ
เพลิ
ง
ประเภทเบนซิ
น
ลดลง
17.16%
ซึ
่
ง
เป็
น
ผลมาจากมาตรการป้
อ
งกั
น
โควิ
ด
-19
WFH
ทำให้
ก
ารใช้
น
้
ำ
มั
น
เบนซิ
น
สำหรั
บ
รถประจำ
64.68 องกันโควิ62.81
59.32
(ดีเซล)17.16%
/MVA ซึ่งเป็96.44
การใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซิลินตรลดลง
นผลมาจากมาตรการป้
ด-19 WFH ท�ำให้60.18
การใช้น�้ำมันเบนซิ
นส�ำหรับ
ตำแหน่งที่ทำงาน WFH ลดลง สำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลดลงจากปีฐาน 2562 เล็กน้อยคิดเป็น
รถประจ�ำต�ำแหน่งที่ท�ำงาน WFH ลดลง  ส�ำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลดลงจากปีฐาน 2562 เล็ก
0.01% เนื่องจากมีปริEN4
มาณการผลิ
ต MVA
พิ่มขึ้นมีจากปี
2562 ได้มัตนามเป้
าหมายที
่กำหนดไว้ท่มี่แขึปรผั
นเพิ่มขึ้นไม่เกินยวกั
5% จากปี
ฐาน
แสดงให้
นว่าปีที่เ2563
ปริมาณการน้
เชื้อ2562
เพลิ
งประเภทดี
มาณการ
น้อยคิดเป็จากตาราง
น 0.01% เนือ่ งจากมี
ปริเมห็าณการผลิ
ต MVA
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ำจากปี
ได้ตามเป้เซลเพิ
าหมายที้นก่ ำ�2.61%
หนดไว้ในขณะเดี
ทแี่ ปรผันเพิม่ นขึปริน้ ไม่
เกิน 5%
ใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง 17.16% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 WFH ทำให้การใช้น้ำมันเบนซินสำหรับรถประจำ
จากปี
าน  ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Q Solar 1
ตารางฐEN5
ตำแหน่งที่ทำงาน WFH ลดลง สำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลดลงจากปีฐาน 2562 เล็กน้อยคิดเป็น
Solar 1
0.01% เนื่องจากมีปริมาณการผลิต รายการ
MVA ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่แปรผัQนเพิ
่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน

ตาราง
EN5ปริปริ
มาณการใช้
นเชื
เพลิง1 Q Solar 1
ตาราง EN5
มาณการใช้
น้ำมันน
เชื�้ำ้อมั
เพลิ
ง Q้อSolar

ปี 2562

น้ำมันดีเซล (สำหรับรถบรรทุก, รถยนต์ )

4,448.58

น้ำมันเบนซิน (สำหรับเครื่องตัดหญ้า,ปั๊มรายการ
น้ำ)

2,760.68
ปี 2562
7,209.26
4,448.58

น้ำมันดีเซล (สำหรับรถบรรทุก, รถยนต์ )

รวมการใช้น้ำมันทั้งหมด

ปี 2563

Q Solar 1

3,352.16
3,881.96
ปี 2563
7,234.12
3,352.16

น้ำมันเบนซิจากตาราง
น (สำหรับเครืEN5
่องตัดจะเห็
หญ้า,ปัน๊มได้
น้ำว)่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี 2,760.68
3,881.96
2563 ลดลง 24.65% เนื่องจาก
Q Solar 1 ได้มี
มันทั้งหมด
7,209.26
7,234.12
ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิรวมการใช้
ตย์ มาใช้นง้ำานแทนรถยนต์
ที่ใช้สำหรับตรวจการ
หรือการทำงานในโรงไฟฟ้
า ในช่วงปลายปี
2563 ทำให้มีการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ โครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”)
จากตาราง EN5 จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี 2563 ลดลง 24.65% เนื่องจาก Q Solar 1 ได้มี
สำหรับอเชืไฟฟ้
้อเพลิ
งพลั
ประเภทเบนซิ
บเครื
า และปั
ในปี
25632563
เพิ่มหรื
ขึลดลง
้นอการทำงานในโรงไฟฟ้
40.62%
เนื่องจากมี
ปัจาจัยQ
ภายนอกรอบ
EN5
นได้ว่าปรินมใช้าณการใช้
�้ำ่อมังตันดเชืหญ้
้อเพลิ
งประเภทดี
24.65%
เนื่องจาก
Solar
1 ได้มี
ประดิษจากตาราง
ฐ์รถสามล้
า จะเห็
งงานแสงอาทิ
ตย์สำหรั
มาใช้
งนานแทนรถยนต์
ที่ใ๊มช้น้สำำหรั
บเซลปี
ตรวจการ
ในช่
วงปลายปี
โรงไฟฟ้
มีมกีกิจารลดการใช้
กรรมขุ
ดคลองชลประทานทำให้
ดฝุ่นยละอองจำนวนมาก
นเวลานาน
ฝุ่นหรื
ละลองกระจายในอากาศและเกาะที
่แผง
ประดิ
ษทำให้
ฐ์ารถสามล้
อไฟฟ้
า พลั
ย์เกิมาใช้
งดได้
านแทนรถยนต์
ทีและเป็
ใ่ ช้สำ� หรั
บตรวจการ
การท�า ำพลั
งานในโรงไฟฟ้
2563
น้ำมังงานแสงอาทิ
นเชื้อเพลิง (ดูตรายละเอี
จากหัวข้อ โครงการประดิ
ษฐ์ “รถสามล้
ออไฟฟ้
งงานแสงอาทิาตในช่
ย์”) วงปลาย
ปีโซลาร์
2563ทท�ำให้
ำให้ปมระสิ
กี ารลดการใช้
นำ�้ มัตนไฟฟ้
เชือ้ เพลิ
ง (ดูรจึายละเอี
วข้อ โครงการประดิษฐ์ “รถสามล้
อไฟฟ้
พลังงานแสงอาทิ
ตย์”)
ทธิภาพการผลิ
าลดลง
งจำเป็นยต้ดได้
องล้จาากหั
งทำความสะอาดแผงโซลาร์
บ่อยมากขึ
้น ซึา่งกระบวนการล้
างแผง
สำหรับเชืซึ้อ่งเพลิ
บเครื่องตัดหญ้า และปั๊มน้ำ ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 40.62% เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกรอบ
จำเป็นต้ส�อำงใช้
ใช้งประเภทเบนซิ
นง้ำประเภทเบนซิ
มันเบนเซนนนใช้ใช้สส�ำำหรั
หรับปั๊มเชืน้้อำเพลิ
หรับเครื่องตัดหญ้า และปั๊มน�้ำ ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 40.62% เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก
โรงไฟฟ้า มีกิจกรรมขุดคลองชลประทานทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก และเป็นเวลานาน ฝุ่นละลองกระจายในอากาศและเกาะที่แผง
รอบโรงไฟฟ้า มีกิจกรรมขุดคลองชลประทานท�ำให้เกิดฝุ่นละอองจ�ำนวนมาก และเป็นเวลานาน ฝุ่นละลองกระจายในอากาศและ
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ล้างแผงจ�ำเป็นต้องใช้ปั๊มน�้ำซึ่งใช้น�้ำมันเบนเซน

ส�ำหรั
บเป้บาเป้หมายการใช้
เนื่อ่องจากมี
งจากมีปปริมริมาณการใช้
าณการใช้
ย มไม่ีนมัยสำคั
ีนัยส�ญำคัญ
สำหรั
าหมายการใช้เชืเชื้อ้อเพลิ
เพลิงงไม่
ไม่ไได้ด้ตตั้งั้งเป้
เป้าาหมายไว้
หมายไว้ เนื
ที่นท้อี่นย้อไม่
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การใช้น้ำ

โรงงานผลิ
หล่งงน้น�ำำ้ สาธารณะทั
สาธารณะทั้งง้ทางธรรมชาติ
ทางธรรมชาติและจากการประปา
และจากการประปา
โรงงานผลิตตของคิ
ของคิววทีทีซซตี ีตงั้ ั้งอยู
อยูใ่ ่ในบริ
นบริเเวณที
วณทีไ่ ่ไม่ม่มมแี ีแหล่
ต้อต้งดูองดู
ดน้ดำน�ใต้ำ้ ดใต้ินดเพืนิ ่อเพืใช้อ่ ใใช้
น
ในการอุปโภคเท่านั้น    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิต ส่วนส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ใช้น�้ำ
การอุปโภคเท่านั้น ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิต ส่วนสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ใช้น้ำประปา
ประปาจากการประปานครหลวง
จากการประปานครหลวง

ตารางแสดงปริ
2559-2563
ตารางแสดงปริมมาณการใช้
าณการใช้นน
้ำปี�้ำปี
2559-2563
รายการ

QTC Energy & Q Solar 1
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2559

ปี 2563

สำนักงานกรุงเทพฯ การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)

803

1,264

1,521

879

909

โรงงานระยอง น้ำผิวดิน (ลบ.เมตร)

4,504

5,174

4,829

-

-

-

-

4,521

9,374

8,550

5,307

6,438

10,871

10,253

9,459

โรงงานระยอง น้ำใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร)
รวม (ลบ.เมตร)

9,374

ลบ.เมตร

9,350

1,521

879

สำนักงำนกรุงเทพฯ

8,550

909

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

โรงงำนระยอง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้าระหว่างปี 2561-2563

จากกราฟแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 261-2563 สรุปดังนี้

จากกราฟแสดงผลการด�
ำเนินงานตั้งแต่ปี 261-2563
ปดังนี้ 2563 เพิ่มขึ้น 3.41% ไม่ได้เป้าหมาย
1. ปริมาณการใช้น้ำประปานครหลวงของสำนั
กงานกรุสรุ
งเทพในปี
ปริมาณการใช้
น้ำบาดาล โรงงานจังหวัำนัดระยองในปี
2563 ลดลง
ปริ2.มาณการใช้
น�้ำประปานครหลวงของส�
กงานกรุงเทพในปี
25638.79%
เพิ่มขึ้น 3.41% ได้ตามเป้าหมาย
ไม่ได้เป้าหมาย

สำหรับการดำเนินงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากในปี 2563 เกิดกรณีท่อน้ำประปาภายในอาคารแตกจึง
ได้ตามเป้าหมาย
ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเนื่องจากมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น

ปริมาณการใช้น�้ำบาดาล โรงงานจังหวัดระยองในปี 2563 ลดลง 8.79%

ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากในปี 2563 เกิดกรณีท่อน�้ำประปาภายในอาคาร
แตกจึงท�ำให้มีปริมาณการใช้น�้ำประปาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเนื่องจากมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น

▪ การบริหารจัดการน้ำของโรงงานจังหวัดระยอง

ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีค่อนข้างมากและบริษัทฯ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากน้ำฝนธรรมชาติเพื่ออุปโภคเนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งอาจมี
•
การบริหารจัดการน�้ำของโรงงานจังหวัดระยอง
มลพิษปะปนในอากาศ แต่ในปี 2563 โรงงานจังหวัดระยองได้ติดตั้งรางรับน้ำฝนจากอาคารหอพัก
ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปี
เพื่อกักเก็บน้ำฝนสำหรับสำรองใช้ฉุกเฉินในเหตุเพลิงไหม้ปริมาณกักเก็บตามกฎหมายที่ 70 ลบ.
ค่อนข้างมากและบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน�้ำฝนธรรมชาติ
เมตร และทำระบบน้ำล้นลงท่อระบายน้ำไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลังโรงงานเพื่อใช้รดน้ำ
เพื่ออุปโภคเนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งอาจ
ต้นไม้ในฤดูแล้ง ซึ่งการดำเนินงานนี้สามารถลดการสูบน้ำใต้ดิน-บาดาลเพื่อเติมเต็มในบ่อกักเก็บ
มีมลพิษปะปนในอากาศ แต่ในปี 2563 โรงงานจังหวัดระยองได้ตดิ
น้ตัำง้ สำรองฉุ
นได้กว่า 70 ลบ.เมตร
รางรับน�กำ้ เฉิ
ฝนจากอาคารหอพั
กเพือ่ ต่กัอกปีเก็บน�ำ้ ฝนส�ำหรับส�ำรองใช้

ฉุกเฉินในเหตุเพลิงไหม้ปริมาณกักเก็บตามกฎหมายที่ 70 ลบ.เมตร  
และท�ำระบบน�ำ้ ล้นลงท่อระบายน�ำ้ ไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลัง
โรงงานเพือ่ ใช้รดน�ำ้ ต้นไม้ในฤดูแล้ง ซึง่ การด�ำเนินงานนีส้ ามารถลด รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การสูบน�ำ้ ใต้ดนิ -บาดาลเพือ่ เติมเต็มในบ่อกักเก็บน�ำ้ ส�ำรองฉุกเฉินได้
กว่า 70 ลบ.เมตร ต่อปี     
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▪ การบริหารจัดการน้ำของ Q Solar 1
Q Solar 1 มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ตั้งอยู่ ท่ามกลางชุมชนบ้านบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อ
ประโยชน์
ด้าน หารจัดการน�้ำของ Q Solar 1
• อยู่ 2การบริ
Q นSolar
มีพื้นที่กว่า ป200
ตั้งอยู่ท่ามกลางชุ
มชนบ้านบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำเพื่อ
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โภคไร่และการล้
างทำความสะอาด
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แผงโซลาร์เซลจำนวน 86,688 แผง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการล้างแผงประมาณ 20
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แผงโซลาร์เซลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนรอบนอกโรงไฟฟ้า
ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำใต้ดิน-บาล และปริมาณการกักเก็บน้ำธรรมชาติ ปี 2562-2563
ที่ดำเนินการ
ตารางแสดงปริมาณการใช้
น�้ำใต้ดิน-บาดาล และปริมาณการกักเก็บน�้ำธรรมชาติ ปีปี2562-2563
รายการ
Q Solar 1 น้ำใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร)

รายการ

บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (บ่อ 1) (ลบ.เมตร)
Q Solar 1 น้ำ�ใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร)
บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร)
บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (บ่อ 1) (ลบ.เมตร)
บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (แปลงเกษตร) (ลบ.เมตร)
บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร)
บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (แปลงเกษตร) (ลบ.เมตร)

2562
2563
ปีที่ดำ�เนินการ
6,494
6,222
2562
2563
>101,076
>101,076
6,494
6,222
>42,972
>42,972
>101,076
>101,076
>5,948
>5,948
>42,972
>42,972
>5,948

>5,948

ปริมาณการใช้น้ำบาดล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ในปี 2563 ลดลง 4.19% จากปี 2562 ยังไม่ได้ตามเป้าหมายลดลง 5% อัน
เนื่องมาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่มีความถี่มากขึ้นโดยปัจจัยภายนอกจากการขุดคลองชลประทานทำให้เกิดฝุ่นเกาะแผงโซลาร์
ปริมาณการใช้น�้ำบาดาล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ในปี 2563 ลดลง 4.19%จากปี 2562 ยังไม่ได้ตามเป้าหมายลดลง 5% อันเนือ่ ง
มาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่มีความถี่มากขึ้นโดยปัจจัยภายนอกจากการขุดคลองชลประทานท�ำให้เกิดฝุ่นเกาะแผงโซลาร์

พื้นที่ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจึงไม่มีโครงการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ แต่ได้
พื้นที่ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจึงไม่มีโครงการน�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ แต่ได้ใช้มาตรการประหยัด

ใช้มาตรการประหยั
ดน้ำและใช้น้ำให้อย่างคุ้มค่า
น�้ำและใช้น�้ำให้อย่างคุ้มค่า
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านสังคม

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทย่อมมีเครื่องมือ เครื่องจักร หรือสารเคมีบางตัวที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการผลิต มีวัตถุดิบที่
อาจเป็นทั้งของที่มีน�้ำหนัก หรือของมีคม หรือของเหลวอันตราย ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานนั้น ๆ ผลิตสินค้าอะไร  และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมี
แรงงานมนุษย์ทตี่ อ้ งใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร สารเคมี หรือวัตถุดบิ ต่าง ๆ เหล่านัน้ เพือ่ ผลิตสินค้าให้เจ้าของธุรกิจ   และมีความเป็นไป
ได้สูงมากที่การท�ำงานของคนและเครื่องมือ เครื่องจักร หรือสารเคมี จะมีความเสี่ยงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุแก่แรงงานตั้งแต่ขั้นบาดเจ็บ
เล็กน้อย ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต  หรืออาจเป็นอันตรายท�ำให้แรงงานเจ็บป่วยล้มตาย  หากโรงงานหรือเจ้าของกิจการไม่มีการป้องกัน
การเกิดอุบัติอย่างเหมาะสม หากพนักงานไม่เห็นความส�ำคัญหรือไม่ตระหนักเรื่องอันตรายจากอุบัติเหตุ  และหากเกิดอุบัติเหตุขั้น
รุนแรงขึ้นกับโรงงานใดโรงงานหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของโรงงานนั้นอาจถึงขั้นหยุดกิจการชั่วคราว ภาพลักษณ์
องค์กร หรือตราสินค้าเสียหาย สร้างความไม่ไว้วางใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เนือ่ งจากมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมากมายทีค่ มุ้ ครองสวัสดิภาพ
ของแรงงาน ด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมอีกมาก
จากการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และส�ำคัญต่อคิวทีซี  พบว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็น
ประเด็นส�ำคัญสูงสุดด้านความยั่งยืน และเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด กรรมการ และผู้บริหารตระหนักถึง
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน และธุรกิจของบริษทั ฯ  จึงให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยใน
การท�ำงานของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และใช้ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร  
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
2.เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยที่อาจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน
3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการท�ำงานทั้งร่างกายและจิตใจของ
พนักงาน
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วยระบบมาตรฐาน
ISO45001:2018  , ก�ำหนดนโยบาย และ เป้าหมายด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางด�ำเนินการ,
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวองค์กร ,จัดให้มบี คุ ลากรทีจ่ ำ� เป็นด้านความปลอดภัยฯ , ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการหาอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้เอือ้ ต่อการท�ำงาน , สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
เป้าหมาย : 1.อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident)
ผลลัพธ์ : ปี 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 36 ครั้ง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 2.ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงานเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 พนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน 2 ราย ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 3.พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในงานครบ 100%
ผลลัพธ์ : พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคิดเป็น 94% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ในปี 2563 บริษทั ฯ ยังคงให้เรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งควบคุม พร้อม ๆ กับการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด    

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน : https://qtc-energy.com/th/safety-policy/

ระบบมาตรฐาน
ปี 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
OHSAS18001 มาเป็นระบบมาตรฐาน ISO45001 และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ 1 ครั้งโดยบริษัท เอสจีเอส จ�ำกัด
(ประเทศไทย) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบุคลากร และกรอบการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018
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บริษทั ฯ ได้สง่ บุคลากรเข้ารับการอบรมและแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในระดับต่าง ๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดมีสัดส่วนจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อจ�ำนวนพนักงานดังนี้
QTC Energy
ระดับ
งานบริการและ สนง.กรุงเทพฯ โรงงานระยอง
จำ�นวน (คน)
จำ�นวน (คน)
จป.หัวหน้างาน
11
18
จป.เทคนิค
จป.วิชาชีพ
2
จป.บริหาร
14
12

Q Solar 1
จำ�นวน (คน)
1
1
1

1 ต่อ 5
1 ต่อ 9
    สัดส่วนจ�ำนวน จป.  ต่อ จ�ำนวนพนักงาน

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจ�ำปี 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
7.นางสาวอรุณโรจน์  อินทศิริ  
คณะกรรมการ/เลขานุการ
แต่งตั้ง
คิดเป็นสัดส่วนพนักงานร้อยละ 2.78 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549  โดยผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส�ำคัญและ
ให้การสนับสนุน ทั้งเวลา เครื่องมือสนับสนุน บุคคลากร และงบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารความปลอดภัยฯ  จัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยเพือ่ ก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ มีการติดตาม
ผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน   รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุก
ไตรมาส  

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย
ในปี 2562 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) เสนอให้มีการสร้างอาคารจัดเก็บสารเคมีหลังใหม่เนื่องจากพื้นที่อาคาร
หลังเก่ามีสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมกับประเภทและจ�ำนวนของสารเคมีทใี่ ช้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในการลดปริมาณการ
จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ให้น�ำมาจัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมีแทน และป้องกันความเสี่ยงเพลิงไหม้หรือการระเบิดจากการเก็บสาร
เคมีที่ไม่ถูกต้อง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างและด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563  พร้อมได้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ
ชนิดป้องกันการระเบิดและเครื่องดับเพลิงออโตเมติก  พร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  
1,411,000  บาท

ภาพการอาคารเก็บสารเคมีหลังใหม่และการติดตั้งระบบด้านความปอดภัย
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน  บริษัทฯ ใช้ช่องทางในการด�ำเนิน
การหลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�ำเป็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ การใช้กจิ กรรมกลุม่ ย่อย KYT และ Safety  การฝึกปฏิบตั ิ
เพื่อเรียนรู้จริง    การรับแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบเหตุโดยตรง การใช้สื่อวิดีโอ หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
เพือ่ ให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ มีความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยฯ มีนำ�้ ใจ และช่วยกัน
ป้องกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุทงั้ แก่ตนเอง ผูร้ ว่ มงาน และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ   ปี 2563 จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญจ�ำนวน  
8   หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ 92,000 บาท   ดังนี้
1. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาล โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร งบประมาณที่ใช้  
12,000 บาท  ผู้เข้ารับการฝึกอบคิดเป็น 100  %
2. หลักสูตรฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร งบประมาณทีใ่ ช้ 11,100 ผูเ้ ข้า
ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟจ�ำนวน 211 คน   (เฉพาะพนักงานทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ ณะฝึกซ้อม)

3. ฝึกอบรมผูบ้ งั คับ ผูค้ วบคุม ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ ผูเ้ กาะยึดปัน้ จัน่ โดยวิทยากรจาก บริษทั
ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด งบประมาณที่ใช้  34,000 บาท
กลุ่มเป้าหมายพนักงานใหม่ จ�ำนวน 30 คน  เข้าร่วมอบรม 100%

4. ฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท�ำงานกับเครนโดยวิทยากรจาก บริษัท
ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด งบประมาณที่ใช้  17,000 บาท
กลุ่มเป้าหมายพนักงานเก่าที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 2 ปี จ�ำนวน  31
คน  เข้าร่วมอบรม  27  คน  คิดเป็น  87.10 %

5. ฝึกอบรมความปลอดภัยการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้า & CPR โดยวิทยากรจาก บริษทั
ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด งบประมาณที่ใช้  18,000 บาท
กลุ่มเป้าหมายพนักงานท�ำงานกับไฟฟ้า จ�ำนวน 25 คน  เข้าร่วมอบรม 100%

6. อบรมการบ�ำรุงรักษารถยก  และการขับขีร่ ถยกอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากบริษทั   
เมโทรเท็คอีควิปเมนท์  จ�ำกัด โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย กลุม่ เป้าหมายพนักงานขับรถยก
แบ่งเป็น 2 รุ่น  กลุ่มเป้าหมาย 31 คนมีผู้เข้าฝึกอบรม 26 คน คิดเป็น  83.87 %
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7. ด�ำเนินการฝึกอบรมทบทวนเรือ่ งความปลอดภัยฯ ส�ำหรับพนักงานอายุงาน 2 ปี ขึน้ ไป โดย จป.วิชาชีพ แบ่งเป็น  7 รุน่   พนัก76งาน
กลุ่มเป้าหมาย 136 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 123 คน คิดเป็น  90.44 %   ไม่มีค่าใช้จ่าย
7. ดำเนิ น การฝึ ก อบรมทบทวนเรื่ องความปลอดภั ย ฯ สำหรั บ พนั ก งานอายุ งาน 2 ปี ขึ้ น ไป โดย จป.วิ ช าชี พ แบ่ งเป็ น 7 รุ่ น

8. ด�ำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมี  โดย จป.วิชาชีพ แบ่งเป็น  3 รุน่   พนักงานกลุม่ เป้าหมาย  
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย 136 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 123 คน คิดเป็น 90.44 % ไม่มีค่าใช้จ่าย
70 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 56 คน คิดเป็น  80.00 %  ไม่มีค่าใช้จ่าย
8. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี โดย จป.วิชาชีพ แบ่งเป็น 3 รุ่น พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
70 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 56 คน คิดเป็น 80.00 % ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างภาพประกอบการฝึ
กอบรมทบทวนเรื
่องความปลอดภั
ประจ�2563
ำปี 2563
ตัวอย่างภาพประกอบการฝึ
กอบรมทบทวนเรื
่องความปลอดภัยยประจำปี
เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานกลุม่ เป้าหมายด้านความปลอดภัย

ปี 2563 จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
ปี
2563
จั
ด
หลั
รฝึกอบรมด้กงานกลุ
านความปลอดภั
ยฯารัจ�บำการ
นวน
จำนวน 8 หลักสูตกรสูตจำหนวนพนั
่มเป้าหมายเข้
8 หลักสูอบรมคิ
ตร จ�ำดหนวนพนั
ารัาบหมาย
การอบรมคิ
ดเป็น
เป็นสัดส่วกนงานกลุ
94% ม่ไม่เป้เป็านหมายเข้
ไปตามเป้
ซึ่งส่วนงาน
สัดส่วนความปลอดภั
94% ไม่เป็นยไปตามเป้
หมาย ซึน่งการเก็
ส่วนงานความปลอดภั
และ HRDาจะดำเนิ
บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับย
และ HRD
จะด�ำเนินการเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในรอบปี
การอบรมในรอบปี 2564 ต่อไป

2564 ต่อไป

6%
สัดส่วนพนักงานทีไ่ ม่เข้ารับการอบรม
สัดส่วนพนักงานเข้ารับการอบรม
94%

การบังคับใช้กฎระเบียบ
การบังคับใช้กบริ
ฎระเบี
ษัทฯยมีบมาตรการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด จากรายงาน
การเกิ
นับแต่อดีงตคัจนถึ
บัน สาเหตุ
นใหญ่มาจาก “คน”
บริษัทดอุฯบมีัตมิเหตุ
าตรการบั
บใช้งกปัฎจจุระเบี
ยบ ด้สา่วนความปลอดภั
ยฯ ประมาท
อย่าง ละเลยการสวม
เคร่งครัอุดปจากรายงานการเกิ
อุบตัอนเริ
เิ หตุ่มนปฏิ
บั แต่
จนถึ
สาเหตุ
ว่ นใหญ่ปกรณ์ป้องกันออก
กรณ์ป้องกันส่วนบุคดคลก่
บัตอิงดีานต หรื
อเมืงปั่อจไม่จุมบีในั ครเห็
น ก็จสะถอดอุ
มาจากเป็“คน”
ประมาท ละเลยการสวมอุ
ปกรณ์
ป้องกั
คคลก่อซึนเริ
นเพราะขาดความตระหนั
กถึงอันตรายที
่อาจเกิ
ดขึน้นส่ได้วตนบุ
ลอดเวลา
่งเป็่มนปฏิ
หน้าบทีัต่สิ ำคัญของผู้บริหาร
งาน หรืและหั
อเมื่อวไม่
ีใครเห็่จนะต้ก็อจงทำความเข้
ะถอดอุปกรณ์
ออก  เป็นลงโทษตามความผิ
เพราะขาดความ ดทางวินัย อย่าง
หน้มางานที
าใจ ตัปก้อเตืงกัอนนตามระบบ
ตระหนัเคร่
กถึงงครั
อันดตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ส�ำคัญของผู้บริหาร
และหัวหน้างานที
ะต้อ2563
งท�ำความเข้
าใจอนยานในการบั
ตักเตือนตามระบบ
ด นการมีเพียง
แต่จ่ ในปี
มีความหย่
งคับใช้ขลงโทษตามความผิ
องผู้บังคับบัญชา การดำเนิ
ทางวินการตั
ัย อย่กาเตืงเคร่
ด   
อนด้งครั
วยวาจาโดยไม่
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริ
ได้มีคำสั
่งให้ผู้บังคับบัญงชาทุ
กระดั
บคงมาตรการบั
บใช้อย่างเข้มข้นในปี
แต่ในปี 2563 มีหคารวามหย่
อนยานในการบั
คับใช้
ของผู
้บังคับบัญชางคัการ
างวินัยกเตื
และวั
ฒนธรรมความปลอดภั
กิดนขึลายลั
้นในองค์
กรให้อไักด้ษร ซึ่ง
ด�ำเนิน2564
การมีเพื
เพี่อยสร้งการตั
อนด้
วยวาจาโดยไม่บันยทึให้กเเป็
กษณ์

ในประเด็นนีค้ ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ได้มคี ำ� สัง่ ให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทุกระดับคงมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มข้นในปี 2564 เพื่อสร้างวินัยรายงานความยั
และ ง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้
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างการมี
สว่ วนร่
สร้สร้
างการมี
ส่วนร่
ม วม
การส่
งเสริ
มการทำ
KAIZENและการส่
และการส่งงเสริ
างการมี
ส่วนร่ส่ววนร่
มของพนั
กงานในการเสนอ
การส่
งเสริ
มการท�
ำ KAIZEN
เสริมมการเขี
การเขียยนรายงาน
นรายงานNear-miss
Near-missเป็นเป็การสร้
นการสร้
างการมี
วมของพนั
กงานในการ
แนวคิ
ด
และวิ
ธ
ก
ี
ารขจั
ด
ความไม่
ป
ลอดภั
ย
ก่
อ
นการเกิ
ด
อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ซึ
ง
่
ในปี
2563
มี
พ
นั
ก
งานส่
ง
ผลงาน
KAIZEN
ด้
า
นความปลอดภั
ยจำนวน 21ย
เสนอแนวคิด และวิธกี ารขจัดความไม่ปลอดภัยก่อนการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ ในปี 2563 มีพนักงานส่งผลงาน KAIZEN ด้านความปลอดภั
่องจาก
้งหมด 694ทัเรื
่อง และส่
ทั้งสิ้น Report
29 เรื่อง ทั้งสิ้น 29 เรื่อง  
จ�ำเรืนวน
21KAIZEN
เรื่องจากทัKAIZEN
้งหมด
694งเรืNear-miss
่อง  และส่งReport
Near-miss

 ให้หยุดปฏิบัติงานและแก้ไขทันที : Stop Work
 แก้ไขและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน : Use Caution
 สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ : Continue

2019

2020

สถิตสถิ
ิการมี
ส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report
ติการมีส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report

2019

2020

สถิติกสถิารมี
ส่วนร่วมจากการท�ำ KAIZEN ด้านความปลอดภัย
ติการมีส่วนร่วมจากการทำ KAIZEN ด้านความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำ Near-miss Report และการทำ KAIZEN ด้านความปลอดภัยของปี 2563 มีจำนวนที่ลดลง

่วนร่เวนืมของพนั
ำ Near-miss
Reportกและการท�
นความปลอดภั
ยของปี
มีจ�ำนวน
ไปอย่าการมี
งมากสเหตุ
่องจากปัจกจังานในการท�
ยผลกระทบ ความวิ
ตกกังวลของพนั
งานเกี่ ยวกัำ บKAIZEN
สถานการณ์ด้าโควิ
ด-19 พนักงานจึ
งไม่ค่อ2563
ยให้ความสนใจ
ที่ลกัดลงไปอย่
างมาก เหตุReport
เนื่องจากปั
จจัยผลกระทบ
ตกกังวลของพนั
วกับบความปลอดภั
สถานการณ์โยควิ
ด-19 พนักงานจึมงมองของ
ไม่ค่อย
บการทำ Near-miss
และการทำ
KAIZEN ด้ความวิ
านความปลอดภั
ยซึ่งเป็นกเรืงานเกี
่องเกี่ย่ยวกั
ในการทำงานในมุ
ให้ตนเองมากนั
ความสนใจกั
บการท�
Near-miss
และการท�
KAIZENนด้ด้าานคุ
นความปลอดภั
ยซึ่งเป็นญเรืเสี่อยงเกี
่ยวกัางกระบวนการ
บความปลอดภั
ยในการ
ก แต่
ไปให้ำ ความสำคั
ญกับReport
การร่วมทำ
KAIZENำ ในประเด็
ณภาพ เพื่อลดความสู
ระหว่
ลดเวลา
ลด
ท�ำของเสี
งานในมุ
ม
มองของตนเองมากนั
ก
แต่
ไ
ปให้
ค
วามส�
ำ
คั
ญ
กั
บ
การร่
ว
มท�
ำ 
KAIZEN
ในประเด็
น
ด้
า
นคุ
ณ
ภาพ
เพื
่
อ
ลดความสู
ญ
เสี
ย เพิ่มประสิทธิภาพการงาน มากกว่า นับว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 มีจำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้นตามย
ระหว่
ลดของเสี
ย เพิ่มงใจให้
ประสิพทนัธิกภงานกลั
าพการงาน
า นับ้นว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ไปด้าวงกระบวนการ
ย ซึ่งในปี 2564ลดเวลา
จะมีแผนปรั
บปรุงและจู
บมามีสมากกว่
่วนร่วมมากขึ
ในปี 2563 มีจ�ำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งในปี 2564 จะมีแผนปรับปรุงและจูงใจให้พนักงานกลับมามีส่วนร่วมมากขึ้น
การสร้างการมี ส่วนร่วมอีกรูป แบบคื อการจัดกิ จกรรมสั ป ดาห์ “5S Safety & Happy
การสร้
างการมีสว่ นร่วมอีกรูปแบบคือการจัดกิจกรรมสัปดาห์
Workplace” ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ด ำเนิ น การอย่ า งเนื่ อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการความ
“5S
Safety & Happy Workplace” ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงให้ดำ� เนินการ
ปลอดภัย ในปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม มีการจัดบูธกิจกรรมต่าง ๆ มีการประกวด
อย่างต่อเนือ่ งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย  ในปี
สิ่งประดิ
การประกวด
Near-miss
Report
การประกวดภาพถ่
2563
จัดขึษน้ ฐ์ระหว่
างวันที่ 18-20
สิงหาคม
มีการจั
ดบูธกิจกรรมต่าางยใน Concept “Start Safe” และ
ญหน่วยงานภายนอกเข้
ร่วมกิจกรรมออกบู
ธ ซึ่ง เป็Report   
นการรวมการทำงานด้าน 5ส และการ
ๆ ได้
มีกเชิารประกวดสิ
่งประดิษฐ์ าการประกวด
Near-miss
สร้างสุขภาวะองค์การ ยใน
เข้ามาร่
วมกับงาน“Start
SafetySafe”
เพราะเห็
นว่าทัเชิ้ง ญ
3 เรื่องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
การประกวดภาพถ่
Concept
และได้
ภายใต้แนวคิดระบบ 5ส ช่วยลดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน การจัดกิจกรรม
หน่กัวนยงานภายนอกเข้
าร่วมกิจกรรมออกบูธ ซึ่งเป็นการรวมการ
ครั้งนี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯ ทุกแห่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ท�ำงานด้าน 5ส และการสร้างสุขภาวะองค์กร เข้ามาร่วมกับงาน
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2563 จึงไม่ได้เชิญนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลมาบยางพรเข้า
Safety เพราะเห็นว่าทั้ง 3 เรื่องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ร่วมกิจกรรมด้วย ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น 41,822.61 บาท
ภายใต้แนวคิดระบบ 5ส ช่วยลดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสุขใน
การท�ำงาน  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
พนักงานในบริษัทฯ ทุกแห่ง  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2563 จึงไม่ได้เชิญนักเรียนใน
โรงเรียนเขตต�ำบลมาบยางพรเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ใช้งบประมาณ
ด�ำเนินงานทั้งสิ้น 41,822.61 บาท  
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ เฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมีผลการตรวจวัดประจ�ำปี 2563 ดังนี้
ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�ำงาน
พื้นที่
โรงงาน 1
โรงงาน 3
โรงงาน 3
อบและเติมน้ำ�มัน

จุดที่ทำ�การตรวจ
เหล็กแกน
แผนกทรัพยากร
บุคคล
เครื่องตัดเหล็ก
Unicoil
Tanking

2561
19/6/61

1/2562
15/3/62

ผลตรวจ
2/2562
23/7/62

1/2563
20/3/63

2/2563
30/6/63

มาตรฐาน

หน่วย

85

dB( A)

85

dB( A)

63.5

74.5

77.5

77.9

79.9

85

dB( A)

76.8

75.0

76.2

85

dB( A)

81.9

78.8

80.6

85

dB( A)

89.0

82.0

85

dB( A)

85

dB( A)

85

dB( A)

85

dB( A)

85

dB( A)

ประกอบ
เหล็กแกน
Work Shop85.3
โรงงาน 4

ห้องตัดไม้

ประกอบ

Work Shop

ประกอบ

เชื่อมแกนทองแดง

ติดตั้งอุปกรณ์

Spray Booth

พันคอยล์ 1

พันคอยล์

85

dB( A)

พันคอยล์ 2

พันคอยล์

85

dB( A)

พันคอยล์ 3

พันคอยล์

69.0

74.3

85

dB( A)

พันคอยล์ 4
อาคารพันคอยล์
ใหม่
ห้องตัดกระดาษ

พันคอยล์

75.7

69.9

85

dB( A)

เครื่องพันคอยล์

75.0

73.0

71.0

85

dB( A)

77.2

77

85

dB( A)

โรงงาน 4

เชื่อมประกอบตัวถัง

86.0

95.7

85

dB( A)

โรงงาน 4

เครื่องตัดพลาสม่า
ออฟฟิศในอาคาร
การผลิต
เชื่อมประกอบตัวถัง
Robot เชื่อม
ประกอบตัวถัง
พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก
ห้องยิงเม็ดเหล็ก
อัตโนมัติ
Spray Booth
Spray Booth
(ใหญ่)

85.7

85.7

85

dB( A)

85

dB( A)

92.0

85

dB( A)

88.3

85

dB( A)

89.3

85

dB( A)

88.6

85

dB( A)

80.1

81.6

85

dB( A)

81.0

85.3

85

dB( A)

โรงงาน 4
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 6
โรงงาน 6

พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก

86.0
74.3
76.8

ตัดกระดาษ
85.0

75.9
77.3

71.5

68.1
86.4

84.3

81.3

ในปี 2563 ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพื้นที่ท�ำงานด�ำเนินการ 2 ครั้ง มีพนื้ ที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
6 พื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นพื้นที่อันตรายผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ท�ำงานต้องสวมใส่ PPE ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน
อนุรักษ์การได้ยินอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ยังคงหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อลดความดังของเสียงลงโดยเฉพาะในพื้นที่โรงงาน
6 Spray Booth (ใหญ่) ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการท�ำงานใหม่ท�ำให้สามารถลดความดังของเสียงลงได้ โดย
จัดให้มีการวัดความดังของเสียงซ�้ำครั้งที่ 2 และจากผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจ�ำปี 2563 ไม่พบพนักงานที่มีปัญหา
การได้ยินในพื้นที่อันตรายทั้ง 6 พื้นที่
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ชุมชน)
ผลตรวจวัด
พารามิเตอร์

พื้นที่

มาตรฐาน หน่วย

1/60

1/61

1/62

1/63

19-20/6/60

19-20/6/61

23-24/7/62

23-24/3/63

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr) หอพักพนักงาน

62.4

65.6

67.0

68.4

70

dB( A)

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Lmax)

87.3

92.7

104.0

90.2

115

dB( A)

หอพักพนักงาน

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับสารเคมี
ผลตรวจ
พื้นที่
เหล็กแกน:ตัดเหล็ก/Slit โรงงาน 3
เหล็กแกน:เรียงเหล็กโรงงาน 3

เหล็กแกน : เรียงเหล็กโรงงาน 1

พารามิเตอร์

01/60 *

61

01/62

02/62

01/63

02/63

16/06

25/6

15/3

23/7

20/3

30/6

มาตรฐาน

หน่วย

Iron Dust

0.015

Not Detected

Not Detected

Total dust

<0.25

Not Detected

Not Detected

Not Detected

10

mg/m3

Not Detected

15

Acetone

mg/m3

Not Detected

Not Detected

1,000

ppm
ppm

Xylene

Not Detected

Not Detected

100

Toluene

<0.25

1.52

200

ppm

Total dust

Not Detected

Not Detected

15

mg/m3

435

mg/m3

Xylene
Xylene

<0.25

Not Detected

Toluene

เหล็กแกน : Work shop ทาสีแคล้มป์เหล็ก

Toluene

1.81

0.49

200

ppm

Not Detected

Not Detected

250

ppm

Total dust

Not Detected

0.26

15

mg/m3

435

mg/m3

Xylene
Not Detected

Not Detected

1.86

Not Detected

Toluene
2.41

8.62

0.32

200

Not Detected

10.0

Not Detected

1,000

ppm

Total dust

<0.25

Not Detected

15

mg/m3

1

Not Detected

Copper Fume

ประกอบ : ประกอบหม้อแปลง

50

ppm

0.1

mg/m3

Xylene

Not Detected

Not Detected

100

ppm

Toluene

Not Detected

0.30

200

ppm

0.01

0.023

10

mg/m3

Not Detected

Not Detected

Iron Dust

Not Detected

Iron Fume

Not Detected

Total dust

1.19

Total dust

0.84

Not Detected
Not Detected

<0.25

1,000

ppm

10

mg/m3

10

mg/m3

15

mg/m3

15

mg/m3

Copper Fume

Not Detected

Not Detected

0.1

mg/m3

Respirable Dust

Not Detected

<0.15

5

mg/m3

15

mg/m3

Not Detected

0.1

mg/m3

Not Detected

5

mg/m3

15

mg/m3

Total dust

Not Detected

0.34

Copper Fume

Not Detected

Not Detected

Total dust

Not Detected

Not Detected

Copper Fume

Not Detected

Not Detected

Respirable Dust
พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ

ppm

Not Detected

Respirable Dust
พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์

mg/m3

Not Detected

Acetone

พันคอยล์ : พันคอยล์ 4

ppm

200

Toluene

Iron Fume

พันคอยล์ : พันคอยล์ 3

100

Acetone
Carbon Monoxide

เหล็กแกน : Work shop เครื่องเลื่อยตัด
เหล็ก / สว่านแท่น

ppm
mg/m3

Acetone

Xylene

เหล็กแกน : Work shop ตัดพลาสมา

100
435

Not Detected

Not Detected

0.1

mg/m3

Not Detected

Not Detected

5

mg/m3

Total dust

0.43

0.42

Not Detected

Not Detected

15

mg/m3

Respirable Dust

0.1

0.2

Not Detected

Not Detected

5

mg/m3

Not Detected

Not Detected

0.1

mg/m3

10

mg/m3

Copper Fume

Not Detected

Iron Fume

Not Detected

Total dust
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Not Detected

Not Detected

15

ผลตรวจ
พื้นที่
ประกอบ : Work shop

พารามิเตอร์

01/60 *

61

01/62

02/62

01/63

02/63

16/06

25/6

15/3

23/7

20/3

30/6

Lead

ติดตั้งอุปกรณ์ : Spay Booth

ซ่อมหม้อแปลง

Not Detected

Not Detected

Not Detected

0.1

mg/m3

Not Detected

Not Detected

Not Detected

<0.007

10

mg/m3

Not Detected

1

50

Total dust

Not Detected

<0.25

Not Detected

<0.20

15

mg/m3

Respirable dust

Not Detected

Not Detected

Not Detected

Not Detected

5

mg/m3

Total dust

Not Detected

2.38

Not Detected

Not Detected

15

mg/m3
ppm

Xylene

Not Detected

Not Detected

Not Detected

7.73

100

Toluene

Not Detected

< 0.25

Not Detected

12.4

200

ppm

Total dust

< 0.25

0.25

Not Detected

Not Detected

15

mg/m3

0.25

Not Detected

5

mg/m3

Not Detected

Not Detected

15

mg/m3

Total dust

< 0.25

1.53

1

Not Detected

1

1

50

ppm

Iron Fume

0.046

0.095

0.038

<0.007

10

mg/m3

Carbon Monoxide

< 0.25

1

1

50

ppm

Iron Fume

0.038

<0.007

0.008

<0.007

10

mg/m3

Not Detected

Not Detected

Not Detected

15

mg/m4

0.067

10

mg/m3

0.121

0.069

10

mg/m3
mg/m3

Total dust
ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านใน)

Iron Fume

0.046

0.042

Iron Dust

ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านนอก)

Spray Booth โรงงาน 4

mg/m3

Not Detected

Carbon Monoxide
ตัวถัง : เครื่องตัดพลาสม่า โรงงาน 4

0.2

Iron Fume

Oil Mist
ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง โรงงาน 4

หน่วย

Copper Fume
Carbon Monoxide
ประกอบ : ห้องตัดไม้

มาตรฐาน

Respirable Dust

0.100

Not Detected

Not Detected

Not Detected

5

Oxygen

21.000

21.000

21.1

20.9

19.5-23.5

%

Iron Fume

0.011

0.019

10

mg/m3

Iron Dust

0.099

<0.007

10

mg/m3

Total dust

0.76

Not Detected

15

mg/m3

Carbon Monoxide

Not Detected

Not Detected

50

ppm

Iron Fume

Not Detected

0.072

10

mg/m3

0.2

0.9

5

mg/m3

Respirable dust
อบและเติมน้ำ�มัน

Carbon Monoxide

Not Detected

50

ppm

Amorphous

Total Hydrocarbon

4.85

23.9

N/A

ppm

Total dust

0.51

Not Detected

15

mg/m3

5

mg/m3

5

mg/m3

Respirable Dust
Bis-phenal A
โรงาน 5 ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง

โรงงาน 5 ตัวถัง : ราดสีตัวถังหม้อแปลง

โรงงาน 5 ตัวถัง : Robot เชื่อมประกอบ
ตัวถัง

Not Detected
0.060

Not Detected

Carbon Monoxide

Not Detected

1

50

ppm

Iron Fume

Not Detected

0.041

10

mg/m3

Total dust

0.25

<0.20

15

mg/m3

Toluene

149

200

ppm

Xylene

58.4

100

ppm

Total Dust

0.76

15

mg/m3

Carbon Monoxide
Iron Fume
Total dust

โรงงาน 6 ตัวถัง : Spray Booth

โรงงาน 6 ตัวถัง : Spray Booth (ใหญ่)

50

ppm

10

mg/m3
mg/m3

Not Detected

15

Toluene

4.26

1.11

200

ppm

Xylene

6.89

Not Detected

100

ppm

Total Dust

0.42

Not Detected

15

mg/m3

Toluene

2.63

17.2

200

ppm

Xylene

1.73

22.8

100

ppm

< 0.25

20

15

mg/m3

Total Dust
โรงงาน 6 ตัวถัง : ราดสีหม้อแปลง

1
<0.007

6.07

Toluene

Not Detected

1.44

200

ppm

Xylene

Not Detected

Not Detected

100

ppm

0.680

Not Detected

15

mg/m3

Total Dust

*หมายเหตุ :  ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯเหลือปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลัก
เกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2559
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ปี 2563 มีจำ� นวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุมากกว่า 2 เท่าของปี 2562 นับว่าเป็นปีทมี่ จี ำ� นวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู ทีส่ ดุ มีปจั จั81ยภาย
นอกหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะความเครียดของพนักงาน เช่นภาวะวิตกกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์การ
สถิระบาดของเชื
ตกิ ารเกิดอุ้อบโรคโควิ
ัติเหตุด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวบางคนตกงาน บางคนต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะมาตรการ
แพร่
ป้องกันการแพร่ระบาด และปัจจัยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว เมื่อ
ปี 2563 มี จำนวนครั้งที่ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ม ากกว่า 2 เท่ าของปี 2562 นั บ ว่าเป็ น ปี ที่ มี จำนวนครั้งที่ เกิ ด อุบั ติ เหตุ สูงที่ สุด มี ปั จจั ย
มีเหตุการณ์เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ปกติจะมีการเรียกพนักงานทุกคนฟังการชีแ้ จงผลการสอบสวนอุบตั เิ หตุทนั ทีในวันรุง่ ขึน้ เพือ่ ให้พนักงาน
ภายนอกหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะความเครียดของพนักงาน เช่นภาวะวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ได้รบั รู้ เฝ้าระวัง และให้มคี วามตระหนัก แต่ดว้ ยมาตรการป้องกันดังกล่าวจึงเปลีย่ นการสือ่ สารในช่องทาง Line, Mail, ติดบอร์ดแทน
แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวบางคนตกงาน บางคนต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะมาตรการป้องกัน
ซึง่ เป็นการสือ่ สารทางเดียวและเป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนอุบตั เิ หตุเพิม่ ขึน้ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และผูบ้ ริหาร
ระบาด และปัจจัยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว เมื่อมีเหตุการณ์เกิด
ได้การแพร่
ใช้ความพยายามอย่
างมากในการผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยการใช้การตักเตือนด้วยวาจาแทนการออกหนังสือตักเตือน และ
อุ
บ
ั
ต
เ
ิ
หตุ
ข
น
้
ึ
ปกติ
จ
ะมี
ก
การอบรมซ�้ำเป็นรายบุคารเรี
คลยกพนักงานทุกคนฟังการชี้แจงผลการสอบสวนอุบัติเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้น เพื่ อให้พนักงานได้รับรู้ เฝ้าระวัง และ
ให้มีความตระหนัก แต่ด้วยมาตรการป้องกันดังกล่าวจึงเปลี่ยนการสื่อสารในช่องทาง Line, Mail, ติดบอร์ดแทน ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว
ในปี 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 36 ครั้ง มี 1 ครั้งเป็นการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน 19 วัน มีความสูญเสียจากการหยุดงาน
และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และผู้บริหารได้ใช้ความพยายามอย่างมากใน
คิดเป็นมูลค่าที่บริษัทต้องจ่ายจริง 2,254.50 บาท ส่วนต่างสามารถเบิกคืนได้จากวงเงินประกันอุบัติเหตุหมู่ และกองทุนเงินทดแทน
การผ่อนคลายความตรึงเครียด ด้วยการใช้การตักเตือนด้วยวาจาแทนการออกหนังสือตักเตือน และการอบรมซ้ำเป็นรายบุคคล

ลักษณะของการบาดเจ็บคือการโดนปลายของเหล็กซิลิกอนทิ่มที่นิ้วมือบาดแผลลึกถึงเอ็นนิ้วมือ ต้องได้รับการผ่าตัดต่อเส้นเอ็น
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รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
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นทบทวนกระบวนการทำงาน
และประเมิ
และประเมิ
น่งความเสี
นความเสี
่ยงด้่ยงด้
านความปลอดภั
านความปลอดภั
ย ในพื
้นที้น่ททีำงาน,
่ทำงาน,
วิธวิีปบธฏิ(ประจำโรงงาน)
ีปบฏิัตบิงัตานรอบใหม่
ิงานรอบใหม่
และได้
และได้
ัดจทำแผนควบคุ
ัดทำแผนควบคุ
มแผนลดความเสี
แผนลดความเสี
่ยงรองรั
่ยงรองรั
บการ
บการ
และประเมินอันตรายไม่ใหเกิดอุบัติเหตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF มาประยุกต์ใช้
และประเมิ
นจัความเสี
่ยงด้านความปลอดภั
ย ในพื้นาทีงความตระหนั
่ทางความตระหนั
ำงาน, วิธีปกฏิด้บกาัตด้นความปลอดภั
ิงาานรอบใหม่
และได้
จัดทำแผนควบคุ
ม แผนลดความเสี
บการ
ปฏิ
ปฏิ
บัตบิงัตานิงาน
ดจัทำแผนการฝึ
ดทำแผนการฝึ
กอบรมซ้
กอบรมซ้
ำ และการสร้
ำ และการสร้
นความปลอดภั
ยโดยจะนำกิ
ยโดยจะนำกิ
จกรรมการคนหาและประเมิ
จกรรมการคนหาและประเมิ
นอั่ยนนงรองรั
อัตรายไม่
นตรายไม่
ปฏิใหเกิ
บดัตอุิงดาน
ทำแผนการฝึ
กCheck
อบรมซ้
ำ Completely
และการสร้Find
างความตระหนั
กด้านความปลอดภั
จกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่
ใหเกิ
บอุัตบิเจัหตุ
ัตดิเหตุ
Completely
Completely
CheckCompletely
FindoutoutActivity-CCCF
Activity-CCCF
มาประยุ
มาประยุ
กต์กยใต์ช้โดยจะนำกิ
ใช้
กราฟแสดงการเปรี
ยบสถิตFind
ิด้านความปลอดภั
ยตามมาตรฐาน
ใหเกิดอุบัติเหตุ
Completely Checkยบเที
Completely
out Activity-CCCF
มาประยุกต์ใช้ ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563
กราฟแสดงการเปรี
กราฟแสดงการเปรี
ยบเที
ยบเที
ยบสถิ
ยบสถิ
ติดต้าิดนความปลอดภั
้านความปลอดภั
ยตามมาตรฐาน
ยตามมาตรฐาน
ANSI
ANSI
ตั้งตัแต่้งแต่
ปี 2561-2563
ปี 2561-2563
กราฟแสดงการเปรี
ยปีบเที
ยบสถิติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563
อัตอัราความถี
ตราความถี
่การประสบอั
่การประสบอั
นตราย
นตราย
(I.F.R.)
(I.F.R.)
2561-2563
ปี 2561-2563
อัตอัราความรุ
ตราความรุ
นแรงโดยเฉลี
นแรงโดยเฉลี
่ยของการบาดเจ็
่ยของการบาดเจ็
บ (A.S.I.)
บ (A.S.I.)
ปี 2561-2563
ปี 2561-2563

รายXรายX
1,000,000/
1,000,000/
อัตราความถี่การประสบอันตราย (I.F.R.)
จานวนชั
จานวนชั
่วโมงที่วโมงที
่ ่
รายX 1,000,000/
ทางานของลู
ทางานของลู
กจ้างกจ้าง
จานวนชั่วโมงที่
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทางานของลู
35.0035.00กจ้าง
ทั้งหมด
30.00
35.0030.00
25.00
30.0025.00
20.00
25.0020.00
20.0015.00
15.00
15.0010.00
10.00
10.00
5.00 5.00
5.000.00
0.00
0.00

21.25
21.25
21.25

18.71
18.71
18.71
ปี 61ปี 61
ปี 61

จานวนวั
จานวนวั
นหยุดนงานเนื
หยุดงานเนื
่องจากการบาดเจ็
่องจากการบาดเจ็
บที่สูญบทีเสี่สยูญเสีย
้งไปทั
หมด้ง่อหมด
X 1,000,000
X 1,000,000
จานวนวันหยุไปทั
ดงานเนื
งจากการบาดเจ็
บที่สูญเสีย
ไปทั
้ง่วหมด
X 1,000,000
/จานวนชั
/จานวนชั
โมงการท
่วโมงการท
างานทั
างานทั
้งหมด้งหมด
/จานวนชั
35.00
35.00่วโมงการทางานทั้งหมด

35.00
30.0030.00
30.00
25.0025.00
25.00
20.0020.00
20.00
15.0015.00
15.00
10.0010.00
10.00
5.005.00
5.00
0.000.00
0.00

ปี 62ปี 62
ปี 62

ปี 2561-2563

31.06
31.06
31.06

ปี 63ปี 63
ปี 63

วันทั้งวัหมดที
นทั้งหมดที
่เสียไป/จ
่เสียานวน
ไป/จานวน
อัตราความรุนแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บ (A.S.I.)
คนบาดเจ็
คนบาดเจ็
บทั้งหมด
บทั้งหมด
วั1.20
นทั้ง1.20
หมดที่เสียไป/จานวน
คนบาดเจ็บทั้งหมด

1.20
1.00
1.00
1.00
0.800.80

1.061.06
1.06

0.80
0.60
0.60
0.60
0.40
0.40
0.40
0.20
0.20
0.20
0.000.00
0.00

ปี 2561-2563

0.000.00
0.00
ปี 61ปี 61
ปี 61

0.080.08
0.08
ปี 62ปี 62
ปี 62

ปี 63ปี 63
ปี 63

อัตอัราความรุ
ตราความรุ
นแรงของการประสบอั
นแรงของการประสบอั
นตราย(I.S.R.)
นตราย(I.S.R.)ปี 2561-2563
ปี 2561-2563
อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย(I.S.R.) ปี 2561-2563
32.79
32.79
32.79

0.000.00
0.00

1.771.77
1.77

ปีปี6161
ปี 61

ปี ปี62ปี6262

ปี 63ปีปี 63
63

รายงานความยั
รายงานความยั
ง่ ยืง่ นง่ ยืยื2563
2563
: บริ: ษบริัทษคิัทวทีคิซวทีี เอนเนอร์
ซี เอนเนอร์
ยี่ จำกั
ยี่ จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
รายงานความยั
นน 2563
(มหาชน)
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สุขภาพ
สุสุขขภาพที
ภาพ่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ

ประกาศใช้
นโยบายส่
งเสริมกสุงาน
ขภาพ
รวมถึงอการจั
้นที่กทารทำงานให้
สุขภาพที
่ดีของพนั
เป็นและสุ
ปัจจัยขส�ภาวองค์
ำคัญที่ทก�ำรให้https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/
พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
ย่างมีดปพืระสิ
ธิภาพ บริษัทมฯี
ประกาศใช้
มสุขภาพ
และสุ
ขภาวะองค์
กร https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/
รวมถึงกการจั
่ ารท�ำงานให้
สภาพแวดล้นอโยบายส่
มที่น่าอยูง่เสริ
สะอาด
ครอบคลุ
มประเด็
นด้านแสง
เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิ
เหล้าดบุพืหน้ รีที่ กยาเสพติ
ด ฯลฯมี
สภาพแวดล้
อมที
า่ อยู่ สะอาด
ครอบคลุมและติ
ประเด็
นด้านแสง
พร้อมทั้งจัดให้
มีกน่ ารตรวจสุ
ขภาพประจำปี
ดตามผลอย่
างต่เสีอยเนืง่อความร้
ง อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
ฯลฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุ
ปี
บริษขัทภาพประจ�
ฯ จัดให้มีกำารตรวจสุ
ขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ รวม QTCGP และโรงงานระยอง ปี 2563 ใช้
บริษัทฯ2จัแห่
ดให้งคืมอีกรพ.บี
ารตรวจสุ
ภาพพนั
กงานปี
ละ 1 ครั้งศรีทัร้งาชา
ส�ำนักและ
งานกรุ
งเทพฯ
2563
สถานพยาบาล
เอ็มซีขพลั
ส ร่วมกั
บ รพ.พญาไท
รพ.สมิ
ติเวชรวม
ศรีนQTCGP
ครินทร์ และโรงงานระยอง
สำหรับ Q Solar 1 ปีดำเนิ
นการใช้
สถานพยาบาล
อ รพ.บี
เอ็มซีทั้งพลั
รพ.พญาไท
ศรีราชา    และ
รพ.สมิติเวช ศรีนอคริ
นทร์   ส�ำหรับ ่อQกำหนดโปรแกรม
Solar 1  ด�ำเนิน
ตรวจโดย รพ.จุฬ2ารัแห่ตน์งคื304
อินเตอร์
นี้ได้สจร่ัดวให้มกัมบีแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์
เข้ามาสำรวจสภาพแวดล้
มในการทำงานเพื
การตรวจโดย
รพ.จุจฬจัารัยเสีตน์่ยงในการตรวจ
304 อินเตอร์โปรแกรมตรวจสุ
ทงั้ นีไ้ ด้จดั ให้มแี ขพทย์
อาชีวเวชศาสตร์
เข้ามาส�ำรวจสภาพแวดล้
ก�ำหนด
ตรวจสุขภาพตามปั
ภาพจะครอบคลุ
มตามกฎหมาย
และเพิ่มเติมให้พอนัมในการท�
กงานตามช่ำวงานเพื
งอายุ อ่ เพศ
ที่มี
โปรแกรมตรวจสุ
ขภาพตามปั
จัยเสีย่ งในการตรวจ
มตามกฎหมาย
และเพิ
ม่ เติมให้พนั้อโรคโควิ
กงานตาม
ความเสี่ยง โดยในปี
2563 ใช้งจบประมาณรวมทั
้ง 3 บริโปรแกรมตรวจสุ
ษัททั้งสิ้น 621,870ขภาพจะครอบคลุ
บาท ภายใต้มาตรการป้
องกันการแพร่
ระบาดของเชื
ดช่วงอายุ เพศ ที่มีความเสี่ยง โดยในปี 2563 ใช้งบประมาณรวมทั้ง 3 บริษัททั้งสิ้น 621,870 บาท  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
19 อย่างเคร่งครัด และงดการสมรรถนะของปอดเนื่องจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ขอความ
ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  และงดการสมรรถนะของปอดเนือ่ งจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
ร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดิน
แห่งประเทศไทย  ขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�ำให้
เกิดความเสี่ยงการแพร่
กระจายเชืำ้อให้
อย่เากิงมาก
เกิหายใจและทำให้
ดละอองฝอยจากระบบทางเดิ
นหายใจและท�
ดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้ออย่างมาก
จานวนพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติ (QTC, QTCGP) ปี 2560-2563

จานวนคน
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รายการตรวจ

33

82
35 32 36

26 30 32

(SGPT)

(BMI)

69

79

48

สูบบุหรี่

ดื่มแอลกอฮอล์

จานวนพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติ (Q Solar1) ปี 2562 - 2563
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ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-C) การทางานของไต(BUN) การทางานของไต(Cr)

(SGOT)

(SGPT)

(Uric Acid)

(BMI)

รายการตรวจ

จากกราฟพบว่าาพนั
พนักกงานของ
งานของ QTC,
QTC, QTCGP,
ขภาพทั
่วไปผิ
ดปกติ
เพิ่มเพิขึ้น่มจากปี
25622562
ซึ่งเป็ซึน่งผลมาจาก
จากกราฟพบว่
QTCGP,QQSolar
Solar11ทีที่ม่มีผีผลตรวจสุ
ลตรวจสุ
ขภาพทั
่วไปผิ
ดปกติ
ขึ้นจากปี
เป็นผลมา
พฤติกรรมที
่ไม่ค่ไ่อม่ยออกกำลั
จึงยังคงให้
การสนักบารสนั
สนุนบกิสนุ
จกรรมเพื
่อส่งเสริ่อมส่การออกกำลั
งให้มำากขึ
้น มผ่ากขึ
านกิ้นจ  ผ่
กรรม
& FitFun
โดย&
จากพฤติ
กรรมที
ค่อยออกก�งกาย
ำลังกาย  จึ
งยังคงให้
นกิจกรรมเพื
งเสริมการออกก�
ลังให้
านกิFun
จกรรม
คาดหวั
งว่าจะสามารถเป็
นแรงจูงใจให้
พนักงใจให้
งานหัพนมาใสใจสุ
เลือกรัขบภาพ
ประทานอาหารที
่เป็นประโยชน์ ลดการดื
่มแอลกอฮอร์
และการ
Fit
โดยคาดหวั
งว่าจะสามารถเป็
นแรงจู
นักงานหัขนภาพ
มาใสใจสุ
เลือกรับประทานอาหารที
่เป็นประโยชน์
ลดการดื
่มแอล
สูบบุหรีและการสู
่ ครอบคลุมบทุบุกหบริรี่ ษครอบคลุ
ัทย่อย มทุกบริษัทย่อย
กอฮอร์
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

118 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

84

การตรวจสุ
ขภาพตามปั
การตรวจสุ
ขภาพตามปั
จจัยเสีจจั่ยยงเสี่ยง
จานวนคน
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กราฟแสดงผลผิดปกติจากการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงปี 2560-2563
ปี 2561

ปี 2562
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รายการตรวจ

(OCC)

(Grip Strength)

(Back Strength)

(Leg Strength)

การตรวจสุ
ขภาพตามปั
จจั่ยเสี
่ยงในการทำงานประจำปี
่ยงที่ย่มงที
ีแนวโน้
มสูงขึม้นสูอย่งาขึงต่
อเนืา่องต่
ง ได้
แก่่อคงวามผิ
การตรวจสุ
ขภาพตามปั
จจัยเสี
งในการท�
ำงานประจ�ำปี 2563
2563พบภาวะเสี
พบภาวะเสี
่มีแนวโน้
้นอย่
อเนื
ได้แดก่ปกติ
ความผิด
ของกล้
ามเนือ้ ้อหลั
หลังง ซึซึ่งง่ จะอยู
่มพนั
กงานพั
นคอยล์
ที่ต้องยืทนต
่องจับ
กรเป็
ความเสี่ยงผิดความเสี
ปกติของการได้
ินอยูข่ในองการ
ปกติของกล้
ามเนื
จะอยู่ในกลุ
ใ่ นกลุ
ม่ พนั
กงานพั
นคอยล์
ี่ ทำงานกั
อ้ งยืนท�บำเครื
งานกั
เครืนอ่ เวลานาน
งจักรเป็น, เวลานาน  ,
ย่ งผิดยปกติ
กลุ่มช่างเชื่อมซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีเสียงดัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมในโครงการอนุรักษ์
ได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่งสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจะมีเสียงดัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุม
การได้ยิน และเฝ้าระวังให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
ในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และเฝ้าระวังให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่  

ภาพการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ภาพการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ปี 2563 มีพนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 2 รายได้แก่
ปี 2563 มีพนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน 2 รายได้แก่
1. มีอาการแสบตาและเจ็บตา จึงส่งตัวไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลหยุดงาน 2 วัน เหตุจากฟูมโลหะจากกิจกรรมเชื่อมตัวถังเข้าตาเกิดการ
1. มีอาการแสบตาและเจ็บตา จึงส่งตัวไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลหยุดงาน 2 วัน เหตุจากฟูมโลหะจากกิจกรรมเชื่อมตัวถังเข้า
สะสมทำให้ตาอักเสบ คปอ. จึงจัดหาแว่นตาชนิดพิเศษที่สามารถแนบชิดกับใบหน้าให้มากขึ้นเปลี่ยนให้กับช่างเชื่อมทั้งหมด
ตาเกิ
ดการสะสมท�ำให้ตาอักเสบ คปอ. จึงจัดหาแว่นตาชนิดพิเศษที่สามารถแนบชิดกับใบหน้าให้มากขึ้นเปลี่ยนให้กับ
2. มีอาการแสบตา เคืองตา จึงส่งตัวไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลหยุดงาน 1 วัน เหตุจากละอองเล็ก ๆ ของผงไม้ใน Workshop คปอ. จึง
ช่างเชื
่อมทั้งหมด
ให้มีการปรับปรุงระบบดูดเก็บฝุน่ ละออง และระบบระบายอากาศ ซึ่งเป็นแผนงานปรับปรุงในปี 2564

2. มีอาการแสบตา เคืองตา จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหยุดงาน 1 วัน เหตุจากละอองเล็ก ๆ ของผงไม้ใน Workshop
สถิบตฝุิก่นารเจ็
บป่วยจากการทำงานปี
2556-2563ซึ่งเป็นแผนงานปรับปรุงในปี 2564
คปอ. จึงให้มีการปรับปรุงระบบดูดเก็
ละออง
และระบบระบายอากาศ
รายการ

จำนวนครั้ง/ปี

สถิติการเจ็บป่วยจากการท�
ำงานปี 2556-2563
2556 2557 2558 2559

เจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)
รายการบป่วยจากการทำงาน (วัน)
จำนวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็

เจ็บป่วยจากการทำ�งาน (คน)
จำ�นวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (วัน)
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การให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ
บริษัทฯ จัดให้มีพยาบาลประจ�ำโรงงานเพื่อ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยว
กับสุขภาพของพนักงาน โดยในปี 2563 มีจ�ำนวนพนักงาน
ที่ขอรับค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 5 คน โดยเป็นพนักงานชาย 4 คน
และพนักงานหญิง 1 คน และได้ลงพื้นที่ส่วนงานตัวถังให้
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการดูแลสุขอนมัยและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อมีฝุ่นเข้าตา
รายงานความยั่งยืน 253 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 119

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
“ออกก�ำลังกายตอนไหนดี?
ตอนนี้ หรือ ตอนป่วย”
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
		

85

“ออกกำลั
งกายตอนไหนดี
? ตอนนีงเสริ
้ หรืมสุอขภาพ
ตอนป่
วย”ขภาวะองค์กร เพือ่ ให้พนังงานออกก�ำลังกาย และเลือก
เป็นโครงการต่
อเนือ่ งจากปี
2558 ตามนโยบายส่
และสุ
“Happy Body”
บริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึง่ การส่งเสริมของบริษทั ฯ เปิดกว้างส�ำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีวา่ “สุขภาพ” เป็นสิทธิ
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร เพื่อให้พนังงานออกกำลังกาย และเลือก
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บุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือทำเองจึงจะเกิดผล และบริษัทฯ ยังคงจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ ความถนัดของ
การแพร่
ระบาดของเชื
้อโรคโควิฬด-19
งยกเลิกตกิบอล
จกรรมการออกก�
่ต้องมีอการรวมตั
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กจ�ำนวนมาก
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กงานอย่
างต่อเนื่องในชมรมกี
าต่างท�ๆำให้เช่ตน้อชมรมฟุ
ชมรมแบตมินำตัลันงกายที
ชมรมตะกร้
เป็นต้น วแต่
ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิ
ด-19 ด้ทำให้
ต้องยกเลิกกิดจังกรรมการออกกำลั
่ต้องมีการรวมตั
ของสมาชิ
กจำนวนมาก
ในปี 2563
วยสถานการณ์
กล่าว บริษัทฯ ได้งจกายที
ัดงบประมาณเพื
่อส่งวเสริ
มการออกก�
ำลังกายแบบเฉพาะบุคคล สามารถ

ท�ำได้ที่บในปี
้าน ในพื
้นที่ส่วนตัว หรือท�ำได้ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ QTC Season 1 : Fun
2563 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล สามารถทำได้ที่
และ้นทีQTC
2 : Fun
& Fitมาตรการเว้
With Family  ดั
งนีา้ งทางสังคม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ QTC Season 1 : Fun & Fit และ
บ้&านFitในพื
่ส่วนตัSeason
ว หรือทำได้
ภายใต้
นระยะห่
QTC Season 2 : Fun & Fit With Family ดังนี้

QTC Season 1: Fun & Fit

QTC Season 2: Fun & Fit with Family

QTC
Season1.1: เพืFun
&มFit
วัตถุประสงค์
่อส่งเสริ
ให้พนักงานออกก�ำลังกาย

QTC
Season1. 2:ส่งเสริ
Fun
with Family
วัตถุประสงค์
มให้&
พนัFit
กงานและสมาชิ
กในครอบครัว

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย
2. เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.เพื่อลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัวออกกำลังกาย
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว
2.สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว
3. ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3.ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ

ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ

ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ
☛ ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC พร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคล
ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC พร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคล
ผู้สรมัับครได้
รับ Watch
Smart Watch
ผู้ส☛
มัครได้
Smart
☛ ออกก�
ำลังประเภทใดก็
ได้ที่สามารถเก็
ออกกำลั
งประเภทใดก็
ได้ที่สามารถเก็
บระยะเป็บนระยะเป็
KM ได้น KM ได้
ส่ง☛
ผลทาง
Line Group
& FitFun1 & Fit 1
ส่งผลทาง
Line Fun
Group
admin
รวบรวมสถิ
ต
ส
ิ
รุ
ป
ผลทุ
☛ admin รวบรวมสถิติสกรุวัปนผลทุกวัน
ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน
☛ ระยะเวลาด�ำเนินการ 4 เดือน
รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข
☛นสมทบที
รับรางวั่บลริความท้
าทายตามเงื
่อนไข่พนักงานสะสม
นำเงิ
ษัทจ่ายให้
จากระยะทางที
ไปซื
แพทย์ม่บอบให้
☛้อเครื
น�ำ่อเงิงมืนอสมทบที
ริษัทจ่รพ.สต.มาบยางพร
ายให้จากระยะทางที่พนักงานสะสม

ออกก�ำลังกาย

ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ

☛ ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC และสมาชิกในครอบครัวของคิวทีซี

ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC และสมาชิกในครอบครัวของคิวทีซี
☛ ก�ำหนดเป้
าหมายบุ
คคลออกก�
ำลังกายสะสมระยะทางเป็
กำหนดเป้
าหมายบุ
คคลออกกำลั
งกายสะสมระยะทางเป็
น KM น KM
☛
ไม่ก�ำหนดประเภทกี
ไม่กำหนดประเภทกี
ฬา ฬา
ส่
Line Line
GroupGroup
Fun &Fun
Fit &2 Fit 2
☛งผลทาง
ส่งผลทาง
Admin
รวบรวมสถิ
ต
ส
ิ
รุ
ป
ผลทุ
ก
วัน กวัน
☛ Admin รวบรวมสถิติสรุปผลทุ
ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน
☛ ระยะเวลาด�ำเนินการ 4 เดือน
รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข
☛ รันบรางวั
รางวัลลทีความท้
าทายตามเงื
่อนไข
นำเงิ
่ได้จากความท้
าทายไปร่
วมสมทบจัดทำโรงปลูกผัก
ปลอดสารพิ
ษ @โรงเรี
านมาบเตย
☛
น�ำเงินรางวั
ลที่ได้ยจนบ้
ากความท้
าทายไปร่วมสมทบจัดท�ำโรงปลูกผัก

ไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สต.มาบยางพร

ปลอดสารพิษ @โรงเรียนบ้านมาบเตย

ใช้งบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการทั้ง 2 Season รวม 140,782.00 บาท
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โครงการโรงงานสีขาว
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน และปราบ
ปรามยาเสพติดในเชิงรุก เพราะตระหนักดีวา่ ภัยคุกคามจากปัญหา
ยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงบริษัทฯ โดยการจัดให้
มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตา
มนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด   
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 จึงเว้นช่วง
การตรวจหาสารเสพติดเหลือ 1 ครัง้ ในไตรมาส 3 โดยให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ (สภ.ปลวกแดง) เข้าท�ำการตรวจแบบ 100%  พบผู้มีสาร
เสพติดในร่างกายจ�ำนวน 2 ราย โดย 1 ปฏิเสธการรับการบ�ำบัด
และขอลาออกจากงานเนือ่ งจากไม่สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ตนเองได้ ส่วนอีก 1 รายขอรับการบ�ำบัดตามขัน้ ตอน มีคา่ ใช้จา่ ยปี
2563 จ�ำนวน 3,000 บาท

สถิติการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายตามโครงการ
โรงงานสีขาว ระหว่างปี 2559 - 2563

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพด�ำเนินการต่อเนือ่ งตัง้ แต่แต่ 2562 จากผลลัพธ์ทไี่ ด้ในอดีตพบว่าภูมคิ มุ้ กันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ตามหลัก
ทางการแพทย์ แต่อาจลดความเสี่ยงลงได้  บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี โดยการให้วัคซีนต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานที่ต้องการรับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เร็วกว่าก�ำหนดเดิมครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง    ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยในปี 2563 ด�ำเนินการโดย รพ. วิภาราม  แหลมฉบัง , และ รพ.จุฬารัตน์
11 อินเตอร์  งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 105,180 บาท มีพนักงานสมัครใจรับวัคซีนคิดเป็น 90% ของจ�ำนวนทั้งหมด ผลลัพธ์ในปี
2563 ไม่มพี นักงานป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ อาจเป็นเพราะมาตรการป้องกันโควิด-19 ทีข่ อให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา และการล้างท�ำความสะอาดมืออยู่เสมอร่วมด้วย

ภาพการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�ำปี 2563

อัตราการป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ของพนักงานประจ�ำปี
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
ทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงานคน เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความส�ำเร็จ เป็นทุนมนุษย์ที่
สามารถพัฒนาศักยภาพให้สงู ขึน้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทรัพยากรขององค์กรทีไ่ ม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้  เจ้าของธุรกิจ
จะต้องให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือเหนือกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด ต้องให้การดูแล การพัฒนา
ความสามารถ การให้โอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ต้องให้ความเคารพในสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
เพื่อครอบครองให้ทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงานที่ดี และเก่ง อยู่และผูกพันกับองค์กรไปยาวนาน เพื่อองค์กรนั้น ๆ จะได้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนพัฒนาความสามารถต่อไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวิวัฒน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท�ำให้โลกแคบลง ผู้คนในสังคมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งผู้ที่ไม่รู้จักและผู้ที่รู้จักผ่านสื่อ Social Media หลากหลายช่องทาง  ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระบนโลก
Internet  สามารถสร้างทางเลือกในอาชีพให้ตนเองได้ตามความชอบความถนัด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงขององค์กรหากองค์กร
ใดไม่ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงาน อาจสร้างความไม่พอใจของแรงงานเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อ Social
Media หรืออาจท�ำให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้ ซึ่งจะน�ำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตราสินค้าและองค์กร   หรืออาจเป็นเหตุให้
แรงงานไม่อยากท�ำงานลาออกเปลี่ยนงานใหม่ ซึ่งเป็นการสูญเสียต้นทุนที่ส�ำคัญขององค์กร
คิวทีซี ตระหนักดีกว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ตามพันธกิจองค์กร “พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ
สร้างคนดี คนเก่ง” และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ให้การดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคน ตลอดจนให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ   นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน
ของผูค้ นในสังคม เพราะตระหนักดีวา่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ไม่ได้อาศัยความเก่งทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว การได้รบั ความไว้วางใจ
การได้รบั ความสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ ดี่ ี ไม่เบียดเบียน เคารพในสิทธิของผูค้ น ถือเป็นอีกเสาหลัก
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน   นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ : https://qtc-energy.com/th/human-resourcemanagement-policy/
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
2.เพื่อให้ได้รับความยอมรับ และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการ : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน, จัดท�ำข้อบังคับบริษทั
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน (คู่มือพนักงาน) ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน และสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด, จัดให้มชี อ่ งทางในการร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบ
เป้าหมาย : 1. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เป้าหมาย : 2. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาหรือ
เพื่อนร่วมงานเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เป้าหมาย : 3. จ�ำนวนคูค่ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามจรรยาบรรณคูค่ า้ ของ QTC เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ประเมินคู่ค้าจ�ำนวน 77 ราย ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อมูลการด�ำเนินงานในหัวข้อ “การพัฒนาคู่ค้า”)

122 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การจ้างงาน
คิวทีซี ให้ความส�ำคับกับการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ต�่ำกว่าค่าแรงขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมจัดหาสวัสดิการที่จ�ำเป็นให้
พนักงานอย่างเหมาะสม ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการสรรหาพนักงานไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล : https://qtc-energy.com/th/human-resource-management-policy/   
ในปี 2563 มีจำ� นวนพนักงาน ณ สิน้ ปีลดลงจากปี 2562 คิดเป็น 3.4% สืบเนือ่ งมาจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 ท�ำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ จ่ายค่าจ้างตามอัตราปกติ แต่อาจมีการลดจ�ำนวนการท�ำล่วงเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ แต่
หากมีพนักงานลาออกก็ไม่มนี โยบายให้รบั ทดแทน โดยให้ใช้ทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มก�ำลัง เพือ่ ลดความเสีย่ งทางธุรกิจและ
ความอยู่รอดของพนักงานทุกคน โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างดังนี้
ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน
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อายุมากกว่า 60 ปี

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

167
75
8
2

66.27
29.76
3.17
.79

11
12
7
-

36.67
40.00
23.33
-

6
12
9
-

22.22
44.44
33.33
-

23
23

11.00
11.00

22.00
27.00

8.98
11.02

29
29

10.94
10.94

31
31

12.30
12.30

1
2

3.33
6.67

1
1

3.70
3.70

109
54

52.16
25.84

138.00
58.00

56.33
23.67

151
56

56.98
21.13

54
136

21.43
53.97

21
6

70.00
20.0

5
20

18.52
74.07

จำ�แนกตามพื้นที่

ปราจีนบุรี

สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงงานจังหวัดระยอง/

เพศชาย
เพศหญิง
จำ�นวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)

209

245

245

252

30

27
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72

กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานปี 2563

72

กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานปี 2563

ก ร า ฟ แางงานปี
ส ด ง สั ด 2563
ส่ ว น พ นั ก ง า น แ ย ก ต า ม ช่ ว ง อ า ยุ
กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิ ง กราฟแสดงสัดส่วนการจ้
ก ร า ฟ แ ส ด ง สั ด ส่ ว น พ นั ก ง า น แ ย ก ต า ม35-50
ช่ ว งyears
อ า ยุold, 87, 31%

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิ ง

Female 33%

Female 33%

			

92

187

92

187

35-50 years old, 87, 31%
>60 years old, 2, 1%
18-35 years old,173, 62%

Male 67%

>60 years old, 2, 1%
50-60 years old,17,
6%
50-60 years old,17,
6% ้บริหารระดับสูงในประเทศ
สัดส่วนของผู

18-35 years old,173, 62%

Male 67%
กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกพื้นที่ปฏิ บตั ิ งาน

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน			
กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกพื้นที่ปฏิ บตั ิ งาน

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงในประเทศ

68.10%

22.94%

8.96%

68.10%

22.94%

8.96%

สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงในประเทศ
ผู้บริหาร
ระดับสูงใน
ผู้บริหาร
ประเทศ
ระดับสูงใน
100%
ประเทศ
100%

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิ การ
รายการ

อัตราจ้
างงานแรกเข้
ระดับ L1า- และสวั
L6าและสวั
บ L7 - L8
อัตราจ้
างงานแรกเข้
สสดิดิกระดัการาร

ค่าจ้างเริม่ ต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์
) : บาท
รายการ
ค่าเดินทาง
รายการ
ค่ค่าาจ้ครองชี
างเริม่ พต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท
ค่าจ้างเริ่มต้มน (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท
ค่ค่าาเดิ
นทาง ชาชีพวิศวกรรมควบคุ
ใบประกอบวิ
ค่าครองชี
ค่าเดินทาง
ความเสีพย่ ง
ค่เบีาย้ ใบประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ขยัน
ค่าครองชีพ
ค่ประกั
าความเสี
นอุบตั ย่ เิ งหตุ
ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เบี
ขยันพท์
ค่าย้ โทรศั
ค่าความเสี่ยง
ประกั
นอุาต
บตั าแหน่
เิ หตุ ง
รถประจ
เบี้ยขยั
ค่ทุานนโทรศั
พ
ท์
การศึกษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข
ประกัรถประจ
นอุบนัตสิเาต
หตุ
าแหน่ย้ งงชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษทั สมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)
กองทุ
ารองเลี
ทุเงินนการศึ
กษาบุ
ตร (ถ้ามี) ตามเงื
่อนไข
ค่าโทรศั
พช่วท์ยเหลื
องานศพญาติ
พนักงาน
กองทุ
ารองเลี
ย้ งชีพ (พนั
กงานสูงสุด 15% บริษทั สมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)
รถประจำ
�สแหน่
เงิน�ช่ตำวนยเหลื
องงานศพพนั
กงาน
เงิ
พนัก(จ่งาน
เงินนช่ช่ววยเหลื
ยเหลือองานศพญาติ
งานมงคลสมรส
ายครังเดี
้ ทุนยการศึ
ว) กษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข
เงิ
น
ช่
ว
ยเหลื
อ
งานศพพนั
ก
งาน
ยเหลือ้ยค่งชี
าคลอดบุ
กองทุเงินนสำช่�วรองเลี
พ (พนัตกรงานสูงสุด 15% บริษัทสมทบ 3-6% ตาม
ยเหลืองานมงคลสมรส
งเดี
้ ยนวเดื
) อน/คน/ปี
ค่เงิานรัช่กวษาพยาบาล
จ่ายไม่เกิน 1(จ่าเท่ยครั
าของเงิ
เงื่อนไข)
เงิ
นทช่าฟ
วยเหลื
อค่าคลอดบุ
ต) ร
ั (1,000
ค่
า
น
บาท/ปี
เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
ค่ค่าารัทักกษาพยาบาล
จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี
ษะ
เงินช่ค่วายเหลื
อั งานศพพนั
กงาน
ท
าฟ
น
(1,000
บาท/ปี
ค่าอาหารทางานล่วงเวลา)
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครั้งเดียว)
ค่านทัรางวั
กษะลไม่หยุดงาน
เงิ
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
ค่าอาหารท
รถรั
บ-ส่ง างานล่วงเวลา
เงิ
น
รางวั
ล
ไม่
ห
ยุ
ด
งาน
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี
หอพัก
ค่าทำ�รถรั
(1,000
บาท/ปี
เทีฟัย่ นบวพั-ส่
กงผ่อนประจ
าปี)
หอพั
ค่าทักรางวั
ษะ ลกอายุงาน 10 ปี, 20 ปี
ผ่อมนประจาปี
ชุเทีดย่ ยูวพั
นิฟ�กอร์
ค่าอาหารทำ
งานล่
วงเวลา
รางวั
10 ปี, 20 กปีงานหญิงทีต่ งครรภ์
ชุดคลุลมอายุ
ท้องงาน(เฉพาะพนั
ั้
)
เงินรางวั
ล
ไม่
ห
ยุ
ด
งาน
ชุค่าดดูยูแนลระบบ
ิฟอร์ม
รถรับชุ-ส่ดคลุ
ง มท้อง (เฉพาะพนักงานหญิงทีต่ งครรภ์
ั้
)
ค่าอาหารรายวั
น
หอพัค่ค่กาาใบขั
ดูแลระบบ
บขีป่ ระเภท 2
ค่ากอาหารรายวั
เที่ยวพั
ผ่อนประจำน�ปี
ค่
า
ใบขั
ขีป่ 10
ระเภท
2 ปี
รางวัลอายุงบาน
ปี, 20

ชุดยูนิฟอร์ม
ชุดคลุมท้อง (เฉพาะพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์)
ค่าดูแลระบบ
ค่าอาหารรายวัน
ค่าใบขับขี่ประเภท 2
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

10,050
– 25,000
ระดับ L1
- L6

ระดับ L1 - 
L6

ระดับ L7 - L8
ระดับ L7 -
L8

10,050 – 25,000


10,050 – 25,000
 ศวกรทีม่ ใี บประกอบวิชาชี
พ
เฉพาะวิ
 เฉพาะต
 ย่ 
 าแหน่งงานทีม่ คี วามเสี
งสูง
 เฉพาะวิ
ชาชี
 ศวกรทีม่ ใี บประกอบวิ
พ
งงานทีม่ คี วามเสี
งสูง

เฉพาะวิเฉพาะต
ศวกรทีาแหน่
่มีใบประกอบวิ
ชาชีพย่ 

 งงาน
บางตาแหน่

เฉพาะตำ�แหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง




 
 าแหน่งงาน
บางต


 
 


บางตำ
�
แหน่
งงาน
- 



- 
- 


 
 






 
 




 
 




 




 
 


 
 


 
 


 
 




 
 


 
 




 
ป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ

เฉพาะผู
 
 

เฉพาะพนักงาน L1

 
เฉพาะผู
บตั งิ านในห้
เฉพาะพนั
กงขัป้ บฏิรถขนส่
ง องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
 กงาน L1
 
เฉพาะพนั
เฉพาะพนั
 กงขับรถขนส่ง
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Department

L9 - UC
Section

Sectionางค่าจ้าง
ตามโครงสร้

ตามโครงสร้า
งค่
 าจ้าง
 
- 

- 




-





-


-

Department

Department

ตามโครงสร้างค่าจ้าง L9 - UC












-


-

-












-
-

-



























-



















รายงานความยั
งยื
่ น 2563 : บริษทั 
คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)


เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิ
บัติการทดสอบ
รายงานความยั
งยื
่ น

เฉพาะพนักงาน L1
เฉพาะพนักงขับรถขนส่ง


L9 - UC
Section







2563 : บริษทั คิ- วทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)




ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน

73

QTC Energy

ตารางแสดงสั
นการจ่ายค่
า2560
ยค่
างและค่
า2561
ตอบแทน
ตารางแสดงสัดดส่ส่ววนการจ่
าจ้าาจ้งและค่
าตอบแทน

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธันวาคม

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธันวาคม

จานวน
QTC Energy
(ล้าน
ร้อยละ
บาท) 2562
2561

2560
จานวน
จาแนกตามเพศ
(ล้าน
ร้อยละ
ชายบาท)

จาแนกตามเพศ

จานวน
(ล้าน
บาท)

ร้อย
ละ

หญิง

ชาย

62.1
จาแนกตามระดั
บ62.89

หญิง

68.77

64.66

37.11

37.58

35.34

36.6

-

40.64

41.15

21.97

36.65

ร้อย
ละ
62.89

จานวน
(ล้าน
68.77
บาท)

ร้อย
ละ
64.66

จานวน
(ล้าน
83.79
บาท)

ร้อย
ละ
65.38

จานวน
(ล้าน
90.49
บาท)

ร้อย
ละ65.34

7.48

75.69

36.65

37.11

37.58

35.34

44.36

34.62

48.01

34.66

2.41

24.4

-

-

83.79
44.36

65.38

65.34

7.48

75.69

6.92

81.58

24.4

1.56

18.42

40.64

41.15

-

-

-

-

-

-

-

- 21.97 -

22.25 -

-

-

--

--

-

-

22.25

-

-

-

37.08

34.87

43.25

33.75

48.87

35.29

-

-

-

-

37.08

34.87

15.73

14.79

15.73

12.27

13.37

9.65

-

-

-

-

15.73

14.79

53.54

50.34

69.18

53.98

76.26

55.06

-

-

-

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
53.54
50.34
(ล้านบาท)
รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
98.75
106.35
Level 1-6

(ล้านบาท)

-

34.62

90.49

2.41

Level 1-6

Level 7-8

จานวน
(ล้าน
62.1 บาท)

34.66

Level 7-8

Level 9-UC

ร้อย
ละ

48.01

Level 9-UC

Operate

จานวน
(ล้าน
บาท)

-

36.14
Operate

Knowledge

2562

จานวน
จานวน
ร้อย
ร้อย
(ล้าน QTCGP & Q Solar
(ล้าน 1
ละ
ละ
บาท) 2562
บาท)2563

36.6

Knowledge

Manage

2563

จานวน
ร้อย
(ล้าน
ละ
บาท) 2563

36.14

Manage

จาแนกตามระดับ

2562

QTCGP & Q

-

-

43.25

-

15.73
69.18
98.75

-

33.75
12.27
53.98

48.87
13.37

-

35.29
9.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.26
106.35 55.06

-128.16 -

- 138.50 -

138.50

9.89

8.48

128.16

9.89

จาแนกผู้บริ หารและพนักงาน
จาแนกผู้บริ หารและพนักงาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การในบริษทั ย่อย

ปี ที่จ่ายหาร และกรรมการผู้จดั การในบริษทั ย่อย
กรรมการบริ

ปี ที่จ่าย

จานวน (ล้าน)

จานวน (ล้าน)

ร้อยละ
17,971,960.00

ปี 2562

ปี 2562

17,971,960.00

ปี 2563

ปี 2563

ร้อยละ

จานวน (ล้าน)

13.02

120,078,354.00

14.00

126,402,882.00

20,574,754.00

20,574,754.00

พนักงาน

พนักงาน
ร้อยละ

13.02

86.98

14.00

86.00

จานวน (ล้าน)
120,078,354.00
126,402,882.00

หมายเหตุ : ค่าจ้าง ค่าตอบแทนนี้ ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ที่บริษทั ฯ จ่ายให้ เช่นค่าฝึกอบรมพัฒนา ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสันทนา

หมายเหตุ : ค่าจ้าง ค่าตอบแทนนี้ ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ที่บริษทั ฯ จ่ายให้ เช่นค่าฝึกอบรมพัฒนา ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสันทนาการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายที่บริษทั ต้องจ่ายสมทบให้พนักงานตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายที่บริษทั ต้องจ่ายสมทบให้พนักงานตามกฎหมาย

การจ่
า1ยค่
างในวั
ยเดืดนอท้ทางานสุ
นละ
1 ครัดองในวั
้ ายของเดื
นทานเข้
างานสุ
ยของเดื
านเข้าบัญชีธกนาคารของพนั
กงาน
การจ่การจ่
ายค่าจ้าายค่
ง :าจะจ่
อนละ
ครั
้ จ้าง 1น: จะจ่
ทครั
างานสุ
ายของเดื
ญดชีท้ธานาคารของพนั
จ้างายเดื
: จะจ่
ายเดื
อนละ
้งาในวั
ท้นโดยผ่
อาบันโดยผ่
านเข้าบัอญนโดยผ่
ชีกธงาน
นาคารของพนั
งาน

ตารางแสดงอั
้ า่ แยกตามพ
กราฟแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้ากราฟแสดงสั
งปี 2563 ดส่วนการจ่ายค่าจ้างปี 2563
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ แยกตามพื
้นที่ตงั ้ องคกกรตราค่าจ้างขันต
พืน้ ที่ตงองคก
ั้
กร

Female
49.57 MB.

Female
49.57 MB.

Male
97.41 MB.

Male
97.41 MB.

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่าแยกตามพื้นที่ตั้งองคกร
พื้นที่ตั้งองค์กร
สานักงานกรุงเทพฯ (ประเภทรายเดือน)
โรงงานระยอง, โรงไฟฟ้า Q Solar 1
(ประเภทรายเดือน)
โรงไฟฟ้า Q Solar 1 (ประเภทรายวัน)

ค่าจ้างตา่ สุดเริ่มต้น
(ไม่รวมสวัสดิการอื่น)

ค่าจ้างตา่ สุด

พืน้ ตามกฎหมาย
ที่ตงองคก
ั้
กร

สานักงานกรุงเทพฯ
(ประเภทรายเดือน)

10,050 บาท/เดือสนานักงานกรุ
9,930งบาท/เดื
เทพฯ อน

โรงงานระยอง,
โรงไฟฟ้า Q Solar 1
(ประเภทรายเดือน)
โรงไฟฟ้า Q Solar 1
(ประเภทรายวัน)

10,050 บาท/เดือน

330 บาท/วัน

10,050 บาท/เดือน

(ประเภทรายเดือน)
10,050 บาท/เดือน

โรงงานระยอง,
โรงไฟฟ้า Q Solar 1
(ประเภทรายเดือน)
330 บาท/วัน
324 บาท/วัน
โรงไฟฟ้า Q Solar 1
(ประเภทรายวัน)

รายงานความยังยื
่ น 2563 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

ค่าจ้างต�่ำสุดเริ่มต้น
(ไม่รวมสวัสดิการอื่น)
10,050 บาท/เดือน
10,050 บาท/เดือน

ค่าจ้างตา่ สุดเริ่มต้น
(ไม่รวมสวัสดิการอื่น

10,050 บาท/เดือน

330 บาท/วัน

ค่าจ้างต�รายงานความยั
่ำสุด ตามกฎหมาย
งยื
่ น 2563 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จาก
9,930 บาท/เดือน
10,050 บาท/เดือน
324 บาท/วัน
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ษยชน
สิทธิสิมทนุธิษมนุยชน

ษัทกฯำหนดนโยบายสิ
ได้ก�ำหนดนโยบายสิ
ษยชนไว้เป็เป็นนแนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบัตัติ ิ และส่
บัตบิดัต้าิดนสิ
ทธิทมนุธิษมยชนภายในองค์
กร กรอย่าง
บริษัทฯบริได้
ทธิมทนุธิมษนุยชนไว้
และส่งงเสริ
เสริมมการปฏิ
การปฏิ
้านสิ
นุษยชนภายในองค์
อย่างเคร่งครัด โดยด�ำเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่ก�ำหนด และช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิที่มี
เคร่งครัด โดยดำเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่กำหนด และช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวกันภายกฎ กติกาที่
และการเคารพสิ
ทธิซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวกันภายกฎ กติกาที่กฎหมายกำหนด การ
กฎหมายก�ำหนด การวัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรก�ำหนดให้วัดจากข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
วัดผลการดำเนิ
นงานด้
มนุษยชนภายในองค์
การถูกละเมิ
ดสิาทนสิ
ธิมนุทษธิยชนของพนั
กงาน   กรกำหนดให้วัดจากข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน
ส่วนการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า บริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้เป็นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณและแนวทาง
ส่วนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ ได้ กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง ของจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า QTC และมีการประเมินคู่ค้าปีละ 1 ครั้ง โดยยังไม่ได้ด�ำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human
ปฏิบัติสำหรั
บคู่คDue
้า QTC
และมีกHRDD)
ารประเมิตามหลั
นคู่ค้ากปีเกณฑ์
ละ 1ชครั
้ง โดยยั
งไม่
ทธิมนุษยชนอย่
างรอบด้Principles
าน (Human Rights
Rights
Diligence:
ี้แนะว่
าด้วยธุ
รกิไจด้กัดบำเนิ
สิทธินมการตรวจสอบสิ
นุษยชนของสหประชาชาติ
(UN Guiding
Due Diligence:
HRDD)
เกณฑ์ชแต่
ี้แนะว่
าด้ว่จยธุ
กิจนกัการตรวจสอบสิ
บสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
Guiding
Principles
on Business
on Business
andตามหลั
HumanกRights)
มีแผนที
ะด�ำรเนิ
ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน(UN
(HRDD)
อย่างเป็
นระบบและ
and Human
Rights) แต่มีแผนที่จะดำเนิ
นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานสากลภายในปี
2564-2565
ภายในปี 2564-2565
นโยบายสิทธิมนุษยชน : https://qtc-energy.com/th/humans-right-policy/
นโยบายสิทธิมนุษยชน : https://qtc-energy.com/th/humans-right-policy/

คณะกรรมการสวั
ดิการ
คณะกรรมการสวั
สดิกสาร
บริษทั ฯ จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการทีม่ าจากการเลือกตัง้ มีบทบาทหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุก
ย่อยทุกแห่งเพื่อน�ำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
แห่งเพื่อนำเสนอความคิ
นในการปรั
บปรุงพัฒานาสภาพแวดล้
อม สาธารณู
และสวั
ดิกอารต่
าง ๆ ตามที
ก�ำหนดต่อบริษทั ดฯ เห็
โดยจั
ดให้มตี วั แทนนายจ้
ง (แผนกทรัพยากรบุ
คคล) เข้าปร่โภค
วมประชุ
มอย่สางน้
ยไตรมาสละ
1 ครั่กง้ ฎหมายกำหนดต่
  การด�ำเนินงาน อบริษัทฯ
โดยจัดให้ของคณะกรรมการสวั
มีตัวแทนนายจ้างสดิ(แผนกทรั
เข้าร่วมประชุมอย่าหงน้
ยไตรมาสละ 1 ครัษ้งทั การดำเนิ
นงานของคณะกรรมการ
การหากได้พรบั ยากรบุ
ความเห็คนคล)
ชอบจากคณะกรรมการบริ
ารอและคณะกรรมการบริ
จะมีผลครอบคลุ
มถึงบริษทั
สวั ส ดิ ก ารหากได้
ร
ั
บ
ความเห็
น
ชอบจากคณะกรรมการบริ
ห
าร
และคณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
จะมี
ผ
ลครอบคลุ
ม
ถึ
ง
ย่อยทุกแห่ง  คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี (2562-2563) ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนีบริ้ ษั ท ย่ อ ยทุ ก แห่ ง
คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2562-2563) ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการสวั
สดิการ
ชื่อ – สกุล
ตัวแทนหน่
วยงาน
สกุลจันทร์แสง
ตัฝ่วาแทนหน่
1.นางสาวจุฑามณี            ชื่อ –โรจน์
ยผลิต วยงาน
โรจน์จันทร์แสง
ฝ่ายผลิต่งยืนฯ
2.นางทิพ1.นางสาวจุ
ยวิมล        ฑามณี
ถาวรชาติ
ฝ่ายพัฒนาความยั
2.นางทิพยวิมล
ถาวรชาติ
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนฯ
3.นายฉัตรชัย          
แสงอภัย
ฝ่ายผลิต
3.นายฉัตรชัย
แสงอภัย
ฝ่ายผลิต
4. นายเอกชั
ย
   
สี
เ
พ็
ญ
วรรณ
ฝ่
า
ยบริ
หาร
4. นายเอกชัย
สีเพ็ญวรรณ
ฝ่ายบริหาร
5.นายเจษฎา          
ประทีปประทีป
ฝ่ายผลิ
ต ต
5.นายเจษฎา
ฝ่ายผลิ
6.นางสาวภคณั
ฏฐ์    ฏฐ์
ตั้งตระกูตั้งลตระกูล
ฝ่ายบริ
หารหาร
6.นางสาวภคณั
ฝ่ายบริ
7.นางช่อ7.นางช่
ผกา          
กันภัยเพื
ฝ่ายบัฝ่าญยบัชีแญละการเงิ
นน
อผกา
กัน่อภันยเพื่อน
ชีและการเงิ
8.นางสาวเพรชรั
ฝ่ายขายต่
างประเทศ
8.นางสาวเพรชรั
ตน์   ตน์ สุธีรพรชัสุธยีรพรชัย
ฝ่ายขายต่
างประเทศ
ชรินทร์
ฝ่ายขายโครงการพิ
8.นายวัช8.นายวั
รินทร์     
กล้ากสิกล้
กิจากสิกิจ
ฝ่ายขายโครงการพิ
เศษเศษ
10.นางสาวมยุ
ฝ่ายบริ
10.นางสาวมยุ
รี       รี
สระมณีสุรมณี
ฝ่ายบริ
การการ
11.นางสาวพนิดา
สุวรรณศรี
ฝ่ายขายในประเทศ
11.นางสาวพนิดา   
สุวรรณศรี
ฝ่ายขายในประเทศ
12.นางสาวสุทธิรักษ์
สุทธิสถิต
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
12.นางสาวสุทธิรักษ์   
สุทธิสถิตย์
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

ต�ำแหน่ง
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
เลขานุการฯ

วนคณะกรรมการสวัสสดิดิกการต่
ารต่ออพนั
พนักกงานทั
งานทั้งหมดรวมบริ
หมดรวมบริษษัทัทย่ย่ออยทุ
สัดสัส่ดวส่นคณะกรรมการสวั
ยทุกกแห่
แห่ง ง

1 : 23 คน

126 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

92

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2563
การดำเนิ
นงานที่สำคั
ญของคณะกรรมการสวั
การปี
2563 องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้น
จากสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิสดดิ-19
และมาตรการป้

ของภาครัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุกแห่งส่งผลกระ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มขนของ
ทบต่อสิทธิจากสถานการณ์
สว่ นบุคคลในการใช้
ชวี ติ ประจ�ำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่นมาตรการให้ทกุ คนสวมหน้ากาก
ภาครัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่งส่งผลกระทบต่อ
อนามัย หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือน�ำ้ สบูบ่ อ่ ย ๆ ณ ขณะนัน้ ทัง้ หน้ากากอนามัย และ
สิทธิสวนบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่นมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอร์
เป็นสิง่ ่สทีำคั
ห่ ามาใช้
ได้ยากมาก และมีราคาแพง  ส่
วนมาตรการปิดรัว้ โรงงานไม่ให้พนักงานออก
การดำเนิ
นงานที
สดิ่บก่อยารปี
หรือหน้ากากผ้
า และล้างมืญ
อด้ของคณะกรรมการสวั
วยเจลแอลกอฮอร์หรือน้ำสบู
ๆ ณ2563
ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอ
กลับไปรับประทานอาหารกลางวันทีบ่ า้ น เพือ่ ป้องกันการสัมผัสกับบุคคลภายนอก  ท�ำให้พนักงานต้องรับภาระ
ฮอร์ เป็ น สิ่ งที่ ห ามาใช้ ได้ ย ากมาก และมี ราคาแพง ส่ ว นมาตรการปิ ด รั้ว โรงงานไม่ ให้ พ นั ก งานออกกลั บ ไป
ารแพร่ระบาดของเชื
้อโรคโควิ
ด-19 าและมาตรการป้
นการแพร่
ระบาดที่เข้มขนของ
ค่รัาบใช้ประทานอาหารกลางวั
จา่ ยเพิจากสถานการณ์
ม่ จากทีต่ อ้ งซือ้ นกอาหารทานเอง
หรือการสั
ง่ อาหารข้
งนอกโดยใช้บอริงกั
การส่
งอาหาร  คณะกรรมการ
ที่บ้าน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับบุคคลภายนอก ทำให้พนักงานต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
และมาตรการป้
องกั
นการติ
ดเชื้อและการแพร่
ระบาดของบริษัทฯ และบริ
ษัทย่จอารณาให้
ยทุกแห่คงวามช่
ส่งผลกระทบต่
อ
สวัภาครั
กฐารได้
ฟัง้อความเดื
อดร้
อนของพนั
กงานและน�
ารพิ
วยเหลื
เพิส่มดิจากที
่ตร้อบั งซื
อาหารทานเอง
หรือการสั
่งอาหารข้ำเสนอคณะกรรมการบริ
างนอกโดยใช้บริการส่งหอาหาร
คณะกรรมการสวั
สดิกอาร
ธิสวนบุคคลในการใช้
ชงานตามรายการดั
ีวิตประจำวันของพนั
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
เพืสิได้่อทลดผลกระทบต่
พนัอกนของพนั
งนี้ กงานเป็นอย่างมาก เช่นหมาตรการให้
รับ ฟั งความเดื ออดร้
ก งานและนำเสนอคณะกรรมการบริ
ารพิ จารณาให้ ความช่วยเหลือเพื่ อลด

92

หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือน้ำสบู่บ่อย ๆ ณ ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอ
ผลกระทบต่
อพนักบงานตามรายการดั
้
• ขอให้
ริษัทฯ จัดแจกหน้งนีากากอนามั
ยชนิดผ้าให้กับพนักงานทุกคนคนละ 5 ผืนเพื่อให้เพียงพอ
ฮอร์ เป็ น สิ่ งที่ ห ามาใช้ ได้ ย ากมาก และมี ราคาแพง ส่ ว นมาตรการปิ ด รั้ว โรงงานไม่ ให้ พ นั ก งานออกกลั บ ไป
• ต่อการใช้
ขอให้บใรินษ1นัททีฯสั่บปจั้าดดาห์
กับพนักงานทุทำให้
กคนคนละ
5 ผืนอเพื
เพียงพอต่
รับประทานอาหารกลางวั
นแจกหน้
เพื่อป้อากากอนามั
งกันการสัมยผัชนิสกัดบผ้บุาให้
คคลภายนอก
พนักงานต้
งรับ่อให้
ภาระค่
าใช้จ่าอย
ดาห์หรื
• ่ตขอให้
ริษใัทนฯ1ช่สัวปยเหลื
อค่อาการสั
อาหารกลางวั
่พนักงานต้อบงแบกรั
ภาระเพิ่มคณะกรรมการสวั
วันละ 10 บาทต่สอดิคน
เพิ่มจากที
้องซืการใช้
้อบอาหารทานเอง
่งอาหารข้นาทีงนอกโดยใช้
ริการส่บงอาหาร
การ
•
ขอให้
บ
ริ
ษ
ั
ท
ฯ
ช่
ว
ยเหลื
อ
ค่
า
อาหารกลางวั
น
ที
่
พ
นั
ก
งานต้
อ
งแบกรั
บ
ภาระเพิ
ม
่
วั
น
ละ
10
บาทต่
อ
คนเป็
ได้รับ ฟั งความเดื
อดร้อนของพนั
ก งานและนำเสนอคณะกรรมการบริ
เป็นระยะเวลา
3 เดือนหรื
อจนกว่ามาตรการจะผ่อนคลาย  ห ารพิ จารณาให้ ความช่วยเหลือเพื่ อลด นระยะเวลา 3 เดือนหรือ
จนกว่
ามาตรการจะผ่องนคลาย
ผลกระทบต่อพนั
กงานตามรายการดั
นี้
คณะกรรมการบริ
หารพิ
จารณาเห็
นควรให้
ดำ� เนิ
นการได้
ตามที
ค่ ณะกรรมการสวั
สดิกสารเสนอ
โดยอนุ
มตั งิ มบประมาณเพื
อ่ เยีย่อวยา
คณะกรรมการบริ
ห
ารพิ
จ
ารณาเห็
นควรให้
ดชนิ
ำเนิ
นผ้การได้
ตพนั
ามที
่คณะกรรมการสวั
ดินกเพื
ารเสนอ
โดยอนุ
ัติงบประมาณเพื
เยียวยา
•
ขอให้
บ
ริ
ษ
ท
ั
ฯ
จั
ด
แจกหน้
า
กากอนามั
ย
ด
า
ให้
ก
บ
ั
ก
งานทุ
ก
คนคนละ
5
ผื
อ
่
ให้
เ
พี
ย
งพอต่
อ
ผลกระทบจ�
ำ
นวนทั
ง
้
สิ
น
้
  121,139.00
บาท
ให้
ค
รอบคลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยทุ
ก
แห่
ง
ผลการด�
ำ
เนิ
น
งานเป็
น
ดั
ง
นี
้
ผลกระทบจำนวนทั
้งสิใ้นน 1121,139.00
การใช้
สัปดาห์ บาท ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
คณะกรรมการสวัสสดิดิกการและหน่
ารและหน่วยงาน
. HR ลงพื
ทีที่ท่ทำความเข้
าใจกั
บพนักงานในมาตรการต่าง ๆางที่บๆริทีษ่บัทริฯษกำหนด
1. 1.
ยงาน CSR
CSR
ลงพื้นอ้นงแบกรั
�ำความเข้
าใจกั
ฯ อ
• คณะกรรมการสวั
ขอให้บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวั
นที่พ.นัHR
กงานต้
บภาระเพิ
่มวันบละพนั10กงานในมาตรการต่
บาทต่อคนเป็นระยะเวลา 3 เดือัทนหรื
้นเพื่อให้เพืพ่อนัให้
กงานเข้
าใจถึงาประโยชน์
ที่จะได้ทรับี่จในภายหน้
าทั้งต่อตัาวทัพนั
ว และบริวษและบริ
ัทฯ ษัทฯ
ก�ำขึหนดขึ
พนักงานเข้
ใจถึงประโยชน์
ะได้รับในภายหน้
้งต่กองาน
ตัวพนัครอบครั
กงาน ครอบครั
จนกว่า้นมาตรการจะผ่
อนคลาย
2. อนุมัติงบประมาณจำนวน 46,869.00 บาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามัสลินจำนวน 1,250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอร์
หารพิำจนวน
ารณาเห็
นควรให้บาท
ดำเนิจันดการได้
่คณะกรรมการสวั
โดยอนุชิมน้ ัตและเจลแอลกอฮอร์
ิงบประมาณเพื่อเยียวยา
2. คณะกรรมการบริ
อนุมตั งิ บประมาณจ�
46,869.00
ซือ้ หน้ตาามที
กากอนามั
ยชนิดผ้ามัสดิลิกนารเสนอ
จ�ำนวน 1,250
3. อนุมัติงบประมาณจำนวน 74,270.00 บาทช่วยเหลือพนักงานครอบคลุมพนักงานจำนวน 248 คนรวมบริษัทย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 121,139.00 บาท ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
3. อนุผลกระทบจากมาตรการปิ
มตั งิ บประมาณจ�ำนวน 74,270.00
อพนักงานครอบคลุ
ำนวนอวั248
ย่อยที่ระดั
ไ่ ด้บรสูบั งชั้น
ดรั้วโรงงานบาทช่
โดยจ่วายเหลื
ยค่าอาหารกลางวั
นเพิ่มให้มคพนั
นละกงานจ�
10 บาทต่
น คนรวมบริ
สำหรับพนัษกทั งานที
1. คณะกรรมการสวัสดิการและหน่วยงาน CSR . HR ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพนักงานในมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
ผลกระทบจากมาตรการปิ
ดรั้วโรงงาน
ผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานที
่ WFH โดยจ่
ไม่ได้ราับยค่
สิทาธิอาหารกลางวั
เงินช่วยเหลือนดัเพิ
งกล่่มให้
าว คนละ 10 บาทต่อวัน   ส�ำหรับพนักงานที่ระดับ
ขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในภายหน้าทั้งต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และบริษัทฯ
สูงชั้นผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานที่ WFH ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว
2. อนุมัติงบประมาณจำนวน 46,869.00 บาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามัสลินจำนวน 1,250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอร์
3. อนุมัติงบประมาณจำนวน 74,270.00 บาทช่วยเหลือพนักงานครอบคลุมพนักงานจำนวน 248 คนรวมบริษัทย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปิดรั้วโรงงาน โดยจ่ายค่าอาหารกลางวันเพิ่มให้คนละ 10 บาทต่อวัน สำหรับพนักงานที่ระดับสูงชั้น
ผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานที่ WFH ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว
ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ
1 . ท่ า น คิ ด ว่ า โ ค ร ง ก า ร นี้ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ล ด
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ก า ร เ งิ น ใ น ช่ ว ง วิ ก ฤ ต นี้ ไ ด้
น้อย
10%

2 . ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ กั บ โ ค ร ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นี้
น้อย
6%

4%

ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ

ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ
มาก

ปานกลาง

1 . ท่ า น คิ ด ว่ า โ ค ร ง ก า ร นี้ ส า ม า 45%
ร ถ ช่ ว ย ล ด
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ก า ร เ งิ น ใ น ช่ ว ง วิ ก ฤ ต นี้ ไ ด้
ปานกลาง
45%
น้อย
10%

54%

น้อย
6%

4%
มาก
45%

ปานกลาง
45%

2 . ท่ า น พึ ง พ40%อ ใ จ กั บ โ ค ร ง ก า ร ช่ มาก
ว ย เ ห ลื อ นี้

ปานกลาง
40%

มาก
54%
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บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่ “มุมนมแม่” ในการปั๊มน�้ำนมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ได้
่สุด เป็นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูที่ดี มีคุณภาพ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามา
“มุมนานที
นมแม่
”
ใช้บริการได้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน�้ำนม) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันท�ำการ พร้อมจัดให้พยาบาลท�ำหน้าที่
ให้ค�ำบริ
แนะน�
คัญงเกีเสริ่ยวกั
บการสร้
บุตร   ๊มน้ำนมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ ได้นาน
ษัทฯำทียั่สง�ำคงส่
มให้
คุณแม่าใงน�
ช้พ้ำื้นนมที่ และการเลี
“มุมนมแม่้ย” งดู
ในการปั

ำนวนพนั
กงานหญิ
งที่ลราคลอด
ที่สุด ตารางแสดงจ�
เป็นการเชื่อมโยงสิ
ทธิของเด็
กที่จะได้
ับโอกาสในการเลี้ยงดูที่ดี มีคุณภาพ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามาใช้บริการได้
ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน้ำนม) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุก2562
วันทำการ พร้อมจัดให้พยาบาลทำหน้
2563 าที่ให้คำแนะนำที่
สำคัญเกี่ยวกับการสร้าปีงน้ำนม และการเลี้ยงดู2560
บุตร
2561
QTCGP&Q
QTCGP&Q
QTC
QTC
Solar1
Solar1
ตารางแสดงจำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด
จ�ำนวนที่ลาคลอด (คน)
7
4
8
5
2562
7
2561 3
QTC
(1 คน ลาคร่อมปี (1
คน ลาคร่อมปีQTCGP&Q Solar1
4 2562)
8 2563)
3
7
-

จ�ำนวนทีก่ ปีลับมาปฏิบตั งิ านต่อ (คน)
2560 6
จำนวนที่ลาคลอด (คน)

7

4

2563

QTC อมปี
(1 คนลาคร่
5
2564)
4

จำนวนที
่กลับมาปฏิ:บพนั
ัติงานต่
อ (คน่ล) าคลอดคร่
6 อมปี 2562-2563 กลับมาปฏิบัติงานต่อในปี 2563 จ�ำนวน 1 คน
หมายเหตุ
กงานที
(1 คน ลาคร่อมปี 2562)

(1 คน ลาคร่อมปี 2563)

(1 คนลาคร่อมปี 2564)

QTCGP&Q
- Solar1

-

หมายเหตุ : พนักงานที่ลาคลอดคร่อมปี 2562-2563 กลับมาปฏิบัติงานต่อในปี 2563 จำนวน 1 คน

“มุมนมแม่”

โฉมหน้าหลาน QTC ปี 63

“มุมนมแม่”

โฉมหน้าหลาน QTC ปี 63

น้องพราว
ลูกแม่นุ๊กพ่อพล
น้องพราว
ลูกแม่นกุ๊ พ่อพล

น้องรีญ่า ลูกแม่บิว
น้อง TN ลูกแม่ฟ้า
น้อง TN ลูกแม่ฟ้า
น้องรีญ่า ลูกแม่บิว

กลุ่มคุณแม่มือใหม่ และการขอรับค�ำปรึกษาจากพยาบาล
ประจ�ำโรงงาน
น้องสเกล ลูกแม่อิ๋ว

กลุ่มคุณแม่มอื ใหม่ และการขอรับคำปรึกษาจากพยาบาล
โครงการมอบทุนประจำโรงงาน
การศึกษาบุตรพนักงาน

น้องสเกล ลูกแม่อิ๋ว

ปี 2563 คณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดจ�ำนวนทั้ง

โครงการมอบทุ
นการศึ
กษาบุ
รพนั
สิ้น 59  ทุน โดยแบ่
งออกเป็
น 3ตระดั
บได้กแงาน
ก่

ระดับคณะกรรมการสวั
อนุบาล
น พิจารณาเสนอขอทุ
@1,000 บาท นการศึ
11,000
บาทแก่บตุ รพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 59 ทุน
ปี12563
ส11
ดิกทุารได้
กษาให้
โดยแบ่งออกเป็
น บ3ประถมศึ
ระดับได้กษา
แก่
2 ระดั
39 ทุน
@1,500 บาท
58,500 บาท
1 3 ระดั
าลกษา
บาท 18,000
11,000บาท
บาท
ระดับบอนุ
มัธบยมศึ
9 11
ทุน ทุน @1,000
@2,000 บาท

2 ระดับประถมศึรวมจ่
กษา ายทั้งสิ39
้น ทุน @1,500 บาท

58,500บาท
บาท
87,500

3 ระดับมัธยมศึกษา

9 ทุน @2,000 บาท

18,000 บาท

รวมจ่ายทั้งสิ้น

87,500 บาท

รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

128 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการ ชุดปัจจุบนั (2562-2563) จะหมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ภายในสิ้นปี 2563 ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อท�ำหน้าที่แทนในช่วงปี (2564-2565) เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 ผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย
❍ ผู้สมัคร จ�ำนวน 11 คน
จัดการเลือกตั❍
้งคณะกรรมการความปลอดภั
ย
เลือกได้ 3 คน

(คปอ.)
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คณะกรรมการสวัสดิการ
❍ ผู้สมัครจ�ำนวน 9 คน
และคณะกรรมการสวั
ดิการ
❍ เลือสกได้
5 คน

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสสวัสดิการ ชุดปัจจุบัน (2562-2563) จะหมดวาระการดำรงค์ตำแหน่ง
ภายในสิ้ น ปี 2563 ดั งนั้ น บริษั ท ฯ จึ งจั ด ใหมี ก ารเลื อ กตั้ งคณะกรรมการชุ ด ใหม่ เพื่ อ ทำหน้ า ที่ แ ทนในช่ วงปี (2564-2565) เมื่ อ วั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย
คณะกรรมการสวัสดิการ
 ผู้สมัคร จำนวน 11 คน

 ผู้สมัครจำนวน 9 คน

 เลือกได้ 3 คน

 เลือกได้ 5 คน

 ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1, หมายเลข 7, หมายเลข 10
 ได้ผลการเลื
้ง ้งหมายเลข
1, หมายเลขบ 7, หมายเลข 10
รับการเลือกตั
อกตั
ผลคะแนนตามลำดั

 ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 5, หมายเลข 8, หมายเลข 1,
 หมายเลข
ผลการเลือกตั
หมายเลข3 5,ได้หมายเลข
หมายเลข
1,
4, ้งหมายเลข
รับการเลื8,อกตั
้งผลคะแนน
หมายเลข 4, หมายเลข 3 ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนน
ตามลำกั
บ
ตามลำ�ดับ

ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนนตามลำ�ดับ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 165 คน คิดเป็น 86.39% ของ
จ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 165 คน
จำนวนผู้ มี สิ ท ธิ เคิลืดอเป็
กตัน้ ง86.39%
ทั้ ง หมด มีของจ�
จ ำนวนบั
ต รเสี
ำนวนผู
้มีสยิทธิ3เลืใบคิ
อกตัด้งเป็ น
1.81% ผลการเลืทัอ้งกตั
้งเป็นมีดัจง�ำนีนวนบั
้ ตรเสีย 3 ใบคิดเป็น 1.81%
หมด

ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

ช่องทางการร้องทุกข์
ช่องทางการร้องทุกข์

พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่อแผนกทรัพยากร

พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่อ
บุ ค คลหรือ ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งได้ เมื่ อ ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม หรือ เมื่ อถู ก
แผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารระดับสูงได้ เมื่อไม่ได้
กระทำโดยมิ ชอบ หรือเมื่อถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามช่องทางการร้อง
รับความเป็นธรรม หรือเมือ่ ถูกกระท�ำโดยมิชอบ หรือเมือ่ ถูก
ทุ ก ข์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นคู่ มื อ พนั ก งานหมวดที่ 7 เรื่ อ งการร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการ
ดสิทธิอสร้ว่ อนบุ
องทางการร้
กข์ทกี่ ำ� หนดไว้
พิละเมิ
จารณาข้
งทุคกคลตามช่
ข์ หรือหากมี
ความกัองทุ
งวลเกรงว่
าจะไม่ได้รับความเป็ น
ในคู
ม
่
อ
ื
พนั
ก
งานหมวดที
่
7
เรื
อ
่
งการร้
อ
งทุ
ก
ข์
แ
ละการพิ
จ
ารณา โดยตรงอีก 1
ธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
ร้องทุกสำหรั
ข์  หรืบอบุหากมี
ความกังวลเกรงว่
ช่ข้อองทาง
คคลภายนอก
หรือผู้มาีสจะไม่
่วนได้ได้เสีรบั ยความ
ภายนอกสามารถร้อง
เป็
น
ธรรม
สามารถแจ้
ง
เรื
อ
่
งร้
อ
งเรี
ย
นต่
อ
คณะกรรมการตรวจ
ทุกข์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
สอบได้โดยตรงอีก 1 ช่องทาง
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการดูแลพนักงาน
“คน” คืน “ทุน” ขององค์กรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ “คน” เป็นสินทรัพย์ขององค์กรทีจ่ บั ต้องไม่ได้ และ “คน” เป็นทรัพย์สนิ
ขององค์กรทีไ่ ม่มคี า่ เสือ่ ม ดังนัน้ “คน” จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จไปถึงเป้าหมาย แต่กข็ นึ้
อยูก่ บั ว่าองค์กรจะสามารถดึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช�ำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนในองค์กร
มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน องค์กรใดมีคนทีม่ คี วามสามารถทีห่ ลากหลาย และสามารถรวบรวมความหลากหลายนัน้ เข้า
ด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรได้ องค์กรนั้นก็จะมีความสามารถและได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เพราะ “คน” คือ “ทุนมนุษย์”
ที่ส�ำคัญขององค์กร
การทีอ่ งค์กรมีคนทีม่ คี วามสามารถ “คนเก่ง” อยูใ่ นองค์กรและสามารถสร้างความได้เปรียบกับคูแ่ ข่งขันได้เป็นเรือ่ งทีย่ ากและ
ต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษา “คนเก่ง” ให้อยู่คู่กับองค์กรไปตลอด เพราะในตลาดแรงงาน ทุกองค์กรก็จะ
สรรหา “คน” ที่เก่งมีความสามารถ มาช่วยขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น เป็นการแข่งขันด้านแรงงานที่เป็นความ
เสี่ยงขององค์กรที่ลงทุนพัฒนาคนของตนเองจนเก่ง แต่ไม่สามารถรักษา “คนเก่ง” ไว้ได้ นั้นเอง  ดังนั้น นอกจากการพัฒนาคนให้
เก่งมีความสามารถแล้ว การให้การดูแล เอาใจใส่ เห็นคุณค่าของความเป็นคน พร้อมสนับสนุนให้ “คน” มั่นท�ำความดี รู้จักแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มีจิตอาสา ย่อมท�ำให้ “คนเก่ง” เป็น “คนดี” และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งถือเป็นก�ำไรสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ
คิวทีซี มีพนั ธกิจส�ำคัญหนึง่ ในห้าข้อคือ “พัฒนาทุนมนุษย์ สร้าง “คนดี” “คนเก่ง” ซึง่ เป็นความท้าทายขององค์กรทีจ่ ะสามารถ
ใช้ “ทุนมนุษย์” ที่มีเป็นศักยภาพส�ำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะต้องสูญเสีย “ทุนมนุษย์” ที่
ส�ำคัญไปเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านแรงงานในปัจจุบัน  ดังนั้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” ไปพร้อม ๆ กัน ท�ำให้ทกุ คนในองค์กรเห็น “คิวทีซ”ี เป็นบ้านหลังทีส่ อง และพร้อมทีจ่ ะร่วมเติบโต
อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยทุนมนุษย์
2.เพื่อสร้างสุขภาวะองค์กร ให้องค์กรเข้มแข็ง พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดี
การบริหารจัดการ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, นโยบายสิทธิมนุษยชน. นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร, การขับ
เคลื่อนองค์กรด้วย Happy Work Place : Happy 8 + 1
เป้าหมาย : 1. เพิ่มความสามารถรายบุคคลและลด GAP รวมทั้งองค์กรลง 50% ต่อปี
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ด�ำเนินการได้ 32.09% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 2. สร้าง KM ที่ส�ำคัญต่อองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ด�ำเนินการได้ 4 เรื่อง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 3. อัตราการลาออกน้อยกว่า 2%
ผลลัพธ์ : ป 2563 มีอัตราการลาออกคิดเป็น 1.22% ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 4. ระดับความสุขของคนในองค์กรมากว่า 75%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ระดับความสุขของพนักงานอยู่ที่ 60.40%  ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : 5. ความผูกพันองค์กรมากกว่า 80%
ผลลัพธ์ : ปี 2563 คะแนนความผูกพันองค์กรอยู่ที่ 65%  ไม่ได้ตามเป้าหมาย

130 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนาทุนมนุษย์
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อตนเอ
เป็นาทุ
นอุปนสรรคของการพั
ฒนาตนเอง
การพัฒ
มนุษย์
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“Happy Brain”
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธคี ิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ
ที่จำเป็บรินษต่ัทอฯตนเอง
เป็นำอุคัปญสรรคของการพั
ฒฒนาตนเอง
Brain” ่งยืน Q + R =
ให้ความส�
และมุ่งมั่นในการพั
นาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนั“Happy
กงานตามสมการความยั

S โดยใช้กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพือ่ สร้างคน “ดี” คน “เก่ง”  ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับความสามารถของพนักงานให้
บริบษัทความสามารถหลั
ฯ ให้ความสำคัญและมุ
่งมั่นในการพั
ฒนาทักษะ ความรูค้ความรู
วามสามารถของพนั
่งยืนยQนรู+้ไRด้ต=ลอดเวลา
S โดยใช้
สอดคล้องกั
กขององค์
กรและการรวบรวมองค์
้ขององค์กรไว้กองานตามสมการความยั
ย่างเป็นระบบ เพื่อการเรี
กลยุทธ์ที่สฒำคันามี
ญคือ3การพั
ฒนาคนอย่
างรอบด้OJT
านเพืTraining     
่อ สร้างคน “ดี” คน  Inhouse
“เก่ง” ทั้งนีTraining     
้เพื่อยกระดับความสามารถของพนั
การอบรมพั
รูปแบบได้
แก่      
Public Trainingกงานให้สอดคล้องกับ
ความสามารถหลักขององค์กรและการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา การอบรมพัฒนามี 3
รูปแบบได้แก่

OJT Training

Inhouse Training

Public Training

โมเดลการพัฒนาบุคลากร

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม
สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม
จำนวนชั่วโมง/คน/ปี
สถานภาพพนักงาน

QTC Energy

เฉลีย่ /คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

เฉลีย่ /คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

เฉลีย่ /คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

เฉลีย่ /คน/ปี

2563

รวมชั่วโมงอบรม

2562

เฉลีย่ /คน/ปี

2563

รวมชั่วโมงอบรม

2562

เฉลีย่ /คน/ปี

2561

รวมชั่วโมงอบรม

2560

QTCGP & Q Solar 1

Manage

1,671.50

64.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Knowledge

2,709.50

26.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operate

4,468.00

52.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L9-UC

1,587.50

56.7

2,829.50

104.8

1260

45.96

-

-

-

-

L7-L8

1,067.50

50.83

2,628.50

131.43

1264

63.73

-

-

-

-

L1-L6

6,314.10

29.37

9,150.00

36.17

5606

26.29

-

-

-

-

จำแนกตามระดับ

จำแนกตามเพศ
เพศชาย

5,880

43.64

5,919.90

41.4

10,410.50

61.97

5749.5

32.62

337

15.32

700

35

เพศหญิง

2,969

37.31

3,049.20

38.12

4,197.50

49.38

2380.5

28.26

87

10.88

120

17.14

รวมชั่วโมงฝึกอบรมทัง้ ปี (ชั่วโมง(

8,849

8,969

14,608

8,130

424

820

จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี (คน(

214

223

253

261

30

27
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กราฟแสดงสั
ตรอบรมในด้
งๆ
่จอำเป็
อบการปฏิ
ัติงาน
ปี 2563
กราฟแสดงสั
ส่ดวส่นหลั
สูกตสูรอบรมในด้
นต่านต่
าทีงๆ
ที่จนที�ำต่เป็
นต่นอต่การปฏิ
บัตปีบิงาน
ปี 2563
กราฟแสดงสั
ดส่วดนหลั
กวสูนหลั
ตกรอบรมในด้
านต่างๆ
่จาำเป็
การปฏิ
ัติงาน
2563
กราฟแสดงสัดส่วนหลักสูตรอบรมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปี 2563

กราฟแสดงสั
ดส่วนแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
กราฟแสดงสั
ดส่วนแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
กราฟแสดงสั
ด
ส่
ว
นแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
QTC Energy
QTC Energy
QTC Energy
านอาชียวและความปลอดภั
ะอนามัยและความปลอดภั
ย
ด้านอาชีวด้ะอนามั
ย
ด้ด้าานสิ
อม ยและความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้
อม่งแวดล้
นอาชี
วะอนามั
ด้ด้าานพลั
งงานอม
ด้านพลังงาน
นสิ่งแวดล้
ด้านพลังงาน

40% 40%
40%

46% 46%
46%
5% 5% 8%
5%
1%
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กราฟแสดงสั
ดส่วนแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
กราฟแสดงสั
ดส่วนแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
กราฟแสดงสั
ด
ส่
ว
นแยกประเด็
นหัวข้อการอบรม
QTCGP&Q
QTCGP&Q
Solar 1 Solar 1
QTCGP&Q
ด้านอาชี
วะอนามัยSolar
และความปลอดภั
ด้านอาชีวะอนามั
ยและความปลอดภั
ย 1 ย
่งแวดล้
อม ยและความปลอดภัย
นอาชี
วะอนามั
ด้านสิ่งแวดล้อด้ด้มาานสิ
ด้
า
นพลั
ง
งาน
ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน

19%
50% 50%
50%

8%
8%

1%

ค่าใช้จค่่าายในการฝึ
กอบรมพั
ฒนา ฒนา
1%กอบรมพั
ใช้จ่ายในการฝึ
บาทกอบรมพั
ค่1,274,711.07
าใช้จ่า1,274,711.07
ยในการฝึ
บาท ฒนา
1,274,711.07 บาท

19%
19%
18%

8%

8%
8%

5%

18%
18%

5%
5%

ค่าใช้จ่ายในการฝึ
กอบรมพักฒอบรมพั
นา ฒนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึ
บาท กบาท
ค่68,700.00
าใช้จ่ายในการฝึ
อบรมพัฒนา
68,700.00
68,700.00 บาท

Individual Development Plan

Individual
Development
Plan
Individual
Development
Plan
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุ
คคล (IDP)
แผนพั
ฒนาบุคลากรรายบุDevelopment
คคล (IDP)
Individual
Plan
แผนพัฒจากการอบรมหลั
นาบุคลากรรายบุ
คคล (IDP)
กสูตร Leadership
Development Program ตามโครงการวางแผนหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงาน (Succession

แผนพั
ฒนาบุ
คล
จากการอบรมหลั
กคสูลากรรายบุ
ตร Leadership
งาน (Succession
Plan) ในปี
2562  HRD
ได้จัดท�ำหลัคกDevelopment
สูตรพั(IDP)
ฒนาทักProgram
ษะของผู้บตามโครงการวางแผนหาผู
ริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป ้สเพืบื ่อทอดตำแหน่
ให้มีทักษะด้างนการบริ
หารจัดการ ตาม

จากการอบรมหลักสูตร Leadership Development Program ตามโครงการวางแผนหาผู้สบื ทอดตำแหน่งงาน (Succession
Plan) ในปี
2562
HRD ได้กจสูัดDevelopment
กสูตรพัฒนาทั
กษะของผู
้บริหProgram
ารระดั
ผูจ้ ตามโครงการวางแผนหาผู
ัดการขึ้นไป เพื่อให้มีทักษะด้
หลักสูจากการอบรมหลั
ตร Management
Program
ขึ้นในปี
2563 บโดยคณะกรรมการโครงการฯ
และบริ
ษัท ฮิหวารจั
แมนดงการ
แอคชีตาม
พเม้นท์
ตทำหลั
ร จLeadership
Development
้สบื ามนการบริ
ทอดตำแหน่
งาน
(Succession
Plan)
ในปี
2562
HRD
ได้
ด
ั
ทำหลั
ก
สู
ต
รพั
ฒ
นาทั
ก
ษะของผู
บ
้
ริ
ห
ารระดั
บ
ผู
จ
้
ด
ั
การขึ
น
้
ไป
เพื
อ
่
ให้
ท
ี
ก
ั
ษะด้
า
นการบริ
ห
ารจั
หลักสูตรเซอร์
Management
ขึ้นในปี 2563 โดยคณะกรรมการโครงการฯ
และบริ
ัทนีฮิ้ วแมน แอคชีพเม้นท์ เซอร์วิสดการ ตาม
วในปี
ิส จ�ำกั2562
ด ได้Development
ออกแบบหลั
กProgram
สูทำหลั
ตร มีรกะยะเวลาในการพั
ฒนาประมาณ
6 เดื
อจ้ นัดตามหั
วข้ไปอดัษงเพื
Plan)
HRD
ได้
จ
ด
ั
สู
ต
รพั
ฒ
นาทั
ก
ษะของผู
บ
้
ริ
ห
ารระดั
บ
ผู
การขึ
น
้
่อให้มษีทัทักษะด้
านการบริ
ตร Management
Development Program
ขึ้นในปี
โดยคณะกรรมการโครงการฯ
และบริ
ฮิวแมน
แอคชีหพารจั
เม้นดท์การ
เซอร์ตาม
วิส
จำกัดหลั
ได้กอสูอกแบบหลั
กสูตร มีระยะเวลาในการพั
ฒนาประมาณ
6 เดื2563
อน ตามหั
วข้อดังนี้
หลั
ก
สู
ต
ร
Management
Development
Program
ขึ
น
้
ในปี
2563
โดยคณะกรรมการโครงการฯ
และบริ
ษ
ท
ั
ฮิ
ว
แมน
แอคชี
พ
เม้
น
ท์
เซอร์
วิส
จำกัด ได้ออกแบบหลักสูตร มีระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 6 เดือน ตามหัวข้อดังนี้
จำกัด ได้ออกแบบหลักสูตร มีระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 6 เดือน ตามหัวข้อดังนี้

แต่เนื่องจากในปี 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันที่เข้มข้นจึงมีความจำเป็นทีต่ ้องหยุด
2563
มได้กี ารแพร่
ระบาดของเชื
อ้ ไว้
โควิ
-19ดและมาตรการป้
งกันทีอเ่ระหว่
ข้งกัมข้นนาทีงพนั
จึ่เข้งมีมคกข้วามจ�
ทีต่ อ้ ่เงหยุ
แผนการพัฒนาในหลั
กอ่ สูงจากในปี
ตร Management
เพืร้อ่อสั ไว้
ลดการพบปะแบบ
Face toอFace
งานระดั
บนหารที
ข้นา ทีดต่ ้องหยุด
แต่แต่
เนืเ่อนืงจากในปี
2563 ได้Development
มีการแพร่
รProgram
ะบาดของเชื
รัสดโควิ
-19 และมาตรการป้
นจึงมีำคเป็วามจำเป็
เฒนืนาในหลั
่องจากในปี
ได้มษีกัทารแพร่
ระบาดของเชื
้อไว้รัสเพื
โควิ่อลดการพบปะแบบ
ด่อ-19
และมาตรการป้
อtoงกัtoFace
นFace
ที่เข้มระหว่
ข้ระหว่
นจึางงพนั
ความจำเป็
นบทีบหารที
ต่ ้องหยุ
รับการพั
ฒนาแต่
และอาจารย์
ทกมี่ สูาจากภายนอกบริ
ฯ Development
แผนการพั
ฒ
นาในหลั
กตสูรต2563
ร Management
Program  เพื
ลดการพบปะแบบ
Face
ามีงพนั
งานระดั
แผนการพั
Management
Development
Program
Face
กกงานระดั
่เข้ดา
แผนการพั
สูตและอาจารย์
รทManagement
Development
ข้าฒนา
รับนาในหลั
การพั
ฒกนา
ที่มาจากภายนอกบริ
ษัทฯ เพื่อลดการพบปะแบบ Face to Face ระหว่างพนักงานระดับหารที่เข้า
รับหารที
การพั่เฒ
และอาจารย์
มี่ าจากภายนอกบริ
ษัทฯ Program
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
รับการพัฒนา และอาจารย์ทมี่ าจากภายนอกบริษัทฯ
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Training & Development
Training
พั
ฒนาความรู้&
ทักDevelopment
ษะเพื่อลด GAP
พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อลด GAP

บริ
ในการพัฒ
ฒ นาบุ
Hard && Soft
บริษษัทัทฯฯ มุมุ่่งงมัมั่่นนในการพั
นาบุคคลากร
ลากร ด้ด้าานน Hard
Skill
(Knowledge
, Attitude, ,Attitude
Behavior), Behavior)
ด้ ว ยการประเมิ
น Skill
Soft  Skill
(Knowledge
ด้วยการ
ประเมิChart
น Skillโดยผู
Matrix
โดยผูวยงานร่
้บังคับบัวมกั
ญชาหน่
Matrix
้บังคับChart
บัญชาหน่
บ ส่วนวยงาน
HRD และ
มกับ ทีส่ว่ได้นมHRD
ำ GAP
ที่ได้้ ฝึมกาด�ฝนำเนิพันฒการให้
นำร่วGAP
าดำเนิและน�
นการให้
ความรู
นาพนัคกวาม
งานเพื่อ
กฝน พัฒนาพนักงานเพื
เพิ่มความสามารถในงาน
เพิรู่ม้ ฝึความสามารถในงาน
ซึ่งส่่องผลต่
อคุณภาพของผลิตภัณซึฑ์่ง การ
ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบทีต่ รงเวลา และ
ส่งมอบที่ตรงเวลา และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

คุณภาพชีวิตของพนักงาน

การพัฒนาทักษะเพื่อลด GAP ปี 2560-2563
เป้าหมาย 50% ต่อปี

ในปี
กฝน
ในปี2563
2563การฝึ
การฝึ
กฝนพัฒพันาความสามารถของพนั
ฒนาความสามารถของกงาน
เพืพนั
่อลดกงานเพื
GAP ในงานทำไม่
ได้ตามแผนที
่องจากมาตรการ
่อลด GAP ในงานท�
ำไม่ไ่กด้ำหนดเนื
ตามแผนที
่ก�ำหนด
่องจากมาตรการเว้
ระยะห่
งคม จึงได้
ปรับรูป มที่
เว้เนื
นระยะห่
างทางสังคม จึงนได้
ปรับรูาปงทางสั
แบบการอบรมพั
ฒนาจากเดิ
นาจากเดิ
ที่เน้นการเรียมาเป็
นรู้แบบ
On ยthe
เน้แบบการอบรมพั
นการเรียนรู้แบบฒOn
the jobมExperience
นการเรี
นรู้ผ่าน
job
Experience
มาเป็
น
การเรี
ย
นรู
ผ
้
า
่
นช่
อ
งทางออนไลน์
ม
าก
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และลงพื้นที่จากการทำงานจริงบางส่วน
ขึน้ และลงพืน้ ทีจ่ ากการท�ำงานจริงบางส่วน ซึง่ พนักงานต้อง
ซึ่ งพนั ก งานต้ อ งปรับ ตั วในการเรีย นรู้ค่ อนข้า งมาก จึ งทำให้ ก าร
ปรับตัวในการเรียนรูค้ อ่ นข้างมาก จึงท�ำให้การประเมินความ
ประเมิ น ความสามารถในรอบที่ 2 ของปี 2563 มี ผ ลต่ า งของ
สามารถในรอบที่ 2 ของปี 2563 มีผลต่างของความสามารถ
ความสามารถ
น้อยกว่าเป้ำาได้หมายโดยทำได้
ที่ 32.09%
GAP น้อยกว่าGAP
เป้าหมายโดยท�
ที่ 32.09%  และในปี
2564 และ
ในปี
2564
HRD
บรูปแบบในการอบรมพั
ฒนาผ่ายนการเรี
HRD
จะปรั
บรูปจะปรั
แบบในการอบรมพั
ฒนาผ่านการเรี
นในชุดยนใน
ชุ ดความรู
ความรู้ KM  Learning
้ KM Learning90%
90%และการ
และการCoaching
Coaching10%
10%เพืเพื่อ่ อ ให้
เป็นการต่
อยอดจากปี
และพนั
กงานได้
มีกบารปรั
เป็ให้
นการต่
อยอดจากปี
25632563
และพนั
กงานได้
มีการปรั
เรียนรูบ้ด้าน
เรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยี
การใชเทคโนโลยี
มากขึ
้นแล้ว มากขึ้นแล้ว

รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาในปี 2563

เรียนรูผ
้ ่านช่องทางออนไลน์
Learning or Working
30Online

10 การเรียนรู้ ในห้อง

ยนรู้จากกระบวนการ
20 การเรี
ระบบพี่เลี้ยง
ยนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
70 การเรี
On-the-job Experience

เรียนรู้แบบได้พบกัน

Offline Learning
or Working

70
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QTC
KM
Knowledge Management
Engineer

Sale

ออกแบบ
เขียนแบบ
ทดสอบ

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ขายธุรกิจโซลาร์

Supply Chain

Support

Production

คลังสินค้า
ขนส่ง

แผนกผลิต 1
แผนกผลิต 2
แผนกผลิต 3
แผนกผลิต 4

K
M

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการดำเนิ
นงาน
     เป้ า หมายการรวบรวม

และจัดท�ำ KM ขององค์กรได้
เป้อย่า หมายการรวบรวมและ
างน้อยปีละ 5 เรือ่ ง โดยใน
จั ด ทำปี 2563
KM ขององค์
ก รได้
ย่ าจง
ด�ำเนินการได้
แล้วอเสร็
น้ อ ยปีพร้ลอะ มเรี
5 เรื
่อ ง้ 4โดยในปี
ยนรู
เรือ่ ง เป็นหั2563
วข้อ
ดำเนิเกีนย่ การได้
แ
ล้
ว
เสร็
จ
พ
ร้
อม
วกับเทคนิคในกระบวนการ
เรียนรูผลิ
้ 4ตเรืที่อส่ งำ� คัเป็ญนๆหัอีวกข้อ1เกีเรื่ยอ่ วกั
งอยูบ่
เทคนิระหว่
ค ในกระบวนการผลิ
ต ที่
างการจัดท�ำ
สำคั ญ ๆ อี ก 1 เรื่ อ งอยู่ ร ะหว่ า ง
การจัดทำ

เพื่ ออ่ นำ
“ความรู”้ ้ ” ของบุ
ของบุคคลากร
ลากรTacit
TacitKnowledge
Knowledge จาก
      เพื
น�ำ “ความรู
ประสบการณ์
พรสวรรค์
ห รือ สัหญ
จากประสบการณ์
พรสวรรค์
รือชาตญาณในการทำความ
สัญชาตญาณในการ
เข้ท�าำใจสิ
่งต่าง าๆใจสิ
รวมถึ
ถ่ายทอดให้
ความเข้
่งต่างงทักๆษะในการทำงาน
รวมถึงทักษะในการท�
ำงาน   กับ
ยทอดให้
บุคลากรรุย่นนรูใหม่
และการเรี
ยนรู้ขกอง
บุถ่คาลากรรุ
่นใหม่กับและการเรี
้ของพนั
กงานในองค์
ร HRD
กร HRD
งได้ท�ำการรวบรวม,
สร้าง,กร ไป
จึงพนั
ได้กทงานในองค์
ำการรวบรวม,
สร้าง, จึและกระจายความรู
้ขององค์
ไปให้ทวั่ ทัง้ องค์้กรเพื
อ่
ให้และกระจายความรู
ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ข้ เององค์
กิดการต่กรอยอดของความรู
นำความรู
้
ให้
เ
กิ
ด
การต่
อ
ยอดของความรู
้
  
น�
ำ
ความรู
้
ไ
ปใช้
ใ
ห้
เ
กิ
ด
ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ รวมถึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด วัฒ นธรรมแห่ งการ
ประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
ภายในองค์กรขึน้ โดยรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัว
บุ ค คลหรือ เอกสาร มาพั ฒ นาให้ เป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนใน
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒ นาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำ
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
คให้
วาม
ป ระยุ
ใช้ ในกกต์าใช้รป
ฏิ บั ติ งาน
ให้ เกิ ด
เป็นรูผู้ ทร้ ี่ ได้
ู้ น�ำไป
ความรู
ท้ ไี่ ด้กไต์ปประยุ
ในการปฏิ
บตั งิ าน
ประสิ
ภาพ และประสิ
ทธิผลความรู
ให้เกิทดธิประสิ
ทธิภาพ และประสิ
ทธิ้ ผลความรู้
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การดูแลพนักงาน

100

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันส�ำคัญยิ่งในการขับ
การดู
กงานแล เอาใจใส่ทั้งในเรื่องงาน และการด�ำเนินชีวิต
เคลื่อนองค์
กรสูแ่เป้ลพนั
าหมาย  การดู
ของพนักงานให้สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง เป็นภารกิจส�ำคัญที่บริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านบุคลากร เวลา และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น ภายใต้นโยบายการ
การดูแล เอาใจใส่ทั้ งในเรื่องงาน และการดำเนิ นชีวิตของพนั กงานให้ สามารถสร้างความสุ ขได้ด้ วย
สร้างสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.com/th/happy-workplace-policy/ ขับ
ตนเอง
เป็ น ภารกิคจวามรู
สำคัญ้ ความเข้
ที่ บริษั ทาฯใจผ่
ให้ากนกิ
ารสนั
บสนุนงเสริ
ทั้ งด้มาต่นบุ
และทรั
เคลื
อ่ นโครงการให้
จกรรมส่
างคๆลากร
ให้เป็นเวลา
ทางเลื
อก พ ยากรที่ จำเป็น
น โยบายการสร้
า งสุเป้ขาภาวะองค์
ร https://qtc-energy.com/th/happy-workplace-policy/
ที่เภายใต้
หมาะสมของแต่
ละคน  มี
หมายสร้ากงความสุ
ขที่ยั่งยืน และเกิดสมดุลยภาพ
Work Life”
ขับเคลื
ความรู
จกรรมส่
งเสริตมราการลาออกที
ต่าง ๆ ให้เป็นทางเลื
อกที่เหมาะสมของแต่“Happy“Happy
Work Life”
ระหว่
างชี่อวนโครงการให้
ติ กับงาน รวมถึ
งมี้คความเข้
วามผูกาพัใจผ่
นต่าอนกิองค์
กรและอั
น่ อ้ ยลง
ละคน มีเป้าหมายสร้างความสุขที่ยั่งยืน และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน รวมถึงมีความผูกพัน
ต่อองค์กรและอัตราการลาออกที่น้อยลง

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ
QTC Energy

รายการ
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี
พนักงานเข้าใหม่
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานเข้าใหม่
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
พนักงานพ้นสภาพตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
อัตราการลาออกของพนักงานต่อปี %

2560
จำนวน
(คน(

2561

ร้อยละ

จำนวน
(คน(

209

2562

ร้อยละ

จำนวน
(คน(

245

ร้อยละ

QTCGP & Q Solar 1
2562
2563

2563
จำนวน
(คน(

265

ร้อยละ

จำนวน
(คน(

252

ร้อยละ

จำนวน
(คน(

30

ร้อย
ละ

27

40
24

62.5
37.5

58
21

73.42
26.58

81
7

92.05
7.95

21
4

84
16

4
1

80
20

-

-

55
9
-

85.94
14.06
-

67
10
1
-

84.81
12.66
1.27
-

79
9
-

89.77
10.23
-

21
4
-

84
16
-

3
1
1
1

60
20
20
20

-

-

34
20

62.96
37.04

31
16

65.96
34.04

59
7

89.39
10.61

34
4

89.47
10.53

2
1

66.67
33.33

1
-

100
-

43
10
1

79.63
18.52
1.85

29
16
2

61.7
34.04
4.26

60
6
0

90.91
9.09
0

32
6
-

84.21
15.79
-

2
1
-

66.67
33.33
-

1
-

100
-

2.1

1.76

2.2

อัตราการลาออก QTC Energy

1.22

10

3.70

อัตราการลาออก
QTCGP & Q Solar 1

รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 253 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 135

101
จากปัญหาในปี 2562 อัตราการลาออกของพนักงานที่เข้าทำงานใน

ในระหว่าง 1 ถึง 2 เดือนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 2.2% โดยแผนกทรัพยากรบุคคล ส่วน
ระหว่าง 1 ถึง 2 เดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2% โดยแผนกทรัพยากรบุคคล ส่วน HRD
HRD ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม และลงพื้นที่วิเคราะห์หาสาเหตุ
ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ลจากแบบสอบถาม และลงพื้ น ที่ วิเคราะห์ ห าสาเหตุ จากการ
จากการลาออก   ซึ่งพบว่าพนักงานใหม่ยังปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อน
่ ง พบว่ า พนั ก งานใหม่
ยั ง ปรัยบบข้
ตั วอเข้บังาคักับบ ต่องค์
ว มงาน
ร่วลาออก
มงานลักซึษณะงานใหม่
และกฎระเบี
างๆก รไม่เพืได้่ อ นร่
รวมถึ
ง
ลั
ก
ษณะงานใหม่
และกฎระเบี
ย
บข้
อ
บั
ง
คั
บ
ต่
า
งๆ
ไม่
ไ
ด้
รวมถึ
ง
การเกิ
ด
ปั
ญ
หา
การเกิดปัญหาในระหว่างท�ำงาน ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร
ในระหว่างทำงาน ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร
จึงน�ำสู่กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ระบบ “พี่เลี้ยง”
จึงนำสู่กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ระบบ “พี่เลี้ยง”

การนำระบบ

พี่เลี้ยง

มาใช้ ใน QTC

กระบวนการในการดำเนินการระบบพี่เลีย้ ง
กำหนดหลักเกณฑ์
ของระบบ

ประเมินและ
คัดเลือกพี่เลี้ยง

วางแผนพัฒนา
ความสามารถ

ทำหน้าที่พี่เลี้ยง

ประเมินผล
การเป็นพี่เลี้ยง

2.2
Year 2019

%

1.2%

Year 2020

1%

ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง

พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาส่วนงาน และกระบวนการ
พนั่เกลีงานที
่ผ่านการคั
เลือกจากผู้บังคักบงานใหม่
บัญชาส่
ในระบบพี
้ยง จะทำหน้
าที่ดูแดลการสอนงานพนั
ตามวนงาน
หลักสูตและ
รความ
กระบวนการในระบบพี
เ
่
ลี
ย
้
ง
จะท�
ำ
หน้
า
ที
ด
่
แ
ู
ลการสอนงานพนั
ก
งานใหม่
จำเป็ น หน้ า งานตาม (Training Need) ทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค การใช้ อุ ป กรณ์
ตาม
รความจ�
ำเป็นหน้
างานตาม
(Training
Need)
ทัง้ ด้านเทคนิ
เครื่อหลั
งจักกสูรตการอ่
านแบบ
, การใช้
เครื่องมื
อวัด ตลอดถึ
งการปฏิ
บัติงานด้ค วย
การใช้
อุปกรณ์ยเครื
่องจักอรมการอ่
านแบบปัญ, หาหน้
การใช้าเงานที
ครื่องมื
อวัาดนการปรั
ตลอดถึบงปรุง
ความปลอดภั
สิ่งแวดล้
และการแก้
่พบผ่
การปฏิ
บัตKaizen
ิงานด้วยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาหน้า
งานแบบ

งานที่พบผ่านการปรับปรุงงานแบบ Kaizen

เมื่อครบระยะทดลองงาน “พี่ เลี้ยง”จะร่วมประเมินความรู้ , ทั กษะ และ
อ่ ครบระยะทดลองงาน
เ่ ลีย้ วง”จะร่
ทักษะและ
พฤติกเมื
รรมที
่ดีผ่านแบบประเมินทั“พี
กษะร่
มกับผูวมประเมิ
้บังคับบัญนความรู
ชาหน่ว้ ,ยงาน
และพฤติ
า่ นแบบประเมิน ออกมาเป็
นทักษะร่วนมกัทีบ่ ยผูอมรั
บ้ งั คับบและทำให้
บัญชาหน่วอยงาน
HRD เพืก่ อรรมที
ให้ ไ ด้ด่ คผี ะแนนประเมิ
ั ต ราการ
และ
HRD
เพื
อ
่
ให้
ไ
ด้
ค
ะแนนประเมิ
น
ออกมาเป็
น
ที
ย
่
อมรั
บ
และท�
ำ
ให้
อ
ตั รา
ลาออกของพนักงานใหม่ลดลง

การลาออกของพนักงานใหม่ลดลง
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102

ระดับความสุขของคนในองค์กร
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ตัวชี้วัดความสุข

จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจำนวน 200 คน จากพนักงานทั้งสิ้น 265 คน (เฉพาะพนักงาน QTC
Energy) พบว่าความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 62.6 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มีความสุข” สูงขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงจากผลการประเมินปี 2561 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู้แก่พนักงาน หากพิจารณาในแต่ละมิติจะเห็นว่ามีผล
การประเมินสูงขึ้นกว่าปี 2561 ทุกมิติ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ 75% ในปี 2563 บริษัทฯ จะขยายผลการประเมินความสุขครอบคลุมใน
บริษัทฯ ย่อย เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม

ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต
จากผลการสำรวจความสุขของพนักงาน (เฉพาะ QTC Energy) ประจำปี 2563 พบว่าระดับความสุขในทุกมิติลดลงจากปี 2562
โดยความสุขรวมลดลง 2.2% จากปี 2562 โดยผลการสำรวจสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น กำลังการผลิตลดลง พนักงานไม่มี
รายได้เพิ่มจากการทำงานล่วงเวลา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
การเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่สร้างความผูกพันต่อกันลดลง ฯลฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับความสุขของพนักงานต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง
รายงานความยัง่ ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จากผลการส�ำรวจความสุขของพนักงาน (เฉพาะ QTC Energy) ประจ�ำปี 2563 พบว่าระดับความสุขในทุกมิติลดลงจาก
ปี 2562 โดยความสุขรวมลดลง 2.2% จากปี 2562 โดยผลการส�ำรวจสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น  ก�ำลังการผลิตลดลง
พนักงานไม่มรี ายได้เพิม่ จากการท�ำงานล่วงเวลา ซึง่ เป็นผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคมท�ำให้กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่สร้างความผูกพันต่อกันลดลง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสุขของพนักงานต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง   
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต
ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต

บริษทั ฯ ด�ำเนินการวัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวติ พนักงานพร้อมกับการวัดระดับความสุขของพนักงาน
บริษัทฯ ดำเนินการวัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตพนักงานพร้อมกับการวัดระดับความสุขของพนักงาน โดย
โดยใช้เครื่องมือส่วนขยายของ Happinometer และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร
ใช้เครื่องมือส่วนขยายของ Happinometer และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และสั
งคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อท�ำการวิเคราะห์ผล ปี 2563 ได้ด�ำเนินการส�ำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2563 จ�ำนวนผู้ท�ำแบบ
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นี้ ดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2563 จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 253 คนจาก
258 คน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน
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ยบเทียบผลส�ำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน
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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”
จากกลุม่ ชมรม “คนรักเกษตร ปลูกผัก กินฟรี มีเงินออม” สูก่ ลุม่ แม่บา้ นของพนักงานทีพ่ กั อาศัยหอพักพนักงานของบริษทั ฯ โดย
ในปี 2563 ได้ขอใช้พนื้ ทีเ่ พิม่ เติมในส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ของบริษทั ฯ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กนิ เอง และในส่วนทีเ่ หลือก็
แบ่งขายให้กบั พนักงานในราคาถูกเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทาง และสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้ ทีต่ ลาดสด  นับ
ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโควิด-19 จากการไปพบปะผู้คนในตลาดสดมาสู่ชุมชนในหอพัก
ภาพสวนครัวของกลุ่มแม่บ้านของพนักงานที่พักหอพัก QTC

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปี 2563
บริษัทฯ ยังคงให้ ความส�ำคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี เป็น “คนดี” มีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

“เป็นคนดี คิดดี ท�ำดี มีสมาธิในการ
ท�ำงาน และสามารถรับมือกับปัญหา
ที่เข้ามาได้”
Happy Soul

กิจกรรม “หม้อเติมบุญ” น�ำขนมเครื่องดื่มเติมใส่ตู้เย็นเพื่อบริการประชาชน
ที่ใช้บริการ ณ รพ.สต.มาบยางพร

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง 26 ธ.ค. 2563

“มีน�้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เรามีความเชื่อว่า
ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้”
Happy Heart
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจ�ำปี 2563
“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�ำคัญ”
“Happy Family”
รางวัลชนะเลิศ ประจ�ำปี 2563
ขอบคุณพ่อ
ที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ
ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหน
ในสายตาของพ่อ
ลูกก็ยังเป็นเด็กน้อย
ที่น่ารักของพ่ออยู่เสมอ
พ่อของหนู
ก็ยังน่ารักอยู่เสมอ
“รักพ่อค่ะ”

ห่างกัน 2 เมตร
กับครอบครัวสู้โควิด
ไกลแค่ไหน… คือใกล้

“สานสัมพันธ์ครอบครัว ฝ่าวิกฤตโควิด-19”
ห่างกันอย่างไรให้รักเรายังเท่าเดิม
คุณจ�ำนงค์ สิงคะ (Q Solar 1)

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก”
คุณเอมิฏา สุรธนโกเศศ

“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
คุณปวิณา ใจดี

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�ำปี 2563
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรางวัลให้แก่พนักงานทีอ่ ายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี โดยได้มอบให้พนักงานเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม
2563 โดยจัดเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ และใช้เวลาไม่มากนักตามาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้เข้ารับรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับรางวัล
ได้ตนเองบางส่วนจึงเก็บรักษาไว้ ให้พนักงานติดต่อรับได้ในภายหลังรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่งงาน

รางวัล

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่งงาน

รางวัล

1

นายวัชรินทร์ กล้ากสิกิจ

ผู้ชำ�นาญการ

20 ปี

7

นายสงกรานต์ ชัยพนัส

ช่างบริการ L3

10 ปี

2

นายชาญชัย ธนวรรณ

ผู้จัดการฝ่าย L-11

20 ปี

8

นายเรืองสิทธิ์ เพชรกล้า

พนักงาน L2

10 ปี

3

นายชำ�นาญ ปากน้ำ�

พนักงาน L1

20 ปี

9

นายปิยพงษ์ บุญเสริม

ช่างบริการ L3

10 ปี

4

นางสาวกนกนิภา สิงห์แก้ว

พนักงาน L1

10 ปี

10

นายสุรัตน์ พาโนมัย

ผู้จัดการแผนก L9

10 ปี

5

นางสาวจิราภรณ์ ปะถานัง

หัวหน้าส่วน L7

10 ปี

11

นายไพวรรณ สาระพงษ์

วิศวกรขาย L4

10 ปี

6

นายเจษฎา ประทีป

พนักงาน L2

10 ปี

12

นายณรงค์ ทิศนาม

พนักงาน L2

10 ปี
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�ำปี 2563
ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”
”Happy Relax”
ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ จึงประกาศให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวม
ตัวของผู้คนจ�ำนวนมาก และนอกสถานที่เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน  กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้แก่
กิจกรรม “ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี” และ กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

จากการด�ำเนินงานด้านการดูแลพนักงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาวะองค์กร
โดยใช้แนวทาง Happy Work Place อย่างรอบด้าน
ท�ำให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 20 “องค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข”
และได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข”
ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2563
กิจกรรมที่ ได้รับการพิจารณารางวัลคือการให้ความส�ำคัญต่อสถาบันครอบครัว
จากโรงงานถึงบ้าน
“QTC Fun & Fit with Family”
https://www.youtube.com/watch?v=SLfvfrzTNjM

ภาพรับรางวัลองค์กรต้นแบบ “ครอบครัวมีสุข” ในระดับดีเด่น
จาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”

”Happy Society”

ธุรกิจระบบทุนนิยมในอดีตส่วนมากจะถูกเข้าใจว่า ‘ท�ำทุกอย่างเพื่อก�ำไร’ จนไม่สนใจผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ผลกระทบก็จะยิ่งมีมากขึ้น เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตสินค้าของตนโดยไม่
ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนที่ต้องใช้ทรัพยากรนั้นร่วมกัน คนในชุมชนไม่ยอมรับและเกิดการต่อต้านธุรกิจ ในที่สุดธุรกิจ
อาจจะต้องปิดตัวลง   ปัจจุบนั CSR : Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร ผูค้ นในสังคม และสิง่ แวดล้อม  เป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ง
อาจจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการด�ำเนินงานในระยะสั้น แต่อาจสามารถคืนผลตอบแทนกลับสู่องค์กรได้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากผู้คนในชุมชน จนได้มาซึ่ง “License to Operate”  หรือการที่องค์กรสามารถที่จะร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาให้องค์กรและชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความรับผิดชอบ ก็จะยิ่งท�ำให้องค์กรได้มาซึ่ง
“License to Grow” ดังนั้น CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
คิวทีซี ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เป็นเพียงแค่การ
แสดงออกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้า หรือบริษัทฯ เท่านั้น แต่เป็นการลงมือท�ำจริงโดยเริ่มที่ภายในองค์กร CSR in
Process  และขยายสูส่ งั คมภายนอก CSR after Process  โดยการน�ำแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ISO26000 มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของคิวทีซี และบริษัทย่อยทุกแห่ง มีการจัดบุคคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดสรรงบประมาณใน
การด�ำเนินงานซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากบอร์ดบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์ “การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย” เพือ่
ให้มนั่ ใจได้วา่ ทุก ๆ กระบวนการทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมจะได้รบั การควบคุม ปรับปรุง เพือ่ ลด
ผลกระทบให้ได้มากทีส่ ดุ ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อมในทุก ๆ ด้านตามความสามารถทีอ่ งค์กร
และบุคลากรมีอยู่ โดยให้ความส�ำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และการลงทุนทางสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนพื้นที่ที่บริษัท
หรือ บริษัทย่อยตั้งอยู่
การบริหารจัดการ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000, มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001,นโย
บายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะกรรรมการบริหารความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร, กิจกรรม “เสวนา
ประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี”
เป้าหมาย : 1.ข้อร้องเรียนจากชุมชนเนื่องจากการได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน หรือสังคม
เป้าหมาย : 2.ได้รับการพิจารณาให้ผ่านประชาพิจารณ์ จากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนกรณีมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการท�ำ
ประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ : ปี 2563 ไม่มีกรณีจ�ำเป็นต้องท�ำประชาพิจารณ์ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้งดจัดกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี “ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
โควิด-19 และเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ�ำนวนมากทั้งของบริษัท และบริษัท
ย่อยทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อประเด็นที่หารือกันไว้ในปี 2562 คือ
1. โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
2. โครงการจัดท�ำ “ค่ายวิทยาศาสตร์” เพือ่ สร้างการเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชุมชน
โดยในประเด็นที่ 2 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่าปี 2563 ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 โดยได้แจ้งเลื่อนการจัดท�ำกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีก�ำหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ผู้น�ำโรงเรียนทุก
แห่งในชุมชนทราบ ส่วนในประเด็นที่ 1 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาจัดสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษโครงการที่ 1 ทีโ่ รงเรียนบ้านมาบเตย
ผ่านกิจกรรมในโครงการ “โรงเรือนในโรงเรียน”

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
โครงการ “โรงเรือน ใน โรงเรียน”
เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การต่อยอดจากการเสนอโครงการในงานเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซี ปี 2562  ซึง่ โครงการดังกล่าวไม่
อยูใ่ นความถนัดของบุคลากรของคิวทีซี แต่เป็นสิง่ ทีโ่ รงเรียนอยากได้เพือ่ ใช้เป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียนตามทีไ่ ด้แสดงเจตนาไว้ บริษทั ฯ
โดยแผนก CSR จึงได้เข้าอบรมในโครงการปลูกผักไร้ดนิ โดยทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร และได้เลือกโรงเรียนบ้านมาบเตย
เป็นโรงเรียนน�ำร่อง  และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปพัฒนาบ้านเกิดในโครงการ
รวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่นได้ จึงได้น�ำงบประมาณจากโครงการมาใช้พัฒนาท้องถิ่นใกล้โรงงานในโครงการ “โรงเรือน ในโรงเรียน” แทน
ในการด�ำเนินโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าของคิวทีซี ได้แก่บริษัท สยามวินบอร์น จ�ำกัด ช่วยสนับสนุนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก
ในการก่อสร้าง และบริษัท ไทย อาร์เค.คิน จ�ำกัด สนับสนุนด้านแรงงานคนในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง
และการจัดหาอุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ ทางคิวทีซี เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้พนักงานช่างเชื่อมจิตอาสาของบริษัทฯ ได้ใช้เวลาหลัง
เลิกงานจัดท�ำชั้นวางถาดส�ำหรับปลูกผักจ�ำนวน  4 ชุด พนักงานที่เข้าโครงการ QTC Season 2 Fun & Fit with Family ก็รวบรวม
เงินที่ Challenge ได้จากโครงการจ�ำนวน 10,000 ร่วมสมทบทุนมอบเป็นเงินสดให้โรงเรียนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
ปุ๋ย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ�ำเป็น  นับว่าเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจาก กลุ่มคนในสังคมค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นอีก
ประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรของคิวทีซี ที่จะสามารถน�ำไปต่อยอดขยายไปสู่โรงเรียนอื่นในชุมชนต่อไป เป้าหมาย 1 โรงเรือน ต่อ 1
โรงเรียน ต่อ ปี  งบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงานทั้งสิ้น 34,673 บาท (ไม่รวมเงินสมทบ 10,000 บาท และค่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนเหล็ก
จาก บจ.สยามวินบอร์น)  

ส่งมอบโรงเรือนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันนักเรียนได้เริ่มปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนรอบที่ 1
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”
ปี 2563 บริษทั ฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ กิ ารไทย” ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การ
เลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่)  และสนับสนุนแม่พันธุ์ พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�ำนวน 3 ราย  โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึก
อาชีพจ�ำนวน 337,260 บาท ผ่านการด�ำเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย โดยเงินสนับสนุนได้นำ� ไปจัดสรรเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ (1)ส่วนของคนพิการได้รบั : สัดส่วน 93.95% ค่าเบีย้ เลีย้ งในการฝึกภาคปฏิบตั ิ ค่าอบรมภาคทฤษฎี และเงินทุนประกอบอาชีพ
เลีย้ งไก่ไข่ (2)ส่วนของผูด้ ำ� เนินโครงการ : สัดส่วน 3.75% ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นค่าประสานงาน,ติดตามงาน,จัดการ
ประชุม เป็นต้น (3)ส่วนของผูด้ ำ� เนินโครงการ : สัดส่วน 2.30% ค่าบริหารจัดการโครงการ ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2563 เป็นดังนี้
รายการที่คนพิการได้รับในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพต่อคน
(ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม ค่าอบรมภาคทฤษฎี)
รายการ
ค่าไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์
ค่าอาหาร
ค่าวัสดุในการทำ�เล้า และอุปกรณ์การเลี้ยง
รวมเป็นเงิน

หน่วยนับ

จำ�นวน

ราคา/หน่วย

รวมเป็นเงิน

ตัว

60

250

15,000

กระสอบ

31

500

15,500

-

-

-

15,300
45,800

ผูพ้ กิ ารได้รบั ไก่ไข่กลางเดือนกันยายน ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน มีไก่บางส่วนตาย และบางส่วนเจ็บป่วย ท�ำให้ออก
ไข่น้อย เพียงพอส�ำหรับบริโภคภายในครอบครัวเท่านั้น พวกเขาเริ่มขายไข่ได้ในเดือนธันวาคม เป็นต้นมา ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้
สรุปผู้พิการในความรับผิดชอบของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) : ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

อายุ
64

1

ประเภทความ
รายได้ก่อนเข้าโครงการ
รายได้เพิ่มจากการขายไก่ไข่
พิการ
(ต่อเดือน)
(ต่อเดือน)
การเคลื่อนไหว เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เหลือไก่ 52 ตัว ขายไข่วันละ 90 บาท
หรือ
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
ทางร่างกาย

นายจันทร์ อาวุธพันธ์
2

45

จิตใจ
หรือ
พฤติกรรม

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เหลือไก่ 45 ตัว ขายไข่ได้วันละ 80 บาท
รวมเป็นเงิน 2,4000 บาท

43

สติปัญญา

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เหลือไก่ 50 ตัว ขายไข่วันละ 90 บาท
รับจ้างทั่วไป 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
บัตรสวัสดิการ 300 บาท

นางสาวเอื้อย มั่นจิตร
3

นางสาวทองสุด เนเยือด

ด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ปี 2563 บริษัทฯ จึงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจรับและเยี่ยมคน
พิการในความรับผิดชอบ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด�ำเนินการแทน
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสนับสนุนคนพิการ
บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)
เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากการเสวนาฯ ปี 2560 โดยบริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้าจาก
กลุ่มผู้พิการในชุมชน “บ้านมนุษย์ล้อ” โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์เศษผ้าเพื่อใช้ในการเช็ดท�ำความ
สะอาด ยอดการสั่งซื้อในปี 2563 จ�ำนวน  2,825  กก.  มูลค่า   50,850 บาท

ตะกร้าสานสุข คัดนางค์ เกตุวงศ์
ปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ตะกร้าสานสุข ของแม่นำ 
�้ คัดนางค์ เกตุวงศ์ คุณแม่ผไู้ ม่ยอมแพ้สานตะกร้าขายเพือ่ เป็น
รายได้เลี้ยงลูกชายที่พิการตั้งแต่ก�ำเนิดนอนติดเตียง โดยได้จัดซื้อรวมทั้งสิ้น 286 ใบ เป็นเงิน 52,310 บาท เพื่อน�ำมาท�ำกิจกรรม
“อาสา พาเพื่อนสุข” มอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานในเดือนเกิด ท�ำให้พนักงานที่ได้รับตะกร้าเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับว่า
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ล�ำบากกว่าได้มากเพียงใด อีกทั้งตะกร้าที่ได้รับยังได้น�ำไปใช้แทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะพลาสติก
ได้อีกด้วย  

นอกจากนีย้ งั ได้สงั่ เพิม่ อีกจ�ำนวน 50 ใบ มูลค่า
15,800 บาท เพือ่ น�ำไปบรรจุของยังชีพ พร้อมหน้ากาก
อนามัย และเจลล้างมือเพือ่ น�ำไปมอบให้ผสู้ งู อายุใน
ชุมชนบ้านบ่อทอง จ.ปราจีนบุรี ในวันผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็น
พื้นที่ที่ บจ. Q Solar 1 ตั้งอยู่

ตะกร้าสานสุข คัดนางค์ เกตุวงศ์ อ.พรานกระต่าย จ.ก�ำแพงเพชร
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โครงการปรับปรุงแสงสว่าง วัดบ่อทองรังสรรค์
เนื่องจากโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อทอง พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ชุมชนและด�ำเนินชีวิตตาม
วิถพี ทุ ธ เข้าวัด ท�ำบุญ เป็นประจ�ำปกติ ณ วัด บ่อทองรังสรรค์ ซึง่ เป็นวัดในชุมชน และด้วยทางวัดมีปญ
ั หาเรือ่ งไฟส่องสว่างช่วงเวลา
กลางคืนเส้นทางถนนเข้าวัดซึ่งจะมืดมาก เป็นความเสี่ยงอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  ทางโรงไฟฟ้า Q Solar 1 จึงได้ท�ำโครงการร่วม
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ในการปรับปรุงระบบแสงสว่าง และมอบให้เป็นประโยชน์สาธารณะ งบประมาณทั้งสิ้น
ติดตั้งระบบแสงสว่างมอบให้เป็นสมบัติของวัดมูลค่า 26,584.80   บาท

ภาพการด�ำเนินงาน 27 เมษายน 2563

การลงทุนทางสังคม
ส�ำหรับการลงทุนเพื่อสังคม คิวทีซี ได้ประเมินแล้วว่า ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง หรือ
เป็นธุรกิจหนึง่ ของบริษทั ฯ  จึงมีแนวทางการลงทุนเพือ่ สังคมผ่านการซือ้ สินค้า และใช้บริการจากธุรกิจเพือ่ สังคม  ซึง่ ในปี 2563 บริษทั ฯ
ได้งดจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแนะน�ำสินค้า กรณีมีการจัดก็ท�ำได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไม่มีการจ้างงานจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) แต่ในช่วงท้ายปีก่อนเกิดการระบาด
ระลอกใหม่ คิวทีซี ได้รว่ มออกบูธในงาน “การสร้างเสริมครอบครัวอบอุน่ และมีสขุ เพือ่ คนท�ำงานในองค์กร” ที่ ห้องวายุภกั ษ์ 6 โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จึงได้ให้ทมี บริการนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ร่วมให้บริการผูร้ ว่ มงานจ�ำนวน 1 เก้าอีน้ วด
ระยะเวลาบริการนวดเพียงครึ่งวันใช้งบประมาณ 3,000 บาท

ภาพบรรยากาศในงานเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำหรับกิจกรรม หรือการบริจาค หรือการให้การสนับสนุน บริษัทฯ ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ วิเคราะห์ความ
จ�ำเป็น เหตุผลของการขอจัดกิจกรรม หรือการขอรับบริจาค รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินกิจกรรม หรือ
การบริจาคหรือการให้การสนับสนุนนัน้ ๆ  จะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กิจกรรมและการ
บริจาคที่ส�ำคัญในปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยเช่น

กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 63
เป็นกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งทุกปี โดยหมุนเวียนจัด ณ โรงเรียนในชุมชนตามที่ อบต.มาบยางพร ก�ำหนด
ขึน้ ในปี 2563 จัดขึน้ เมือ่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ใช้งบประมาณ
ในการด�ำเนินกิจกรรมจ�ำนวน 33,285 บาท มีพนักงาน คิวทีซี อาสารักเด็กจ�ำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก ’63 ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

สร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
Q Solar 1 ได้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตในวัยเด็กของนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถม
โรงเรียนในชุมชนพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ด้วยการสร้างสนามเด็กเล่น จัดให้มีเครื่องเล่นที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นเครื่อง
เล่นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียนภายใต้งบประมาณ 100,000 บาทต่อปี โดยในปี 2563 ได้จัดท�ำและส่ง
มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมเป็นโรงเรียนแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ภาพการมอบสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี
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กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในช่วง
ระยะแรก มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และการสั่งงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของคนจ�ำนวนมากเช่น ปิดตลาดสด
ปิดร้านค้า ปิดการให้บริการบางประเภท ฯลฯ ท�ำให้สง่ ผลกระทบตอประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผูท้ มี่ ฐี านะยากจน และมีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รัฐออกมาตรการ ท�ำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน  ซึ่งมีให้เห็นทางสื่อทีวี และสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก
คิวทีซี ในฐานะผู้ประกอบการไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้
รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับ
ประชาชนที่เดือดร้อนในเขตพื้นที่ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือตั้งอยู่ โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

• จัดถุงช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19
ด�ำเนินการจัดหาสิ่งของจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และจัดถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19  ให้กับ
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน  300 ชุด เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 แห่งดังนี้
ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลมาบยางพร จ.ระยอง ผ่านองค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร   จ�ำนวน 100  ชุด
ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ผ่านส�ำนักงานเขตบางกะปิ

จ�ำนวน 150  ชุด

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อทอง ผ่านองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อทอง

จ�ำนวน   50  ชุด

ถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 บรรจุสิ่งของจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตดังนี้
1. ข้าวกล้องหอมมะลิ

จ�ำนวน  3 กิโลกรัม

5. น�้ำดื่ม QTC  

จ�ำนวน 1 แพ็ค

2. ปลากระป๋อง

จ�ำนวน 1 แพ็ค

6. ไข่เค็ม หรือ น�้ำพริก

จ�ำนวน 1 แพ็ค

3. เจลล้างมือ

จ�ำนวน 1 หลอด

7. หน้ากากอนามัย (ผ้ามัสลิน) จ�ำนวน 1 ผืน

4. ถุงผ้าลดโลกร้อน

จ�ำนวน 1 ถุง

มูลค่าต่อถุงบรรจุ 415 บาท รวม 300 ชุด ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 124,515 บาท

ภาพแสดงการแจกจ่ายถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยหน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการแทน คิวทีซี
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563
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•

“หม้อแปลงปันสุข”

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ท�ำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในเขตอ�ำเภอปลวกแดง และย่าน
ใกล้เคียงปิดกิจการชั่วคราว มีผู้ตกงานจ�ำนวนมาก บางแห่งจ่ายค่าแรงบางส่วนท�ำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และด้วยมาตรการ
ป้องกันทีภ่ าครัฐออกมาเพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาด ท�ำให้การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของผูท้ ตี่ กงานยิง่ เกิดความล�ำบากมากขึน้ ไม่สามารถ
หารายได้จากทางอื่นมาเสริมได้   บริษัทฯ ตระหนักและมีความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหากปล่อยผ่านไปโดยไม่ให้ความช่วย
เหลือใด ๆ ความเดือดร้อนของผู้คนที่อยู่ใกล้ ๆ โรงงานอาจส่งผลเดือดร้อนมาสู่ภายในโรงงานได้
บริษัทฯ จึงให้ทีมงาน CSR และพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดท�ำตู้ «หม้อแปลงปันสุข»  ซึ่งได้รับความสนับสนุนจาก หจก.
สะพานสี่ สตีล โปรดักส์ ในการดัดแปลงตู้เก่าของโรงงานเพื่อน�ำมาใช้งาน โดยน�ำ «หม้อแปลงปันสุข» ตั้งวางไว้บริเวณหน้าโรงงาน
จังหวัดระยอง ส�ำหรับใส่อาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในต�ำบลมาบยางพรหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 สามารถมาหยิบไปกิน ไปใช้ได้
โดยขอความร่วมมือจากทุกคนให้หยิบไปแค่พอกินพอใช้ เพื่อแบ่งปันให้ผู้เดือดร้อนคนอื่นที่มาที่หลัง
จากการน�ำตู้ “หม้อแปลงปันสุข” ไปวางหน้าโรงงาน จึงเกิดความร่วมมือจากแนวร่วมทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทัว่ ไปที่
อยูใ่ นชุมชนและมีกำ� ลังทรัพย์ทจี่ ะแบ่งปัน ได้นำ� ข้าวสาร อาหารแห้ง เครือ่ งดืม่ ผัก ผลไม้ ขนม ฯลฯ มาช่วยเติมในตู้ “หม้อแปลงปันสุข”
ทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันจะเห็นภาพผู้ให้ที่แวะมาเติม  และผู้รับที่แวะมาหยิบ วนเวียนไป นอกจากนี้พนักงานของบริษัทจากส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานที่ประจ�ำอยู่โรงงานก็ได้น�ำสิ่งของมาเติม บ้างก็ฝากเป็นเงินสดให้ทาง CSR ด�ำเนินการ
จัดซื้อสิ่งของจ�ำเป็นมาเติมใส่ “หม้อแปลงปันสุข” อย่างสม�่ำเสมอ  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมเพื่อแบ่งปันน�้ำใจสู่
ผู้ที่เดือดร้อน  ท�ำให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากไปได้

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันความสุขจากผู้ให้ถึงผู้รับ ณ ตู้ “หม้อแปลงปันสุข” หน้าโรงงานคิวทีซี จังหวัดระยอง
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•

จัดท�ำหน้ากากอนามัยชนิดผ้านาโนกันน�้ำพร้อมสายคล้องในตัวส�ำหรับเด็ก

จัดท�ำหน้ากากอนามัยพิมพ์โลโก้ QTC จ�ำนวน 4,000 ชิน้ มอบให้กบั โรงเรียนในชุมชน 5 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลมาบยางพรเพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19  และเด็กหรือเยาวชนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ใช้งบประมาณทั้งสิน 100,000 บาท  โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนบ้านมาบยางพร

จ�ำนว 1,530 ชิ้น

เป็นเงิน

38,250

บาท

2. โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

จ�ำนวน 1,250   ชิ้น

เป็นเงิน

31,250

บาท

3. โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

จ�ำนวน   660 ชิ้น

เป็นเงิน

16,500

บาท

4. โรงเรียนบ้านมาบเตย

จ�ำนวน   300   ชิ้น

เป็นเงิน

7,500

บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลมาบยางพร

จ�ำนวน   160 ชิ้น

เป็นเงิน

4,000

บาท

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมาบยางพร จ�ำนวน   100   ชิ้น

เป็นเงิน

2,500

บาท

100,000

บาท

					 มูลค่ารวมทั้งสิ้น

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

โรงเรียนบ้านมาบยางพร

โรงเรียนบ้านมาบเตย

โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลมาบยางพร

รพ.สต.มาบยางพร

ด�ำเนินการแจกช่วงวันที่ 2-5 ตุลาคม 2563
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เสียงสะท้อนจากตัวแทนในชุมชน
“Q Solar 1 ได้ให้ความอนุเคราะห์วัดด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะการช่วยแก้
ปัญหาที่อาตมาเป็นห่วง กังวล มาช้านานก็เรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของชาวบ้าน และพระนี่แหละ
พอถนนมีแสงสว่างสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่กล้ามาใช้เส้นทางนี้อีก
พระก็สบายใจ ชาวบ้านก็สบายใจ นับว่าเป็นเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
บ้านเรา”
พระครูสังฆรักษ์ สมบัติ วสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองรังสรรค์
บ้านบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

“คิวทีซี” ได้ทำ�สิ่งต่าง ๆ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนนอกห้องเรียน
สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ชื่นชม และขอบคุณครับ”
นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำ�พนธ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านมาบเตย

“คิวทีซี” เป็นองค์กรที่มีน้ำ�ใจมาก ให้การช่วยเหลือแบบบูรณาการ นำ�มาด้วย
การสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อชุมชน
ก่อเกิดความแข็งแรงทุกภาคส่วน”
นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักบริหารทั่วไประดับอำ�นวยการ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลมาบยางพร
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
คิวทีซี จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 ส�ำหรับรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ ตามแนวทางของ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards แบบทางเลือกหลัก Core Option  โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทาง
การบริหารจัดการ หัวข้อประเด็นเกีย่ วกับความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญในช่วงปี 2563 ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้
ช่วงเวลาของการรายงาน

: วันที่ 1 มกราคม 2563  ถึง 31 ธันวาคม 2563

รอบการรายงาน

:    รายปี

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

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

การรับรองคุณภาพรายงาน

: รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�ำคัญโดยทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเสนอเข้าคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบให้น�ำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะชน  บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย
ให้ตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญโดยหน่วยงาน
ภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า

:    รายงานความยั่งยืน 2562 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
https://investor.qtc-energy.com/storage/download/sustainabilityreport/20200424-qtc-csr2019-th.pdf

การสอบถามข้อมูล

: สามารถสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอได้โดยติดต่อ งานพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร
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
Page/Direct Answer
SR
One Report

Standard Disclosures
GRI 102: General Disclosure 2016
Organization Profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its
supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about
ethics
Governance
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body
and its committees
102-23 Chair of the highest governance body
102-24 Nominating and selecting the highest
governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy

5
5-10
5
5,10
11
10
5,10
12,123-124
18

16-34

-

-

39-48
93,143,144
9

Omission

External
Assurance

No significant
changes during
the reporting
period.

2-3
39-48
13-14
31,36
12,13
16

67-69
67-75

18,142

60-66

31,36

67-75

-

68
80-84

-

88-91
68-69
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Standard Disclosures

Page/Direct Answer
SR
One Report
5-13,69

Omission

External
Assurance

102-27 Collective knowledge of highest governance
body
102-28 Evaluating the highest governance body’s
33-34
61
performance
102-29 Identifying and managing economic,
24-25,41-48 38-39
environmental, and social impacts
102-31 Review of economic, environmental, and social 24-25,41-48 38-39
topics
102-32 Highest governance body’s role in sustainability
16
reporting
102-33 Communicating critical concerns
41-48
38-39
102-35 Remuneration policies
https://investor.qtc-energy.com/storage/download/
corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf
102-36 Process for determining remuneration
125
76-78
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration
83-84
102-38 Annual total compensation ratio
125
102-39 Percentage increase in annual total
125
compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
19-22
102-41 Collective bargaining agreements
18,123-125
102-42 Identifying and selecting stakeholders
19-22
102-43 Approach to stakeholder engagement
19-22
102-44 Key topics and concerns raised
19-22
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
152
35
statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
23-25
102-47 List of material topics
25
102-48 Restatements of information
152
102-49 Changes in reporting
152
102-50 Reporting period
152
102-51 Date of most recent report
152
102-52 Reporting cycle
152
102-53 Contact point for questions regarding the report
152
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
152
Standards
102-55 GRI content index
153
102-56 External assurance  
Did not seek
certification
from a third
party.
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Page/Direct Answer
SR
One Report

Standard Disclosures
GRI 200 : 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 Direct economic value generated and
distributed
201-2 Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change
201-3 Defined benefit plan obligations and other
retirement plans
201-4 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
202-1 Ratios of standard entry level wage by gender
compared to local minimum wage
202-2 Proportion of senior management hired from the
local community
GRI 203: Indirect Economic Impacts 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
203-2 Significant indirect economic impacts
GRI 204: Procurement Practices
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
204-1 Proportion of spending on local suppliers
GRI 205: Anti-corruption 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
205-1 Operations assessed for risks related to
corruption
205-2 Communication and training about anticorruption policies and procedures

Omission

External
Assurance

50

52-55

-

96

-

124

127,160

54
50

123-125
123-124
2-3

52-55
70

55
36

44
36-38
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Standard Disclosures
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions
taken

GRI 300 : Environment
GRI 301: Materials 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
301-1 Materials used by weight or volume
GRI 302: Energy 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
302-1 Energy consumption within the organization
302-3 Energy intensity
GRI 303: Water and Effluents 2018
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
303-3 Water withdrawal
303-5 Water consumption
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

Page/Direct Answer
External
Omission Assurance
SR
One Report
QTC did not
experience
any cases of
corruption and
bribery in 2020
99

78
99

100-103
100-103
99

104-105
104-105
87-88

89

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

89

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

89

305-4 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
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90
74,80

82-83

✓
By SGS
✓
By SGS
✓
By SGS

Standard Disclosures

Page/Direct Answer
SR
One Report
76-78
76

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
74,80
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
GRI 400 : Social
GRI 401: Employment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
130
Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
401-1 New employee hires and employee turnover
135
401-2 Benefits provided to full-time employees that
124
are not provided to temporary or part-time
employees
401-3 Parental leave
135-136
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1 Explanation of the material topic and its
107
Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
403-1 Occupational health and safety management
108-109
system
403-2 Hazard identification, risk assessment, and
108
incident investigation
403-3 Occupational health services
118-121
403-4 Worker participation, consultation, and
112,119
communication on occupational health and
safety
403-5 Worker training on occupational health and
110-111,132
safety
403-6 Promotion of worker health
119-121
403-7 Prevention and mitigation of occupational health 120-121
and safety impacts directly linked by business
relationships
403-8 Workers covered by and occupational health
109
and safety management system
403-9 Work-related injuries
116-117
403-10 Work-related ill health
119

-

Omission

External
Assurance

Not case.
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Standard Disclosures

Page/Direct Answer
SR
One Report

GRI 404: Training and Education 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
130
Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
404-1 Average hours of training per year per employee
131
404-2 Programs for upgrading employee skills and
132-133
transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular
133
performance and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
122
Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
405-1 Diversity of governance bodies and employees 123-125
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women
125
to men
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
122
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
122,71
incidents of forced or compulsory labor
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
122
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
132
procedures
GRI 413: Local Communities 2016
103-1 Explanation of the material topic and its
142
Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
413-1 Operations with local community engagement,
143-150
impact assessments, and development
programs
413-2 Operation with significant actual and potential
142
negative impacts on local communities
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Omission

External
Assurance

Page/Direct Answer
SR
One Report

Standard Disclosures
GRI 417: Marketing and Labeling 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
417-1 Requirements for product and service
information and labeling
GRI 418: Customer Privacy 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
418-1 Substantiated complaints concerning breaches
of customer privacy and losses of customer data
GRI 419: Socioeconomic 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
419-1 Non-compliance with laws and regulations in the
social and economic area

Omission

External
Assurance

62

64-66
62

69
62

-

-

Not case
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SAVE THE WORLD
SAVE YOUR MONEY

