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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19	สายพันธุ์เดลต้าในปี	2564	ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก

จนถึงปัจจุบันส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางกิจกรรมต้อง

ถูกควบคุมด้วยมาตรการทางสาธารณสุข	และการแพร่ระบาด

ยังส่งผลต่อภาคการผลิตในบางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก	ผู้

ประกอบการ	SME	บางรายต้องปิดกิจการ	ภาคการก่อสร้างท่ี

ต้องชะลอตวัเพราะมีการตดิเชือ้เป็นวงกว้างซึง่ต้องควบคมุเพือ่

หยุดการแพร่ระบาด	การด�าเนินการทางธุรกิจภาคเอกชนในปี	

2564	จึงเป็นไปอย่างอยากล�าบาก	ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยปี	2564	เติบโตได้เพียงเล็กน้อย	

	 ส�าหรับ	“คิวทีซี”	เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ท้ังทางตรงและทางอ้อม	ถึง

แม้ว่าเราจะประเมินความเสีย่งและมีแผนรองรบัไว้แล้วล่วงหน้า

ก็ตาม	แต่ด้วยการแพร่ระบาดท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลกท�าให้ต้อง

ตกอยูใ่นภาวะจ�ายอมและเราไม่สามารถควบคมุสถานการณ์นัน้

ได้	เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบทั่วโลกท�าให้ราคาวัตถุดิบหลักที่

ใช้ในการผลิตเช่นทองแดง	เหล็กซิลิกอนปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม		การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น		การขาดแคลนสายเรือและตู้

คอนเทรนเนอร์ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสนิค้าไปต่างประเทศ

ไม่ตรงก�าหนด		การชะลอการลงทนุของภาครัฐท�าให้มีโครงการ

ประมูลหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยลงท้ังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และ

การไฟฟ้านครหลวง	การหยุดการก่อสร้างของโครงการต่างๆ	

ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า		

“ เราต้องเรียนรู้ ปรับตัว 
และอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัย 

โดยที่ธุรกิจต้องไม่หยุดชะงัก ”

	 อย่างไรก็ตาม	”คิวทีซี”	ได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง	ๆ	มา

ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการปฏิบัติตามแผน

ป้องกันความเส่ียง	ความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร	และ

ความไว้วางใจจากผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่ายทียั่งคงเชือ่ม่ันในสนิค้า	

และบริการของเราเสมอมา	เราต้องเดินต่อ	เรียนรู้	ปรับตัว	และ

อยู่ร่วมกับโควิด-19	ให้ได้อย่างปลอดภัยและย่ังยืน	โดยธุรกิจ

ต้องไม่หยดุชะงกั		ซึง่ในปี	2564	ได้มีการปรับเปลีย่นโครงสร้าง

องค์กรเพือ่ให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงาน			และบริษทัฯ	

ได้ย้ายหลักทรัพย์จาก	mai	เข้าเทรดใน	SET	เพื่อเป็นการเพิ่ม

โอกาสให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนเข้ามาถือหุ้นเสริมความ

แขง็แกร่ง	นอกจากนีย้งัได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษทัข้ึนมาใหม่เพือ่

ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

พลังงานในนาม	บริษัท	คิวทีซี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	หรือ	QTCM 

ด้วยทุนจดทะเบียน	5	ล้านบาทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

บริษัท	คิวทีซี	โกลบอล	เพาเวอร์	จ�ากัด	หรือ	QTCGP	

	 ส�าหรับผลประกอบการ	ณ	ส้ินปี	2564	เฉพาะกิจการ

เรามีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า	18%	จากการส่งมอบหม้อแปลงไฟ

ฟ้าต่างประเทศ	และการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจโซลาร	์

ในขณะที่มีอัตราก�าไรลดลงจากปี	2563	กว่า	40%	หรือก�าไร

สุทธิประมาณ	9%จากยอดขาย		ผลการด�าเนินงานของบริษัท 

ควิ	โซลาร์	1	จ�ากัด	ในปี	2564	มีรายได้และก�าไรสทุธลิดลงจากปี	

2563	เนือ่งจากราคาขายต่อหน่วยผลิตทีล่ดลงตามสญัญาทีท่�าไว้

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจในปี	2565	คาด

ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	จะสามารถควบคมุ

ได้	และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทกุภาคส่วนอย่างเหมาะสม

เราคาดว่าจะสามารถเติบโตจากปี	2564	ได้มากกว่า	10%	

2 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



	 การบริหารจัดการภายในองค์กรปี	2564	เป็นไปอย่าง

ระมัดระวัง	รัดกุม	และรอบครอบเพื่อให้พนักงานและครอบครัว

พนกังานมีความปลอดภยัต่อเชือ้โควดิ-19	โดยการจดัหาวัคซนี

ทางเลือกให้พนกังานทีส่มัครใจรับ	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้พนกังาน

เลือกรับวคัซนีทีภ่าครัฐจดัเตรยีมให้ตามความเหมาะสม	รวมทัง้

การเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19	ที่เข้มข้นขึ้น	ซึ่งการด�าเนิน

การต่างๆ	อาจกระทบต่อสทิธขิองลกูค้าในการเข้าตรวจรับสนิค้า

ในห้องปฏิบัตกิารทดสอบ	หรืออาจกระทบต่อกระบวนการจดัส่ง

วตัถดิุบของ	Supplier	หรอืกระทบต่อสทิธเิสรีภาพหรอืลดสิทธท่ีิ

พึงได้ด้านสวัสดิการบางรายการของพนักงาน	ซ่ึงบริษัทฯ	ก็ได้

ท�าความเข้าใจกับผูไ้ด้รับผลกระทบทกุกลุม่	และได้รับความร่วม

มือร่วมใจอันดีจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ก็ยังคงให้

ความส�าคัญต่อการพฒันาบุคลากร	และส่งเสรมิการปฏิบัตทิีเ่ป็น

เลศิด้านส่ิงแวดล้อม	ด้านสังคม	และการก�ากับดูแล	(ESG)		การ

อบรมให้ความรู้	การพฒันาทกัษะในด้านต่าง	ๆ	โดยผ่านสือ่	On	

line	เป็นส่วนใหญ่	ลดการสื่อสารแบบ	Face	to	Face	เพื่อลด

ความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ		

	 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานซึ่ง

เป็นความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2564	มีจ�านวนการเกิด

อุบัติเหตุลดลงจากปี	2563	กว่า	37%		เป็นผลมาจากความเอา

จริงเอาจงัในการด�าเนนิการตามมาตรการความปลอดภัย	พร้อม

กับมาตรการส่งเสริมต่าง	ๆ 	เพือ่ลดการเกิดอบัุตเิหต	ุโดยบริษทัฯ	

ยังคงไว้ที่เป้าหมาย	Zero	Accident		

	 ในด้านการมีส่วนร่วมพฒันาชมุชนในปี	2564	การด�าเนนิ

โครงการต่าง	ๆ	ทางด้านสังคมจ�าเป็นต้องหยุดชะงักลงเหตุ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	ยัง

คงให้ความส�าคัญ	และยังคงให้การสนบัสนนุในชมุชนในรปูแบบ

ของการบรจิาคทีส่ามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างต่อ

เนือ่งเพือ่ลดการสมัผสัใกล้ชดิ	เช่นการจดัหาวคัซนีทางเลือกซโิน

ฟาร์มมอบให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีใกล้ชดิในชมุชนตามความสมัคร

ใจ	การบริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเป็นต้น		

	 สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ	ผู ้บริหาร	และ

พนักงานทุกคน	ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	

ประชาชนท่ัวไปในชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ที่ให้การ

สนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา	พวกเราขอ

ให้ค�าม่ันว่า	จะด�าเนนิการตามวสิยัทศัน์	พนัธกิจ	และกรอบการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนที่ได้ให้ไว้	และจะมุ่งม่ัน	ทุ่มเท	ในการพัฒนา

กระบวนการ	เคร่ืองมือ	เคร่ืองจกัร	และทนุมนษุย์ให้สามารถยนื

อยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	และสงัคม	ได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

 (นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน)

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



Best innovative Company Awards 
ในงาน Set Awards 2021

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY21-06-039

จาก องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก

(องค์การมหาชน) 

Sustainability Disclosure Recognition
จากสถาบันไทยพัฒน์ 
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ข้อมูลธุรกิจ	(Disclosure	102-1)	 :	 	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)					

ชื่อย่อหลักทรัพย์		 	 :	 QTC

วันจดทะเบียน		 	 	 :	 	28	กรกฎาคม	2554			(จดทะเบียนหลักทรัพย์)

ทุนจดทะเบียน	(Disclosure	102-7)	 :	 	341,092,557	บาท

ทุนช�าระแล้ว		 	 	 :	 341,092,557	บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม	 	 :	 	ทรัพยากร	หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	

ส�านักงานใหญ่	(Disclosure	102-3)	 :	 เลขที่		2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	

	 	 	 	 	 	 	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	

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

โรงงานผลิต		(Disclosure	102-4)	 :	 เลขที่	149		หมู่		2		ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ		ต�าบลมาบยางพร		

	 	 	 	 	 	 	 อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		21140	

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

	 	 	 	 	 	 	 http://www.qtc-energy.com

ผู้บริหารสูงสุด	 	 	 :	 นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน		(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

รู้จัก “คิวทีซี”

ประเภทธุรกิจ	(Disclosure	102-2)

  ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
	 บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่าย	หม้อแปลงไฟฟ้า	ตามค�าสั่งซื้อ	ที่มีขนาดก�าลังไฟฟ้าตั้งแต่	30-

30000	kVA	และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทั้งแบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทผลิตและจ�าหน่ายสามารถแบ่ง

ได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้	

1. หม้อแปลงที่ใช้น�้ามันเป็นฉนวน (Oil Type Transformer)

1.1  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดปิดผนึก 

(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) 

	 		 ขนาดก�าลังสูงสุด	3,000	kVA	หม้อแปลงชนิดนี้เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ช้น�า้มันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกัน

ไฟฟ้าลัดวงจรในตวัหม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวด

ภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก	โดยตัวถังหม้อแปลงจะถูก

ปิดผนึก	(Sealed)	อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้า

มาสมัผสักับน�า้มันภายในตวัหม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลงไฟ

ฟ้าชนดินีม้คุีณสมบัตสิามารถป้องกนัความชืน้ได้เป็นอย่างดี	

ส่งผลให้น�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าคงสภาพความเป็นฉนวนได้

ยาวนานขึ้น	อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา

หม้อแปลงไฟฟ้าได้อกีด้วย	ส่วนใหญ่หม้อแปลงชนดินีจ้ะนยิม

ใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง
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1.2  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มันชนดิเปิด (Open Type with 

Conservator) สูงสุด 5000kVA

	 		 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิมที่นิยมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามัน

หม้อแปลงเป็นฉนวนและตวัระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดปิดผนึก	แต่จะมีถังน�้ามันส�ารอง	(Conservator)	ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับ

การขยายตัวของน�้ามันหม้อแปลงขณะใช้งาน	และมีท่อให้อากาศผ่านเข้า

ออกได้	และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึ่งเป็น

สารช่วยดูดความชืน้ออกจากอากาศก่อนเข้าสูห่ม้อแปลง	จากการทีมี่อากาศ

ผ่านเข้าออกได้	ส่งผลให้น�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเส่ือมสภาพได้ง่าย	ดังน้ัน

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ามันหม้อแปลงอย่างสม�่าเสมอ

ทุก	6-12	เดือน

1.3  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง (Power Transformer) 

	 		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีใช้ในการปรับลดแรง

ดันกระแสไฟฟ้าท่ีส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีผ่านมาตามสายส่งแรงสูง 

(Transmission	Line)	ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	

(Distribution	Line)	เพือ่ส่งให้ผูใ้ช้ต่อไป	ทัง้นี	้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลงัท่ี

บริษทัฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีขนาดก�าลังไฟฟ้า

ตัง้แต่	5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสงูสดุ	72	KV

1.4  Super low loss Transformer 

	 		 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	ที่ใช้วัตถุดิบ	Amorphous	มาท�าเป็นแกนของ

หม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน	ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ	คือ	

มีค่าความสูญเสียก�าลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด	(No	Load	Loss)	ต�่า	เพียง	

1	ใน	3	ของแกนเหล็กซิลิกอน	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลง	Super	Low	

Loss	ประหยดัค่าไฟฟ้าลงได้	และหากมีการใช้	Super	Low	Loss	ทดแทน

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�านวนมาก	ก็จะหมายถึง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�านวนมาก	และยังส่งผล

ต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้นเอง

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ	ซึ่งจะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่

ลูกค้าต้องการ	(Made	To	Order)	เช่น	Earthing	Transformer,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น	

Earthing	Transformer 	Unit	Substation Pad	Mounted
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ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 Smart Monitoring Box

	 	 	 Smart	Monitoring	System	คือระบบอจัฉริยะท่ีถกูออกแบบ

มาเพือ่ตดิตามการท�างานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ	Sensor	

ที่ติดตามตัวแปรส�าคัญอย่างกระแสไฟฟ้าในขดลวด	วัดอุณภูมิ

ขดลวดและน�า้มัน	และตรวจจบัการเกิด	Unbalance	ทีอ่าจส่งผล

เสียต่อหม้อแปลงได้	ซึ่ง	Smart	Monitoring	System	จะท�าการ

ติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม	Smart	Monitoring	Box	และสามารถ

ติดตั้งได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นของ	QTC	ระบบจะส่งข้อมูล

การใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่าน	Cloud	ด้วยระบบส่ือสาร	3G	และ	

4G	ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	

เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ซ่ึงคิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ 

บริษัทฯ

2. หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type Transformer)

2.1		 Cast	resin	transformer		 	 	

		 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีเหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า

แบบแห้ง	จะไม่มีการใช้น�า้มันเป็นฉนวน	โดยชดุขดลวดแรงสงูหล่ออยูใ่นฉนวน	

Epoxy	Resin	ท่ีมีความทนทานต่อความชืน้	ฝุน่	และสิง่แวดล้อม	โครงการทีใ่ช้

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	คือโครงการท่ีมีพืน้ทีจ่�ากัด	หรืออาคารสงู	ท�าให้ต้อง

ตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร	อาทเิช่น	อาคารทีพ่กัอาศัย	คอนโดมิเนยีม	โรง

พยาบาล	หรือศูนย์การค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้ง

ด้านสนิค้า	และบุคลากรในการให้บริการแก่ลูกค้า	เพือ่จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ

ฟ้าแบบแห้ง	ทีผ่่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาต	ิเพือ่สร้างความ

มั่นใจให้แก่ลูกค้า

2.2		 Dry	type	transformer	class	F	&	H

	 		 หม้อแปลงไฟฟ้าส�าหรับแปลงระบบไฟฟ้าแรงต�่า	เช่น	จาก	380V	เป็น	

220V	เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องจักรน�าเข้า	หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	Isolating	

Transformer	เนือ่งจากเป็นแรงดันต�า่	ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิแห้งนี้

จงึไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้องหล่อขึน้รปูด้วย	Resin	เพยีงแต่ใช้ฉนวนชนดิพเิศษ

ที่สามารถทนอุณหภูมิสูงได้	ฉนวนของหม้อแปลงแห้งแบบนี้มักนิยมใช้เป็น

ชนิด	Class	F	ซึ่งมีค่าอุณหภูมิของฉนวนท่ี	155	องศาเซลเซียส	เราจึงมัก

เรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ว่า	Dry	Type	Transformer	insulation	Class	

F	แต่ในบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องใช้ฉนวนที่ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้นเช่น	Class	H	

ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงถึง	180	องศาเซลเซียส	เป็นต้น	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้

สามารถติดตั้งในอาคารได้
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Solar Inverter

	 เป็นผลติภณัฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง	(DC)	ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC)	จากแผงโซล่าร์เซลล์	ส�าหรับ	Solar	Roof	,	Solar	

Farm	และ	Solar	Floating	ทั้งนี้	QTC	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	จาก	บริษัท	หัวเว่ย	เทคโนโลยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		Huawei	และได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	จาก	บริษทั	Hitachi	Hi-Rel	Power	Electronics	Pvt.	Ltd. 

จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	HITACHI

 Busduct

	 	 	 เป็นอุปกรณ์ที่น�ามาใช้แทนสายไฟ	เพื่อจ่ายไฟไป

ยังโหลดต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้ภายในอาคารสูงและ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่		จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	

BUSDUCT		โดย	QTC	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

รายเดียวในประเทศไทยจาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	

BHD.	ประเทศมาเลเซีย	DE	BUSDUCT	ได้ผ่านการทดสอบ	

Conductivity	ส�าหรบัตัวน�าทัง้ทองแดงและอะลูมิเนยีม	นอกจากนี้ 

ฉนวนของ	DE	BUSDUCT	ยังมีให้เลือกทั้งฉนวนแบบ	Mylar	

และฉนวนแบบ	Hybrid	เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานท่ีหลาก

หลายในกลุ่มผู้รับเหมา	

PV Panel

	 	 เป็นผลิตภัณฑ์แปลงพลังงาน

แสงแดดให้เป็นพลงังานไฟฟ้า	ส�าหรับ	Solar	

Roof	,	Solar	Farm	และ	Solar	Floating	

ทั้งนี้	QTC	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน

จ�าหน่าย	จาก	LONGI	Solar	Technology	

Co.,Ltd	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		LONGI	

และได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย

จาก	Trina	Solar	Co.,Ltd	จ�าหน่ายภายใต้

แบรนด์	Trina	
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งานบริการ
	 งานบริการของบริษทัฯ	เป็นงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า

ตลอด	24	ชัว่โมง	โดยทีมวศิวกรและช่างเทคนคิทีมี่ความรู้	ความเชีย่วชาญ	

และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพื่อรองรับความต้องการและอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้า

ท่ัวไป	ในกรณีท่ีเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะมีรายละเอียด

ในการตดิต่อกรณฉีกุเฉนิตดิไว้ทีด้่านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทกุเครือ่งเพือ่

เป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	งานบริการเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ	มีไว้

ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

	 -	 งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

	 -	 งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

	 -	 งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

	 -	 งานบริการเติมและกรองน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

	 -	 งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	ทุกขนาด

	 -	 งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆ

	 -	 งานบรกิารให้ค�าปรึกษาเกีย่วกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	

	 -	 งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์

	 -	 งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า

ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ	พร้อมให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

พันคอยล์	&	ตัดเหล็ก	&	ผลิตตัวถังห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025
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ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน
	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน	เช่นพลังงาน

แสงอาทิตย์	พลังงานน�้า	เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ	

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

ที่	5	ต.บ่อทอง	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	(Disclosure	102-4)	สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้	35,000-40,000	kWh	ต่อวัน	

ธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
	 บริษัท	คิวทีซี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(QTCM)	ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงาน	ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนน

กรุงเทพกรฑีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2379-3089-92	โทรสาร	

0-2379-3097

ลูกค้าของ QTC	(Disclosure	102-6)	:		

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	และ	Smart	

Monitoring	System	จ�าหน่ายให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐ	เช่นการไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	และหน่วยงานราชการ

ทัว่ไป	หน่วยงานเอกชนกลุ่มผูอ้อกแบบ	ผูรั้บเหมา

ก่อสร้าง	โรงงานอตุสาหกรรม	คอนโดมิเนยีม	ฯลฯ	

ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศทั่วโลก	จ�าหน่าย

สินค้าภายใต้แบรนด์	 และ	OEM	ใน

แบรนด์ของลูกค้า

• ผลิตภัณฑ์	BUSDUCT	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE

• ผลิตภัณฑ์	Solar	Inverter	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	Huawei	และ	Hitachi

• ผลิตภัณฑ์	PV	Panel	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	LONGI	และ	Trina
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โครงสร้างการถือหุ้น (Disclosure	102-5)

โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

คิวทีซี	มีบริษัทย่อย	1	แห่ง	และบริษัทร่วมทุน	1	แห่ง	ได้แก่

1.		 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่น	ๆ	จัดตั้งบริษัทเมื่อวัน

ที่	28	กันยายน	2559	ทุนจดทะเบียน	560	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	100%

a.		 	บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	(Q	Solar	1)	ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	จัดต้ังบริษัทเม่ือ 

วันท่ี	28	ธันวาคม	2552	ทุนจดทะเบียน	220	ล้านบาท	บจ.	คิวทีซี	โกบอลเพาเวอร์	เข้าถือหุ้น	100%	

เม่ือวันท่ี	20	กันยายน	2560	(	เดิมชื่อ	บริษัท	แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เม่ือ 

วันที่	31	สิงหาคม	2561)

b.		 	บริษัท	คิวทีซี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(QTCM)	ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

พลงังาน	จดัตัง้บริษทัเม่ือวนัท่ี	10	พฤศจกิายน	2564	ทนุจดะเบียน	5	ล้านบาท	บจ.	คิวทีซ	ีโกลบอล	เพาเวอร์ 

เข้าถือหุ้น	100%

2.		 บริษทั	พพีดัีบบลิวอ	ีจ�ากัด	(PPWE)	เป็นบริษทัร่วมทุน	ประกอบธรุกจิ	พลงังาน	จดัตัง้บริษทัเม่ือวนัที	่12	มกราคม	

2559	ทุนจดทะเบียน	40	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	50%	และ	บริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ถือหุ้น	50%

100%

100% 100%

50%

50%

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

341,092,557.00 บาท

บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท

บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง  จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท

บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure	102-18)

11. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
	 กรรมการบริษัท

10. นายพรเทพ ปันยารชุน 
	 กรรมการบริษัท

2.  นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 
	 กรรมการบริษัท

3.  นายนรชิต สิงหเสนี
	 กรรมการบริษัท	

4. ดร. กมล ตรรกบุตร 
	 กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
	 กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่าซ�า 
	 กรรมการบริษัท

7. นายปรีดี งามสันติกุล 
	 กรรมการบริษัท

8.  นายไพโรจน์ บุญปั้น
	 กรรมการบริษัท

9.  ดร.อภิชาติ สระมูล
	 กรรมการบริษัท

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
	 ประธานกรรมการบริษัท

12. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 
	 กรรมการบริษัท
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โครงสร้างการก�ากับดูแล (Disclosure 102-18)

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 12 คน

91.7% 8.3%

คณะกรรมการบร�หาร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
สายการพัฒนาความยั่งยืน

และบร�หาร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ธุรกิจโซล�าร�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ธุรกิจหม�อแปลง

สายกลยุทธ�

รองกรรมการผู�จัดการ
สายการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการ
สายงานบร�หาร

รองกรรมการผู�จัดการ
(สายโรงงาน)

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการส�งเสร�มความยั่งยืนและ
บร�หารความเสี่ยงองค�กร

ฝ�ายขาย
ต�างประเทศ

Dept
ฝ�ายขายราชการ

ฝ�ายบัญชี
และการเง�น

ฝ�ายคลังสินค�า
&Logistics

ฝ�ายขาย
ธุรกิจโซล�าร�

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายประกัน
คุณภาพ

แผนกจัดซื้อ 

แผนกว�จัยและ
พัฒนา

แผนกบัญชี

แผนกการเง�น

ส�วนความปลอดภัย

ฝ�ายขาย
ในประเทศ

ฝ�ายบร�การ
ลูกค�า

ฝ�ายบร�หาร
ผลิตภัณฑ�

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

แผนกสนับสนุนงานขาย

แผนกพัฒนาระบบ

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกนักลงทุนสัมพันธ� และสื่อสารองค�กร

แผนกความรับผิดชอบต�อสังคม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกกลยุทธ�การตลาด

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร�

(QTCGP) 

จำนวนพนักงาน 2 คน

บจ. คิว โซลาร� 1 
(Q Solar 1) 

จำนวนพนักงาน 19 คน

74%

100%

26%

20 6

บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE) 

QTC Energy

จำนวน 259 คน

Level 9 - UC = จำนวน 26 คน (10%)

Level 7 - 8 = จำนวน 19 คน (7%)

Level 1 - 6 = จำนวน 212 คน (83%)

(บร�ษัทร�วมทุน)

บจ. คิวทีซี 
มาร�เก็ตติ�ง จำกัด

(QTCM) 

จำนวนพนักงาน 0 คน

13 คน (50%)

176 คน (68%) 83 คน (32%)

11 คน (58%)

152 คน (71%)

13 คน (50%)

8 คน (42%)

62 คน (29%)
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)
• 	 คณะกรรมการบริษัท	มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• 	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา

เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และมีบทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

• 	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	เป็นผูมี้หน้าทีแ่ต่งตัง้	โยกย้าย	และประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

ของผูบ้ริหารระดับสงู	และมีบทบาทหน้าทีอ่ืน่	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

• 	 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนและบริหารความเส่ียงองค์กร	เป็นผู้มีหน้าที่เป็นผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงาน

ตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน	ครอบคลมุประเด็นตามกรอบการบริหารความยัง่ยืน	พร้อมขยายผลสู่บรษิทัย่อย	และ

ประเมินความเสีย่งขององค์กร	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และธรรมาภบิาล	พร้อมจดัท�าแนวทางแก้ไข	ป้องกัน

ความเสี่ยงนั้น	รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

• 	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	เป็นผูมี้หน้าทีก่�าหนดวสิยัทศัน์	นโยบาย	เป้าหมายและการกระจายอ�านาจหน้าที	่เพือ่ขบัเคล่ือน

องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

• 	 กรรมการผูจ้ดัการ	เป็นผูมี้หน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์	และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวสิยัทศัน์	เพือ่สร้างประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์

Quality of DETAILS ความประณีต	คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา	และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ	อย่างที่เป็นคิวทีซี	
ตั้งแต่ผู้คน	วิธีคิด	วิธีท�างาน	เทคโนโลยี	โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้ผลิต	จ�าหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก 
อย่างมีธรรมาภิบาล	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ  1.		เป็นผู้น�าในการผลิต	จ�าหน่าย	และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	และครบวงจร	ใน 
		 อุตสาหกรรมไฟฟ้า

	 2.		พฒันาผลติภณัฑ์	กระบวนการ	และการให้บรกิาร	เพือ่สร้างคณุค่าเพิม่ให้เกิดขึน้ในห่วงโซ่คณุค่า

	 3.		พัฒนาทุนมนุษย์	เพื่อสร้างคนดี	คนเก่ง	

	 4.		ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้	ความส�าคัญต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 5.		สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน	ในระยะยาว	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ	 
		 ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�างาน บริษัท	คิวทีซี	มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจ	โดยยึดหลัก	3	ประการ

	 1.	 มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม	มีคุณธรรม	และโปร่งใส

	 2.	 คุณภาพ	มาตรฐานของสินค้า	และการให้บริการอยู่ในระดับสากล

	 3.	 มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจประจ�าทุกปี		ส�าหรับปี	2565	ได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2564		เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ	สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ	ณ	ปัจจุบัน	
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เป�นองค�กรที่ไม�หยุดนิ�ง สร�างสรรค�
วัฒนธรรมองค�กรที่ตอบสนองต�อ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความก�าวหน�าอย�างยั่งยืน

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

ให�ความสำคัญต�อทรัพยากรบุคคล 
มุ�งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู�ความเป�นเลิศ
ของทีมงานภายใต�คุณภาพชีว�ตที่ดี

บร�หารองค�กรอย�างมืออาชีพ 
มีจรรยาบรรณ มุ�งมั่นความสำเร็จ
สู�เป�าหมายระดับ World Class

ส�งเสร�มการพัฒนาด�านนวัตกรรมในกระบวนการ, 
ผลิตภัณฑ� และการบร�การ ให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป�นผู�นำในการผลิตและให�บร�การ
ด�านเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ�า

เป�นผู�เชี่ยวชาญด�านระบบไฟฟ�า 
ดูแลลูกค�าทั้งก�อน-หลังการขาย อย�างใกล�ชิด 
รวดเร็ว ด�วยข�อมูลที่ถูกต�องเป�นจร�ง
และมีความตระหนักรับผิดชอบต�อสังคม

DYNAMIC

ENVIRONMENT

TEAMWORK

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT

INNOVATION

LEADERSHIP

SERVICE 
& SOCIETY
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน
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ความยั่งยืนของคิวทีซี

	 กรอบการบริหารความยั่งยืน	(QTC	Sustainability	Framework)	ของ	QTC	เป็นการบูรณาการค่านิยมองค์กร	Quality	of	

Details	ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนตามบริบทของ	QTC	ตามสมการความยั่งยืน	Q+R=S		(คุณภาพ	+	

รับผดิชอบ	=	ยัง่ยืน)		โดยคณะกรรมการส่งเสรมิความยัง่ยืนองค์กร	ซึง่ประกอบไปด้วยผูบ้ริหารระดับฝ่ายขึน้ไปจากสายงานต่าง	ๆ 

มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�าเนินงาน			

	 การก�าหนดกรอบการบริหารความย่ังยืนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน	ทั้งในระดับนโยบาย	

ระดับการบริหารจัดการ	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	และการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกรอบที่ก�าหนดไว้		โดยการปลูกฝัง

ความเชื่อ	และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความย่ังยืน			ว่าการท�าในส่ีงท่ีดีมี	“คุณภาพ”		และมี	“ความรับ

ผดิชอบ”	ย่อมท�าให้เกิดความพงึพอใจต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่	สร้างความเข้มแขง็ย่ังยนืท้ังต่อตนเอง	และองค์กร	โดยมีกรอบการ

บริหารความยั่งยืน	และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน

(QTC Sustainability Framework)

คน กระบวนการ เครื่องมือเครื่องจักร สินค้าและบริการ

มีคุณภาพ และ มีความรับผิดชอบ

Quality + Responsibility = Sustainability
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โครงสร้างการด�าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนฯ

บทบาทหน้าที่โดยย่อ
คณะกรรมการบริษัท : ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

: ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนและ

บรหิารความเส่ียงองค์กร

:

:

:

:

:

:

ก�าหนดกลยุทธ์

บริหารจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบการพฒันา

อย่างยั่งยืน

ทบทวนการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย

พิจารณาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จัดท�าแนวทางการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น	และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเหมาะสม

ทบทวนนโยบาย	เป้าหมาย	ประเด็นความยัง่ยนื	เสนอแนวทาง

ปรบัปรงุเพือ่ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

ก�าหนดแผนงานและมอบหมายภาระงานด้านการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ
คณะท�างานส่งเสริมความยั่งยืน : ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน

: ด�าเนินงานตามแผนและรายงานผล
บริษัทย่อยทุกแห่ง : บริหารจัดการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดตาม	และรายงานผลการด�าเนินงาน

รายงานผลการด�าเนินงานตามกรอบตามพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ	1	ครั้ง
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณตี” เป็นรากฐานส�าคัญทีน่�าไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยืนของ	บริษทัฯ	

และบริษัทในเครือ	ซ่ึงหมายถึงการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสังคม	และด้านสิง่แวดล้อม	โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัตทิีเ่ป็นสากล	และสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื	(Sustainable	

Development	Goals	:	SDGs)	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้

1.		 ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้างเสริมความ

ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล	รวมถึงการสนับสนุน	การต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น,	การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน	์และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดท่ีเป็น

ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

2.		 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	โดยด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า

ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	:	UNGPs)	

และกรอบการด�าเนนิงานตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	ทีเ่กีย่วข้อง	

รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ที่บริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.		 มุ่งเน้นการปรับปรุง	พฒันา	กระบวนการท�างานและการให้บริการ	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบรหิารคณุภาพ

ทัว่ท้ังองค์กร	(TQM)	เพือ่สร้างทศันคตด้ิานคุณภาพแก่บคุลากรในองค์กร	ส่งผลต่อการสร้างคณุค่าเพิม่ให้แก่ลกูค้า	

และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4.		 ให้ความส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยส่งเสรมิให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ	ควบคุม

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ	ทางน�้า	ทางดิน	ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	อนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิการของบริษทั	และบริษทัในเครือ	และรวมถงึคู่ค้า

ที่เกี่ยวข้อง

5.		 ห่วงใยและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภยัอาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน	คูค้่า	ผู้มา

ติดต่อ	เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	

6.		 บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้

เกิดความสุขในการท�างาน	อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.		 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ	และประสิทธผิล	

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.		 มุ่งม่ันในการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างรอบด้าน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพือ่เพิม่โอกาสความส�าเรจ็	และ

ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด	

9.		 สร้างประโยชน์ทีย่ัง่ยืนให้แก่ชมุชนและสงัคม	พร้อมท้ังการให้ความสนบัสนนุและมีส่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นไปเพือ่

ประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

	 การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

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

เส้นทางการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	และบรษิทัมีความม่ันใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่	ดูแลรับผดิชอบ	

และน�าไปปฏิบัติได้ทั่วถึง	โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี	
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ 
	 คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยนืองค์กร	ก�าหนดให้มีการด�าเนนิการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ปีละ	1	คร้ัง	เพือ่ชีบ่้งผูมี้ส่วนได้เสีย	และประเด็นทีมี่นยัส�าคญั	โดยผ่านกระบวนการชีบ่้งอนัตรายจากการท�างาน	การประเมินผลกระ

ทบด้านสิง่แวดล้อมท้ังจากกระบวนการท�างาน	และผลติภณัฑ์แบบ	Life	Cycle	และกระบวนการชีบ่้งด้วยการระดมสมอง	เป็นการ

ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

	 นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัก�าหนดให้จัดเวที	เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทีซ	ีขึน้ปีละ	1	คร้ัง

ในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน	การพบปะผู้น�าชุมชนหรือองค์กรในชุมชนโดยการลงพื้นที่	การเข้าพบปะรับฟังข้อเสนอแนะ

จากลูกค้าและคู่ค้า	รวมถงึการพจิารณาข้อเสนอแนะจากผูมี้ส่วนได้เสียในช่องทางอืน่	ๆ 	เช่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ฯ	การแสดง

ความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน	และก�าหนดผู้

มีส่วนได้เสียกบัองค์กร	โดยใช้เกณฑ์พจิารณากลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีในห่วงโซ่คุณค่าของควิทซีทัีง้หมด	(Disclosure	102-9,	102-40)	

โดยในปี	2564	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นกลุ่มเดิม
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                  PEA

End users

Waste Management

Transformer
Business

Solar
Business

Solar 
power plant

++ +

+

+ +

+

+ +

+

Value Chain of Business
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ผังแสดงการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่า

Sale & Marketing Raw 
Material&Product  

&Procurement

Management & 
Manufacturing

Delivery Procuct Usage Maintenance 
Service

Waste   
Management

Stakeholder

• Employees
• Customers
			-	Government
			-	Domestic
			-	Foreign
• Dealer
• Competitors

• Employees
• Supplier
• Vendor
• Carrier
• Competitors
• Manufacturer

• Employees
• Board	of	Directors
• Customer
• Dealer
• Shareholders
• Banks
• Comunities,	Society
• Government	agency
• Investors

• Employees
• Transport	

Contractors
• Broker	Shipping
• Shareholders
• Banks
• Comunities,	

Society
• Government	

agency

• Customers
• Product	users
• Comunities,	

Society

• Employees
• Product	users
• Comunities,	

Society

• Comunities,	
Society

• Waste	disposal
• Product	users
• Mass	Media
• Government	

agency

Impact Issues

• Fair	Trade
• Corruption
• Customer	

confidentiality
• Responsibility	

for	products	
and	services

• êHuman	Rights
• Corruption
• Fair	operating	

practices
• Supplier	

development
• Pollution

• Human	Rights
• Labor	Practices
• Health	and	Saafety
• Good	Corporate	

Governance
• Resource	Use
• Pollution
• Climate	Change
• Waste	Management
• Transparency
• Corruption
• Compliance
• Risk	Management
• Community	

Involvement

• Human	Rights
• Health	and	

Saafety
• Labor	Practices
• Pollution
• Climate	Change
• Corruption
• Fair	Trade
• Compliance

• Safety	in	
Procut

• Energy	Usage
• Responsibility	

for	Products	
and	Services

• Human	Rights
• Health	and	

Saafety
• Labor	Practices
• Responsibility	

for	Products	and	
Services

• Compliance
• Pollution

• Health	and	
Saafety

• Pollution
• Disposal	

Methods
• Compliance
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

	 ผลจากการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	และวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย	

จะน�ามาหาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากหลาย	ๆ	ช่องทาง	เช่นการสอบถามทางตรง	การประชุมร่วม	การรวบรวมข้อมูล	

ข้อก�าหนดของกฎหมาย	ฯลฯ	และก�าหนดเป็นวิธีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

พนักงาน พนักงานประจ�า

 

ลูกจ้างชั่วคราว

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าเดือน

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN,	
QCC

• การรบัฟังความคิดเหน็,	ข้อร้อง
เรียนพนักงาน

• คณะกรรมการสวัสดิการเดือน
ละ	1	ครั้ง

• คณะกรรมการความปลอดภยัฯ	
เดือนละ	1	ครั้ง

• ส�ารวจระดับความสุขพนักงาน
ปีละ	1	ครั้ง

• ส�ารวจความรักความผูกพัน
องค์กรปีละ	1	ครั้ง

• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
ไตรมาสละ	1	ครั้ง

• การประเมินความเสีย่งด้านความ
ปลอดภัยปีละ	1	ครั้ง

• การประเมินผลกระทบด้าน	สิ่ง
แวดล้อมปีละ	1	ครั้ง

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม

• การจดัให้มีสวสัดิการทีเ่หมาะสม
• มีความปลอดภัยในการท�างาน
• สภาพแวดล้อมในการท�างาน

น่าอยู่
• มีความเท่าเทียมและโอกาสใน

ความก้าวหน้า
• มีแผนในการอบรมพฒันาความ

รู้ความสามารถ
• มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

• บริหารจดัการด้านความปลอดภยั
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO45001

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ	และ

นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด

• โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ

• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร	
สร้างสุขที่ยั่งยืน

• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน	
และการประเมินผลงาน

• ปรับปรงุระบบการพฒันาตามเส้น
ทางอาชีพ	Career	path

• Knowledge	Management

คณะกรรมการ

บรษัิท

กรรมการบริษัท • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
• การประชมุคณะกรรมการตรวจ

สอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรร

หาฯ	

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณ

• มีการปฏิบัตอิย่างโปร่งใส	ตรวจ
สอบได้

• ความส�าเร็จทางธุรกิจ

• ก�ากับกิจการที่ดี	ตามนโยบาย	
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

• รายงานผลการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน 

นักวิเคราะห์

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
• การแถลงผลการด�าเนนิงานราย

ไตรมาส
• การประชมุนกัวเิคราะห์การเงนิ
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ

ผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมีความม่ันคงเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง
• ข้อมูลของบริษทัท่ีได้รับถกูต้อง	

ครบถ้วน	ทันเหตกุารณ์	โปร่งใส
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มีระบบตรวจสอบและควบคุมทีดี่

• ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ
 

ลูกค้าเอกชน
 

ลูกค้า ตปท.
. 

ตัวแทนจ�าหน่าย
ในประเทศ

ตัวแทนจ�าหน่าย
ต่างประเทศ

กฟภ.
(ลูกค้าซื้อไฟฟ้า)

• การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ารวจความพงึพอใจลูกค้า
• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค

กับลูกค้า/
• ตัวแทนขาย
• การเปิดโอกาสให้ลูกค้า/ตวัแทน

ขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

• การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย

• เงื่อนไขตามสัญญา
• สอบถาม

• ได้รับข้อมูลทางเทคนคิของสนิค้า
และบริการ	อย่างถูกต้อง

• ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม

• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
• ได้รับสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
• มีสนิค้าทีช่่วยประหยัดพลังงาน

เป็นทางเลือก
• การรบัประกันสนิค้าและบริการ
• การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

• ได้รับกระแสไฟฟ้าเตม็ก�าลังตาม
เงื่อนไขของสัญญา

• ได้รับการแบ่งปันความรู้
เทคโนโลยีด้านพลังงาน

• ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รัปชัน่	และส่งเสริมการปฏิบัติ

• บริหารจดัการด้านคณุภาพด้วย
ระบบ	ISO9001

• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน	TQM	เพื่อพัฒนา
กระบวนการ	สนิค้า	และบริการ

• บรหิารความสัมพนัธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ	CRM

• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า

• รับรองผลิตภณัฑ์ด้วยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ	ISO17025

• พฒันาผลิตภณัฑ์ทีช่่วยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน	R&D

• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
• เชิญเข้าเย่ียมชมการผลิตไฟฟ้า

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
• ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	อุปกรณ์

ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจโซลาร์

• การเข้าพบและติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า

• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ารวจความพงึพอใจลูกค้า
• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค

กับลูกค้า
• การเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

• ได้รับข้อมูลทางเทคนคิของสนิค้า
และบริการ	รวดเร็ว	และถกูต้อง	
ตรงกับความต้องการ

• ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม	สามารถแข่งขนั
ได้

• สินค้ามีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

• ส่งสินค้าได้ตรงเวลา
• มีบริการก่อนและหลังการขาย

ที่มีประสิทธิภาพ
• สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้

ลูกค้าได้
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
• การรบัประกันสนิค้าและบริการ

เป็นไปตามข้อตกลง
• การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

• จัดท�าแคตตาล็อคสินค้า	คู่มือ
การใช้งานสินค้า	เอกสารอื่นๆ	
โดยมีข้อมูลทางเทคนคิท่ีถูกต้อง

• วางแผนจัดการ/ควบคุม	
กระบวนการท�างานให้มี
ประสทิธิภาพ	เพือ่ให้เกดิต้นทุน
ต�่าที่สุด

• วางแผนจดัการ/ควบคุม	Vendor	
ให้เป็นไปตามข้อตกลง

• จัดตั้งทีม	Technical	Support
• จดัท�าสือ่เก่ียวกับผลติภณัฑ์	โดย

ไม่มีการโฆษณาเกินจริง
• บริหารจัดการการส่งมอบ	การ

บรกิารลูกค้าและการรับประกัน
ภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO9001

• ปฏิบัตติาม	พรบ.คุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

คู่แข่งทาง

การค้า

คู่แข่ง • พบปะพูดคุย
• ข่าวสาร
• ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง	ๆ
• กิจกรรมทางการตลาด

• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
และโปร่งใส

• การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์	แหล่งข้อมูล
วัตถุดิบ	ตลอดจนเคร่ืองมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม	โปร่งใส	
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

คู่ค้า ผู้ส่งมอบ

ผู้รับเหมา

ผู้ผลิตวัตถุดิบ

(Supplier)

• การประเมินผูส่้งมอบ,	ผูรั้บเหมา
ประจ�าปี

• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตและ	คุณภาพของวัตถุดิบ	
พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อ
การพัฒนา 

• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง		รวดเร็ว		
ตามเงื่อนไขระยะเวลา

• ปฏิบัตติามข้อตกลงและเงือ่นไข
การจ่ายเงิน	อย่างเป็นธรรม

• การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส

• การให้ความรู้	และการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

• ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้	จดัหา	
ที่ชัดเจน	ไม่เลือกปฏิบัติ

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

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รัปชัน่	และส่งเสริมการปฏิบัติ

• จัดท�า	Code	of	Conduct	for	
QTC’s	Supplier

ผู้ผลิตสินค้า

(Vendor)

• สอบถามเป้าหมายของเจ้าของ	
Brand/ผู้ผลิตสินค้า

• การเข้าร่วมการประชุม
• เข้าร่วมกิจกรรมที่เจ้าของ	

Brand/	ผู้ผลิตสินค้าจัดขึ้น
• เข้าร่วมการอบรม	และการ

ทดสอบ	ตามหลักเกณฑ์ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์

• บรรลุเป้าหมายของเจ้าของ	
Brand	/ผู้ผลิตสินค้า

• สร้างการรับรู้ตราสินค้าใน
ประเทศไทย

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เจ้าของ	Brand/ผูผ้ลิตสนิค้า	และ
ตัวแทนจ�าหน่าย

• ก�าหนดเป้ายอดขายให้สอดคล้อง
กับเจ้าของ	Brand

• สร้างทีมขายธุรกิจโซล่าร์	แยก
ออกจากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

• สร้างทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจโซล่าร์โดยเฉพาะ

• มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ขายร่วมกัน

• จดัอบรมให้ความรูด้้านผลิตภณัฑ์	
แก่พนักงานขาย

• แบ่งปันข้อมูลด้านยอดขายให้
แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

ผู้รับก�าจัด

ของเสีย

ผู้รับท�าลาย

ผู้รับแปรรูป

• การแลกเปล่ียนเรยีนรู	้เก่ียวกับ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

• การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด

• การด�าเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

• ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนิน
การ	ของผู้รับก�าจัด

• ประเมินผลการด�าเนินงานของ
ผู้รับก�าจัด

เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

ผูส่้งมอบสินค้า , 

วัตถุดิบ และ

บริการอื่น ๆ 

• การเข้าพบปะ	พูดคุย
• การแถลงผลการด�าเนนิงานราย

ไตรมาส
• การประชุมผู้ถือหุ้น

• สามารถปฏิบัตติามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

• ความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกิจ

• ปฏิบัตติามเง่ือนไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด

• พาเยี่ยมชมกิจการ

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้จากการขาย

สินค้า , บริการ , 

ไฟฟ้า , อื่น ๆ 

• การเข้าพบปะ	พูดคุย • การประนีประนอม	ผ่อนผัน • เจรจาต่อรอง
• นโยบายการบริหารลูกหนี้
• การด�าเนินการตามกฎหมาย

สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ 

วิทยุ 

นิตยสาร 

สื่อออนไลน์

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน
โอกาส	ต่าง	ๆ	

• ข้อมูลข่าวสารความคบืหน้าของ
กิจการ	ถูกต้อง	รวดเร็ว

• เข้าพบปะเยีย่มเยือนสือ่มวลชน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

• เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม
กิจการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

หน่วยงาน

ภาครัฐ

- กลต.  

- ตลท. 

- สรรพากร 

- สนง.อุตฯ จังหวัด

- แรงงานจังหวัด

- ทรพัยากรฯจังหวัด

- ขนส่งจังหวัด 

- อบต.

- สภาหอการค้าฯ 

- สภาอุตสาหกรรมฯ

- กระทรวงพลังงาน

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวง

อุตสาหกรรม

- BOI

• การประชุมชี้แจงของส่วนงาน
ภาครัฐ

• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
• เงื่อนไขตามข้อก�าหนด	ของ

กฎหมาย
• ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสงัคม	และ
สิ่งแวดล้อม	

• การพัฒนาความสามารถของ
องค์กรในการมีส่วนร่วมปรบัปรุง
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	เพื่อลดผลกระทบ

• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
แก่ภาครัฐเพื่อใช้ในการพัฒนา

• ให้การสนบัสนนุโครงการต่าง	ๆ 
ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• ปฏิบัตติามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ท่ีกฎหมายก�าหนด	ในทกุ	ๆ 	ด้าน

• การจ่ายภาษต่ีาง	ๆ 	ทุกเภทอย่าง
ครบถ้วน	ตรงเวลา

• พฒันากระบวนการต่าง	ๆ	เพือ่
หาโอกาสในการปรับปรงุ	ลดผล	
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย

ก�าหนด
• รายงานประจ�าปี

ชุมชนและ

สังคม

ชุมชนรอบโรงงาน

ชุมชนรอบโรง

ไฟฟ้า

 

สังคมทั่วไป

• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
สังคม

• การเข้าไปมสี่วนร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม

• กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชมุชน
พบคิวทีซี	ประจ�าปี

• กิจกรรมชุมชน	พบโรงไฟฟ้า
ประจ�าปี

• ข่าวสาร

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
• การช่วยสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ	

ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการใน

ชุมชน
• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ

เพื่อสังคม
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่

ชุมชนและสังคม		ทัง้ด้านความ
ปลอดภัย	และด้านสิ่งแวดล้อม

• มีความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	

และต่อต้านการ	ทจุรติคอร์รัปชัน่

• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ

• สร้างพนกังานจติอาสา	เพือ่ร่วม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001

• บริหารจดัการด้านพลังงานด้วย
ระบบมาตรฐาน	ISO50001

• บริหารความปลอดภัยด้วย
มาตรฐาน	ISO45001

• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รัปชัน่	และส่งเสริมการปฏิบัติ

• จดัซือ้สนิค้าจากผูพ้กิารในชมุชน
ที่เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม

• รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�า
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ	และส่ือ
อื่น	ๆ
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 บรษิทัฯ	ได้ระบุประเด็นส�าคญัด้านการพฒันาอย่างย่ังยนืโดยพจิารณจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน

ทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ,	นโยบายภาครัฐ,	ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย,	รวมถงึการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย	และข้อ

ก�าหนดต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศท่ีเป็นฐานของลูกค้า		การบริหารความเสี่ยงองค์กร	แผนธุรกิจ		การเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีหลักการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�าคัญดังนี้

 หลักการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

1.  การระบุประเด็น : 	พจิารณาทีม่าของข้อมูลเริม่ต้นจากกรอบการบรหิารความยัง่ยนืองค์กร	และข้อมูลจากผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรือเป็นความคาดหวังที่อาจ

เกิดผลกระทบด้านความย่ังยืนขององค์กรท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อ

ระบุประเด็นทีมี่นยัส�าคญัต่อองค์กรและผูมี้ส่วนได้เสียโดยวธิกีารประเมินและให้น�า้หนกัตามเกณฑ์ทีบ่ริษทัก�าหนด

ปีละ	1	ครั้ง

• ภายในองค์กร	:	การประชุมระดับบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน,	คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	เก่ียวกับแนวโน้มธุรกิจและเป้าหมายองค์กร	การประชุมระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการสวัสดิการ,	

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,	การรวบรวมประเด็นที่ได้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,	

ประเด็นที่ได้จากผลส�ารวจระดับความสุขของพนักงานในองค์กร	และตู้รับความคิดเห็น	โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประชุม	และผลส�ารวจ	รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ	มาวิเคราะห์ข้อมูลความคาด

หวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กร	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

• ภายนอกองค์กร	:	ทบทวนประเด็นด้านความยัง่ยนืเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียจากการประชมุผู้

ถอืหุน้	,การประชมุคณะกรรมการบรษิทั,	การพบปะเยีย่มเยอืนลูกค้า,	ข้อร้องเรียนจากลกูค้า,	ผลส�ารวจความ

พึงพอใจลูกค้า,	เวทีเสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	,	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	,	กฎหมาย	

หรือกฎระเบียบต่างๆ	ท่ีมีการเปล่ียนแปลง	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	ความคาดหวัง	ข้อเสนอ

แนะต่างๆ	ด้วยวธิกีารสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	การพดูคุยท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	การวเิคราะห์

ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้ม	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น
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2.  การจัดล�าดับความส�าคัญ :	เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเด็นเหล่านั้น
มาให้น�า้หนกัโดยพิจารณาประเดน็ส�าคญัตอ่ผูม้ส่ีวนได้เสยีคะแนน	1-10	และประเดน็ส�าคญัตอ่ควิทซีคีะแนน	1-10	

จากนัน้น�าคะแนนมาเข้าเกณฑ์การพจิารณาจดัล�าดับความส�าคญัโดยหากประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

มากกว่า	5	ขึ้นไปและมีความส�าคัญกับคิวทีซีมากกว่า	5	ขึ้นไปจะน�าประเด็นนั้นมาก�าหนดตัวชี้วัด	ควบคุมและ

พัฒนาการด�าเนินการ	ติดตามประเมินผล	และเปิดเผยรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.  การทวนสอบประเด็นส�าคัญ :	คิวทีซีได้ทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญโดยสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	และ
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยืนและความเสีย่งองค์กร	โดยในปี	2564	ยงัคงประเด็นทีมี่นยัส�าคัญ	13	ประเด็นหลกั

และ	32	ประเด็นย่อย	เช่นเดียวกับปี	2563	และได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติยืนยันประเด็น

ด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และที่มีนัยส�าคัญต่อคิวทีซีตั้งแต่ต้นปี	ทั้งนี้บริษัทฯ	ไม่มีแผนให้

หน่วยงานอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญ

Materiality Matrix
 

 
                              

ลาบิภทัษรรบนาด               จิกฐษรศเ        มคงัส          

สำ
ค
ัญ
ต
อผ

ูม
ีสว

น
ได

เส
ีย

สำคัญตอคิวทีซี

1 ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
2 การเติบโตของธุรกิจ

3 การจางงานและสิทธิมนุษยชน

4 การกำกับดูแลกิจการ

5 การพัฒนาทุนมนุษย และการดูแลพนักงาน

6 การบริหารความเสี่ยง7 ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

8 สงเสริมการสรางนวัตกรรม
9 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากการผลิต(ขยะ)

10 กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

11 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12 ความรับผิดชอบตอสังคม

13 การพัฒนาคูคา

14 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
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ประเด็นความยั่งยืนที่
ส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด QTC 
SD-Framework หน้า

ภายใน ภายนอก

ประเด็นส�าคัญด้านบรรษัทภิบาล 
การก�ากับดูแลกิจการ 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

	 ต่อต้านคอร์รัปชัน						
QTC ผู้ถือหุ้น,	

นักลงทุน,	คู่ค้า,	
ราชการ

Ethics
Anti-Corru

32-35
36-38

การบริหารความเสี่ยง 	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร			
	 การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19			

QTC
QTC

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น,	สังคม

Risk	Management 39-47

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ 	 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	

	 การลงทุนในธุรกิจอื่น		
	 การกระจายมูลค่าสูผู่มี้ส่วนได้เสีย

QTC ผู้ถือหุ้น,	นักลงทุน
คู่แข่ง

คู่ค้าธุรกิจ

Business	Growth
&

Value	Chain

49-53
53
54

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม

	 กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
	 การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ
	 การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล													

QTC ลูกค้า,คู่แข่ง,คู่ค้า Business	
Innovation

56
57
60

ความรบัผดิชอบต่อสินค้า
และบริการ

	 มาตรฐานการท�างาน
	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 มาตรฐานการท�าสอบทางไฟฟ้า
	 การดูแลลูกค้า

QTC ลูกค้า,คู่แข่ง Business	Growth
&

Value	Chain

62
63-65
65

66-68

การพัฒนาคู่ค้า 	 การพัฒนาคู่ค้า			 QTC คู่ค้า,	ลูกค้า Value	Chain 69-71

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)

การจัดการของเสียและ
วัสดเุหลอืใช้จากการผลติ 
(ขยะ)

	 การจดัการของเสียและวสัดุเหลอืใช้จากการผลิต	 
	 (ขยะ)							

QTC ชุมชน,	ผู้รับก�าจัด,
หน่วยงานราชการ

Pollution	
Reduction

73-78

กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 การควบคุมมลพิษ
	 การจัดซื้อสีเขียว

QTC ชุมชน,	ลูกค้า,
คู่ค้า,

หน่วยงานราชการ

Pollution	
Reduction

79-83
4

การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

	 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	(CFO)	
	 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

QTC ชุมชน,	ลูกค้า,
คู่ค้า,

หน่วยงานราชการ

Climate	Change 85-90
91-92
93-94

การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน

	 การใช้พลังงาน	
	 การใช้น�้า								
	 การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต	และบริการ

QTC ชุมชน Resource	Use 96-100
101-103
104

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม (Quality Society)

ความปลอดภยัและสุขภาพ
ของพนักงาน

	 ความปลอดภัย		
	 สุขภาพ	

QTC ชุมชน,	คู่ค้า,	
หน่วยงานราชการ

Health,	Safety	&	
Well-being

106-115
116-120

การจ้างงานและสิทธิ 
มนุษยชน

	 การจ้างงาน
	 สิทธิมนุษยชน	

QTC ชุมชน,	หน่วยงาน
ราชการ

Human	Rights 121-124
125-127

การพัฒนาทุนมนุษย์และ
การดูแลพนักงาน

	 การพัฒนาทุนมนุษย์	
	 การดูแลพนักงาน	

QTC หน่วยงานราชการ Employee	
Development	&
Well-being

128-133
134-138

ความรบัผดิชอบต่อสังคม 	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน		
	 การลงทุนทางสังคม				
	 กิจกรรมเพื่อสังคม						

QTC ชุมชน Community	
Involvement

139-143
143

143-146

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 147

GRI Content Index 148-153

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน (Disclosure 102-47)
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น	“World	Class”	และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต	“Quality	of	Details”	

ร่วมกับนโยบายการพฒันาอย่างย่ังยนื	บริษทัฯ	ได้วางกลยุทธ์หลกัในการด�าเนนิธรุกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียง	การ

ประเมินผลกระทบของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตวัชีวั้ดท่ีสามารถตดิตามและประเมินประสทิธภิาพในการด�าเนิน

งานทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	ด้านสงัคม	ด้านสิง่แวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสูก่ารปฏิบัตไิปยงัผูบ้ริหารและพนกังานอย่างท่ัวถงึ	ภาย

ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี	“Quality	+	Responsibility	=	Sustainability”		กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

มิติทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	เป็นการสร้างความ
แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น	ๆ	เน้นการสร้างนวัตกรรมให้แก่

สนิค้า	และการบริการ	ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย	โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับคุณค่า

สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• การเติบโตของรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า	2%	ต่อปี

กลยุทธ์เพ่ิมรายได้สร้างก�าไรสงูสดุ	เป็นการหาโอกาสและช่อง
ทางในการลงทุนในธรุกิจ	และผลิตภณัฑ์ใหม่	ๆ	เพือ่สร้างความ

แข่งแกร่งทางการเงนิและลดความเส่ียงจากการขายผลิตภณัฑ์

เดิมเพียงอย่างเดียว		และมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ

ลดความสูญเปล่าในกระบวนการก่อให้เกิดต้นทุนที่เหมาะสม	

และสร้างก�าไรสูงสุด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ใหม่ด้านพลงังาน	(QTC	

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย)	เติบโตอย่างน้อย	200%	ต่อปี

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมสีเขียว	เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร
ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และมุ่งปรับปรุง

พัฒนากระบวนการท�างานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้มากที่สุด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• Zero	to	Landfill

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทที	่1	และ	2	

ต่อหน่วยผลิต	MVA		ลดลง	5%	จากปีฐาน

Green 
 Culture
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มิติด้านสังคม

กลยุทธ์ส่งเสริม“คนดี”พัฒนา“คนเก่ง”	เป็นพันธกิจส�าคัญ
ขององค์กร	เพราะตระหนกัดีว่า	“คน”	เป็นทรัพยากรทีส่�าคัญ

ที่สามารถพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและตัวของ

พนักงานเองได้	ด้วยการใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลาย	เช่นการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติเปิดโอกาส

ให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง	เพื่อเติบโตในสายอาชีพ	การดูแล

ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อสร้างสมดุลย์ชีวิต	Work	Life	Balance	

และการสร้างองค์กรแห่งความสุข	เป็นต้น	เพื่อให้ทุกคนอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขและเชื่อมั่นในองค์กร

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• อัตราการลาออก	<	20%

• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	>75%

• ระดับความสุขของพนักงาน	>	80%

กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	เป็นความเสี่ยง
ส�าคัญขององค์กร	โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักด้าน

ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการท�างานให้แก่พนักงาน	ส่ง

เสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	พัฒนาเครื่อง

มือ	เคร่ืองจักร	ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน	เพราะการ

เกิดอุบัติเหตุเพียงคร้ังเดียวกับพนักงาน	อาจสร้างความสูญ

เสียต่อคนในครอบครัวที่อยู่ข้างอีกมากมาย

สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• Zero	Accident

กลยุทธ์ สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพทีดี่ระหว่างองค์กรและผูค้นในชมุชน	สงัคม	ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อย

โอกาสตามความสามารถท่ีองค์กรมี	และการเปิดรับฟังความ

คิดเหน็ของผูมี้ส่วนได้เสยีน�ามาปรับปรุงพฒันา	เป็นแนวทางที่

องค์กรยึดถอืและปฏิบัตมิาอย่างต่อเนือ่ง	เพราะตระหนกัดีว่า

พลังของชมุชน	สงัคม	สามารถส่งผลกระทบท้ังทางบวก	และ

ทางลบ	ต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากสังคม	ชุมชน

• ความส�าเร็จของโครงการพฒันาในชมุชนเพือ่ประโยชน์

สาธารณะอย่างน้อย	1	โครงการต่อปี
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งวฒันธรรมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
เป็นอกีหนึ่งกลยุทธส์ าคญัทีข่บัเคลื่อนองคก์รมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ดว้ยตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะสง่ผล

กระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จงึมองหาโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนการ ผลติภณัฑ ์และยกระดบัความคดิ  การกระท า ของ
พนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ีส่ามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สิง่ทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อสรา้งความยัง่ยนืเชน่ 

- ไดน้ าระบบมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มมาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร ไดแ้ก่ มาตรฐานการบรหิารจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม ISO14001 , มาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 

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

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

 

 

 

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

 

ดา้นสงัคม 
CSR in Process 

 สรา้งความเขม้แขง็ให้วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 
ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน และบรษิทัฯ ถอืเป็นความเสีย่งส าคญัของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ ได้

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

 

 Start Safe Work Safe Finish Safe

Safety
    Culture
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านการน�าองค์กร



 การก�ากับดูแลกิจการ

	 การก�ากับดูแลกิจการนั้น	มีความส�าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		เนื่องจากเป็นบริษัท

ที่ระดมทุนจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ		จึงมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกัน	แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของ

กิจการก็ไม่ได้บริหารกจิการเอง	จงึได้แต่งตัง้กรรมการให้เป็นผูบ้ริหารกิจการแทน	ดังนัน้บริษทัจงึมีความจ�าเป็นทีต้่องมีการก�ากบั

ดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้ม่ันใจว่ากิจการได้ด�าเนนิไปเพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้	โดยค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทกุ

กลุ่มอันจะน�ามาซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

	 คิวทซีจีงึให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	เพือ่สร้างความเชือ่ม่ัน	

และสร้างคณุค่าให้แก่องค์กร	ผูถ้อืหุน้	ผูมี้ส่วนได้เสียตามวตัถปุระสงค์องค์กรอย่างยัง่ยืนในระยะยาว	และยึดม่ันต่อการปฏิบตัติาม

กฎหมาย	กฎเกณฑ์	และหลักปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท�า

หน้าท่ีก�ากับดูแล	มีคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระท�าหน้าที่	สอบทานกระบวนการในการก�ากับดูแลกิจการ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในอย่าง

เข้มแขง็	และครอบคลุมทัง้องค์กร	มีหน่วยงานทีท่�าหน้าท่ีตดิตามการเปลีย่นแปลงกฎหมาย	กฎระเบียบต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจ

และท�าการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมาย	เพือ่ปรับปรงุแนวทางปฏิบัตใิห้สอดคล้องอยู่เสมอ	เพือ่ลดความเสีย่งจากการกระ

ท�าผิดหลักจรรยาบรรณ	หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และการด�าเนินธุรกิจของ 

คิวทีซี	(Disclosure	102-23)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น

อย่างครบถ้วน	เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ : ทบทวน	ปรบัปรุง	นโยบายการก�ากับดูแลกจิการทีดี่		จรรยาบรรณธรุกิจ	นโยบายต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชั่น	รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องให้มีความทันสมัยอยู่เสมออย่าง

น้อยปีละ	1	ครั้ง	พร้อมจัดให้มีการอบรมซ�้าให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคร้ังเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงใด	ๆ	ก�าหนดให้มีการตรวจสอบ	ติดตามการด�าเนินงาน	รายงานผลการด�าเนินงาน

โดยการก�ากับของคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เทียบเคียงองค์กรชั้นน�าระดับประเทศและระดับโลก

เป้าหมาย 1 : เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ผลลัพธ์ :
 

เป้าหมาย 2 : ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปชั่น	หรือการด�าเนินการที่ผิดกฎหมายในคิวทีซี	และบริษัทย่อยทุกแห่ง

ผลลัพธ์ : ได้ตามเป้าหมาย	โดยในปี	2563	ไม่ได้รับข้อร้องเรียน	หรือการแจ้งเบาะแส	เกี่ยวกับการปฏิบัติที่

ผิดกฎหมาย	หรือการคอร์รัปชัน	ของพนักงาน	ผู้บริหาร	และกรรมการบริษัท
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 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

การด�าเนินงานในปี 2564 
	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร	1	ท่าน	ร่วมกับคณะท�างานภายในได้ท�าการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่

ดี		นโยบายสิทธิมนุษยชน	และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่ีเป็นสากล	และได้เสนอการปรับปรุง

แก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งได้รับมติอนุมัติให้ปรับปรุงและประกาศใช้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	9/64	เมื่อวัน

ที่	16	ธันวาคม	2564			โดยได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรธุรกิจอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของ

บริษัท		ทั้งนี้ในปี	2564	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลมีการประชุมเพื่อท�าหน้าที่สรรหา	คัดเลือก	

เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	รวมทั้งสิ้น	3	ครั้ง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ :	https://investor.qtc-energy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy	

จรรยาบรรณธรุกจิ :	https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20211220-qtc-codeofconduct-th.pdf

• เผยแพร่นโยบายไม่รบัของขวัญสูส่าธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่	2565	

ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ		และสื่อสารถึงกลุ่มคู่ค้าของ	QTC	ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศด้วยช่องทางอีเมล์	และช่องทางเฟสบุ๊คของ	

Thai	CAC	

• ทบทวนท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ส�าหรับคู่ค้าของคิวทีซี กับคู่ค้า	ตามรอบการประเมินประจ�าปี	2564

• การส่งเสริมกรรมการและผูบ้ริหารระดับสงูให้มีทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร สถาบัน

นายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

1.	Corrupt ion	Risk	 and	Control	

Workshop	(CRC)

2.	Boardroom	for	Business	Breakthrough	

(DRP1)

IOD
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 
	 การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย	เป็นประเด็นความเสีย่งทีส่�าคญัของบริษทัฯ	เนือ่งจากปัจจบัุนมีการเปล่ียนแปลง

ข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ของกฎหมายค่อนข้างบ่อยและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายให้ครอบคลมุกจิกรรมทางธรุกจิ	ก�าหนดทมีรบัผดิชอบ	และจดัท�าเป็น

ทะเบียนกฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ	Document	Control	Center		ในปี	2564	มีจ�านวนข้อก�าหนด	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

การด�าเนินธุรกิจดังนี้	

• ข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติได้สอดคล้อง	จ�านวน	308	ฉบับ

• ข้อก�าหนด	และกฎหมายที่น�ามาใช้เพื่อการอ้างอิงจ�านวน	147	ฉบับ

• ข้อก�าหนด	ค�าสั่ง	กฎหมาย	ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19	จ�านวน	41	ฉบับ

• ข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจและยังปฏิบัติไม่สอดคล้อง	จ�านวน	5	ฉบับซึ่งท้ัง	5	

ฉบับนี้ได้มีแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องพร้อมปฏิบัติเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้	ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ	2562	ปัจจุบันได้วางระบบการท�างานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนดและปฏิบัติเป็นการ

ภายในแล้วรอประกาศนโยบายและพร้อมใช้งานก่อนบังคับใช้	31	พฤษภาคม	2565	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนดให้จดัการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิทั	และประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2564	มีผลการประเมินดังนี้

1.		 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;	ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ธันวาคม	2554	:	และได้น�ามาปรับเพิ่มเติมรวม	11	หมวด	กรรมการ	11	ท่านประเมินการปฏิบัติ

งานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจากผลการปฏิบตังิานประจ�าปี	2564	ด้วยความเป็นอสิระ	และน�าคะแนนมาเฉลีย่

โดยมีคะแนนเต็ม	4	

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2564

คะแนนเต็ม 4 คะแนนที่เฉลี่ยที่ได้ 3.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.53 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

2.		 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;	

ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558	:		และได้น�า

มาปรับข้อค�าถามให้เหมาะสมจ�านวน	28	ข้อ	ให้กรรมการทั้ง	12	ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�า

ปี	2564	และน�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม	5
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ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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 ต่อต้านคอร์รัปชัน (Disclosure	102-16)

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์ 
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�าเนินงานในปี 2564 
• จัดให้มีการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร	พร้อมกับรอบการ 

ตรวจสอบภายในปกติไตรมาสละ	1	คร้ัง	ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน	โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก	บริษัท 

บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ผลการตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบไปด้วย 

คณะกรรมการอิสระ	3	ท่าน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ในรอบปี	2564	ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม	

ตรวจสอบ	และประเมินผล	ท้ังสิ้น	6	คร้ัง			ผลจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายนอกไม่พบประเด็นท่ีมีนัย

ส�าคัญด้านบรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน

• ได้ด�าเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก	Thai	Private	Sector	Collective	Action	against	Courruption	(CAC)	ครั้งที่	1 

ซึง่ปัจจบัุนได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ	CAC	แล้วโดยจะมีผลการเป็นสมาชกิต่อเนือ่งตัง้แต่วนัท่ี	21	มีนาคม	

2565	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2568	ส�าหรับใบรับรองการเป็นสมาชิกรอพิธีมอบอย่างเป็นทางการต่อไป

• ด�าเนินการตรวจสอบกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปี	2564		โดยผลการตรวจสอบไม่มี

กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ในปี	2564	ไม่มีการจ้างพนกังานรัฐเป็นพนกังานของบริษทัฯ	หรือทีป่รึกษา	ตามนโนบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

	 	 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	:	

	 	 https://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2021/01/Anti-Corruption_Policy_Th_2564.pdf	
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การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)

• ในปี	2564	เปล่ียนรูปแบบการจดัอบรม	ทบทวนเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติทีเ่ก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รปัชัน่	

จากการจดัแบบ	On	site	ในห้องประชมุ	เป็นแบบ	On	line	ผ่านสือ่วดีีโอความรู้ท่ีทางบริษทัฯ	จดัท�าขึน้	พร้อมท�าแบบ

ทดสอบ	โดยก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัระดับบคุคลมีจ�านวนผูเ้ข้ารับการอบรมและทดสอบความเข้าใจครอบคลมุบริษทั	ย่อย

ทุกแห่ง	จ�านวน	250	คนคิดเป็น	89.29%	ของพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง	ผลการทดสอบเป็นดังนี้

• การอบรมชี้แจงพนักงานใหม่เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ซึ่งเป็น

หลักสูตรความจ�าเป็นในการปฏิบัติ	(Traning	Need)	ที่พนักงานทุกคนของคิวทีซีต้องได้รับการอบรมและผ่านการ

ทดสอบความรู้	พนักงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับการอบรมซ�้าและทดสอบใหม่จนกว่าจะมีระดับคะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	ในปี	2564	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

ไม�เข�าใจ
มีความเข�าใจน�อยมาก
มีความเข�าใจน�อย
มีความเข�าใจค�อนข�างดี
มีความเข�าใจดี
มีความรู�ความเข�าใจดีมาก

1.60% 4.80%

12.40%

28.40%
37.20%

15.60%

ไม�เข�าใจ
มีความเข�าใจน�อยมาก
มีความเข�าใจน�อย
มีความเข�าใจค�อนข�างดี
มีความเข�าใจดี
มีความรู�ความเข�าใจดีมาก

4% 2%

12%

26%
33%

23%

ผลทดสอบความเข้าใจ

					ส�าหรับกลุ่มพนกังานทีมี่ความรู้ความเข้าใจ

ในระดับน้อย-ระดับไม่เข้าใจ	ส่วน	HRD	ได้ด�าเนนิ

การ	Retraining	ซ�้า	และท�าการทดสอบใหม่อีก

ครั้ง	เพื่อเสริมความเข้าใจ	และจะได้ปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้อง	ตามนโยบายฯ

รายการ จ�านวน

(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรับการอบรม

พนักงานเข้าใหม่			ชาย 45 100

พนักงานเข้าใหม่			หญิง 12 100

• การจัดบูธ	“ต้านคอร์รัปชั่น”	เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเก่ียวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย		ในงาน	5S	

Safety	&	Happy	Workplace	ในปี	2021	งดการจดักิจกรรมดังกล่าวเนือ่งจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19
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การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
	 	 เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้

โรคโควิด-19	และมาตรการงดการรวมตัว	เว้นระยะห่าง

ทางสังคม	ในปี	2564	บริษัทฯ	จึงเข้าร่วมงานวันต่อต้าน

คอร์รัปชั่นสากล	(ประเทศไทย)	ประจ�าปี	2564	ภายใต้

แนวคิด	“Zero	Tolerance	ไม่ท�า	ไม่ทน	ไม่เฉย	รวมไทย

ต้านโกง”	โดยร่วมแสดงพลังในวิถีใหม่	(New	Normal)		

ผ่านการรับชมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง	Facebook	Live	

ของส�านกังาน	ป.ป.ช.		จดัโดยส�านกังาน	ป.ป.ช.	ร่วมกับ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2564	

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 ก�าหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร
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ชุม
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ือห
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www.qtc-energy.com

ภายในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - - ✓

ภายนอกองค์กร ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

	 ปี	2564	บริษัทฯ	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่ได้รบัข้อร้องเรยีน	หรือได้เบาะแส

การกระท�าผดิในทกุๆ	กรณจีากผูมี้ส่วนได้เสีย

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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 การบริหารความเสี่ยง

	 การบริหารความเสีย่งนบัเป็นเรือ่งส�าคัญและจ�าเป็นในล�าดับต้นๆ	ของการด�าเนนิธรุกิจให้ประสบความส�าเร็จ	เนือ่งจากความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ		ความก้าวหน้าของเทคโนโลย	ีความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนเหตกุารณ์วิกฤติ

ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	นับเป็นเร่ืองที่มีความยากมากขึ้นเร่ือย	ๆ	ในการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนื่องจาก

เป็นปัจจยัภายนอก	ท�าให้ต้องปรับตวัและลดความเสีย่งท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	เพือ่ให้การด�าเนนิงานและผลประกอบ

การเป็นไปตามเป้าหมาย	การประเมินเพื่อลด	“ความเสี่ยง”	ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ควิทซี	ีจงึตระหนกัดีว่าการด�าเนนิงานเพือ่บรรลุเป้าหมายทางธรุกจิ	รักษาไว้ซึง่พนัธกิจ	ตามวสิยัทศัน์องค์กรในการก้าวขึน้สูบ่ริษทั

ช้ันน�าของโลก	(World	Calss)	และเพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีนัน้	มีความท้าทายภายใต้การววิฒัน์ทางด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ซึง่อาจสร้างโอกาสทีดี่	หรอืสร้างผลกระทบทางลบต่อการด�าเนนิธรุกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	ดัง

นัน้	คิวทซีจีงึให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งองค์กรในทกุ	ๆ 	ด้าน	ครอบคลมุมิตทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	

ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารจัดการ : ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

เพือ่ท�าหน้าทีป่ระเมินความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจ	พร้อมการก�าหนดมาตรการ

ต่าง	ๆ	เพื่อช่วยบริหารโอกาส	และควบคุมความเสี่ยง	ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักมาตรฐานสากล	COSO-ERM	โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการชี้บ่งความเสี่ยงเพื่อ

สร้างความตระหนักรู้และสามารถน�าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

เป้าหมาย 1 : พนักงานทุกระดับมีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง

ผลลัพธ์ : 100%	ของพนักงานระดับบริหารมีทักษะในการประเมินความเสี่ยง

30%	ของพนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะในการประเมินความเส่ียง

โดยในปี	2564	ยังไม่มีการอบรมให้ความรู้เพื่อขยายจ�านวนผู้มีทักษะ

ในระดับปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม

เป้าหมาย 2 : ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญได้มีการก�าหนดแผนรองรับที่เหมาะสมและมีผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ : ความเสี่ยงส�าคัญด้านความปลอดภัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

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

	 บริษทัฯ	ได้จดัท�าคู่มือการบริหารความเสีย่งองค์กรไว้เป็นแนวทาง

ปฏิบัตทิีช่ดัเจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเส่ียง	ERM-COSO	

โดยก�าหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้วยการส�ารวจสภาพแวดล้อม

หรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	และด�าเนิน

การตามกระบวนการขัน้ตอนทีก่�าหนด	รับผดิชอบโดยคณะกรรมการส่ง

เสรมิความย่ังยืนและบรหิารความเสีย่งองค์กร	พร้อมทัง้รายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริษัทไตรมาสละ	1	ครั้ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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การด�าเนินงานในปี 2564 
• ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรครั้งที่	1	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน	COSO	:	2017	

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลโดยประกาศใช้เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2564	

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงประจ�าปี	2564	จ�านวน	4	คร้ังตามรอบทีก่�าหนด		

• ความเสี่ยงที่ส�าคัญซึ่งมีนัยส�าคัญต่อวัตถุประสงค์องค์กร	จ�านวน	8	เรื่อง	และมีความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19	ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ	โดยมีรายละเอียดความเสี่ยงที่ส�าคัญดังนี้	

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Disclosure 102-29)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ  Strategic Risk

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การพึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

เนือ่งจากรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาจากการประมูลงานภาครัฐ	ซึง่มีความไม่แน่นอน
ทางการเมืองส่งผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ	และมีคู่แข่งขนัในตลาดมากซึง่เป็นปัจจยั
ทีค่วบคุมไม่ได้	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดกลยทุธ์และสร้างมาตรการเพือ่ควบคมุและลดความเส่ียงไว้ดังนี้
• มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับงานขายราชการ	พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่

ที่ชัดเจน	
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต	และกระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน	ภายใต้คุณภาพ

มาตรฐานสากล	และมีความรับผิดชอบ		
• ขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว	เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไขของ

หน่วยงานภาครัฐ	ปัจจบัุนมีรายการหม้อแปลงฉลากเขยีวในขนาด	kVA	เป้าหมายท่ีจะท�าการ
ประมูลจ�านวน	6	รายการ	
E ปี	2564	มียอดจ�าหน่ายหม้อแปลงฉลากเขียวภาคเอกชนมูลค่ากว่า	12	ล้านบาท	

ส�าหรับภาครัฐไม่มีรายการเปิดประมูลหม้อแปลงฉลากเขียวจากทาง	กฟภ.
• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลิตแบบ	OEM	ปัจจุบันมี	2	กลุ่มประเทศได้แก่ออสเตรเลีย	

และญี่ปุ่น	(ไม่สามารถกล่าวอ้างชื่อแบรนด์ได้)	เป็นความลับทางการค้า
• ตั้งตัวแทนขายในต่างประเทศจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	QTC	เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงประหยัดพลังงาน	(Super	Low	Loss)	และ	Smart	Transformer	

สร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
E  ปี	2564	สามารถสร้างรายได้จาก

-	 Super	Low	Loss	จ�านวน	442	เครื่อง	มูลค่า	78,578,364.48	บาท	เพิ่มขึ้น
จากปี	2563	มากกว่า	300%

-	 Smart	Transformer	จ�านวน	7	เคร่ือง	มูลค่า	483,000	บาท	ลดลงจากปี	
2563	กว่า	100%		

• ขยายฐานลูกค้ากลุ่มงานบริการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
E  ปี	2564	มีรายได้จากงานบริการฯ	มูลค่ากว่า	41	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2563	คิด

เป็น	10.87%	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ลูกค้าเล่ือนการ
บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

• ปรับโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย	เพิม่แผนกพฒันาผลติภณัฑ์	เพือ่ดแูลลกูค้าและประสาน
งานเก่ียวกับผลติภณัฑ์ใหม่ซึง่บริษทัฯ	ได้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย	ได้แก่	ผลิตภณัฑ์	
Busduct	จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL		SDN.BHD.		,	Solar	Inverter	จาก	บริษัท	ห้วเว่ย	
เทคโนโลยี	่(ประเทศไทย)	จ�ากัด,	PV	Panel	จาก	LONGI	Solar	Technology	Co,Ltd.	จ�าหน่าย
ภายใต้แบรนด์		LONGI		และจาก Trina	Solar	Co.,Ltd	จ�าหน่ายภายใต้	แบรนด์	Trina		
E  ปี	2564	สามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า	245	ล้านบาท

เติบโตจากปี	2563	มากกว่า	180%

41รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟ

ฟ้า		โดยผ่านการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	โกบอล	เพาเวอร์	(จ�ากัด)	:	QTCGP	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย		และธรุกิจด้านพลังงานเป็นธรุกิจซึง่บุคลากรส่วนใหญ่ของ	คิวทีซไีม่มีความถนดั	บรษิทัฯ	จงึ

มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

• จ้างผู้บริหาร	และทีมงาน	ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร	QTCGP

• ว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะทางภายนอก	เพือ่ศึกษารายละเอยีดโครงการ	ทีจ่ะเข้าลงทนุ	ครอบคลุม

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	

• การลงทุนใด	ๆ	ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	และมติ

ของผู้ถือหุ้น

E 	ในปี 2564 อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ�านวน 1 โครงการ ยังไม่ได้ผลสรุปเพื่อการตัดสินใจ

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

ความผนัผวนของอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

และความผันผวนของราคา

วัตถุดิบ

เนือ่งจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าวตัถดิุบหลักจากต่างประเทศเป็นสดัส่วน	

60%	ของมูลค่าวัตถุดิบท่ีใช้ต่อปี	และมีการส่งออกหม้อแปลงเป็นสัดส่วน	20-30%	ของยอดขาย		

อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ	และราคาวตัถดิุบเช่นทองแดง	เหล็กซลิิกอน	มีความผนัผวน

ตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และสถานการณ์โลกส�าคัญๆ	บริษทัฯ	จงึมีมาตรการป้องกันความเสีย่งดังนี้

• นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	Forward	Contract

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด	เช่นทองแดง	เหล็กซิลิกอน	และ

น�้ามันหม้อแปลง		และท�าการจองซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า	หากเห็นโอกาสได้เปรียบทางการค้า

E 	 ปี 2564 ในปี 2564 ค่าเงนิบาทอ่อนค่าต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นปี เนือ่งจากสถานการณ์โค

วิด-19 จนมาถึงช่วงปลายปี เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้น แต่ยังส่งผลให้บริษัทฯมีผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 3,071,986 บาท 

ความเสี่ยงในการบริหาร

ลูกหนี้

เนือ่งจากการแข่งขนัทางการค้าปัจจบัุน	ท�าให้ต้องมีการให้สินเชือ่แก่ลกูค้า	เพือ่ความได้เปรียบในการ

แข่งขนั	ในขณะเดียวกันหากลกูค้าทีบ่ริษทัฯให้สินเชือ่ไปนัน้	ขาดวนิยัทางการเงนิ	ไม่ปฏิบัติตามข้อ

ตกลงในการช�าระหนี	้ก่อให้เกดิเป็นหนีค้้างช�าระ		ท�าให้บริษทัฯไม่ได้รับเงนิตรงตามเวลาทีก่�าหนด	

ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงนิ	บรษิทัฯ	จงึมีมาตรการควบคมุและป้องกันดังนี้

• ตั้งส�ารองค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ	(เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี)	หากมีหนี้ค้างช�าระเกินกว่า	1	ปี

• ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้า	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการให้เครดิตลูกค้าอย่าง

ชัดเจน	

• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต	ก�าหนดให้ขายเป็นเงินสด

E  ปี 2564 บริษัทฯสามารถควบคุมระยะเวลาการรับช�าระหนี้ เหลือ 61 วัน โดยลด
ลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2562 โดยลูกหนี้การค้าสุทธิ(ก่อนหักค่าเผ่ือผล
ขาดทนุจากการด้อยค่า) ปีจ�านวน 182.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึง่มีจ�านวน 
212.56 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.92   อีกทั้งลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 1 ปี ลด
ลงจากปี 2563 เป็นจ�านวน 2.62 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ลดลงจากปี 2563 เป็นจ�านวน 9.45 ล้านบาท
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ Operational Risk  

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

สุขภาพและความปลอดภยั

ในการท�างาน

เนื่องจากสภาพการท�างานของพนักงานเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ	เคร่ืองจักร	สารเคมี	และ

มีกระบวนการท�างานที่เป็นขั้นตอน	และโรงงานตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนซึ่งมีอายุกว่า	20	ปี	อาจเกิด

อบุตัเิหตทุีส่่งผลกระทบต่อพนกังาน	และชมุชนได้	บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัไว้ดังนี้

• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	ISO45001

• ก�าหนดมาตรฐานการท�างานทีป่ลอดภยั	และ	PPE	อย่างเหมาะสม	การซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจกัร

ตามระยะ

• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า	และอาคาร	โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้

• ฝึกอบรมดับเพลิง	และอพยพหนีไฟ

• กระตุ้นจิตส�านึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม	KYT

• จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั	เพือ่ให้ความรู้	สร้างความตระหนกัแก่พนกังาน	และชมุชน

• มีคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	จากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนลูกจ้างร่วมพิจารณา

แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

• โครงการส่งเสริมสุขภาพ		เพื่อลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้า	และสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตามสถานการณ์ที่ระบาด

E 	ปี	2564	มีจ�านวนอบัุตเิหตดุลงจากปี	2563	คดิเป็น	37.14%	แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย	

Zero	Accident	รายละเอียด	และมาตรการป้องกันแก้ไขติดตามในรายงานความ

ยั่งยืน	“ประเด็นความปลอดภัย	และสุขภาพของพนักงาน”

การไหลออกของวิศวกร 

และช่างฝีมือในต�าแหน่ง

งานส�าคัญ

เนือ่งจากโรงงานตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรมทีมี่การแข่งขนัด้านแรงงานค่อนข้างสงู	ตัง้แต่พนกังาน

ระดับใช้แรงงาน	ถึงระดับวิชาชีพ	บริษัทฯ	ได้วางมาตรการควบคุมและป้องกันที่ส�าคัญไว้ดังนี้

• ปรับโครงสร้างค่าจ้าง	และผลประโยชน์ของพนกังานอย่างเหมาะสม	โดยเทียบกับอตุสาหกรรม

เดียวกัน

• ปรับระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม	

• การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเส้นทางอาชีพ	IDP

• จัดท�า	KM	ที่ส�าคัญ	ของบริษัทฯ	และสร้างสูญการเรียนรู้แบบ	On-line	

• สร้างสุขภาวะองค์กร	ตามแนวทาง	Happy	8

E 	ปี	2564	มีอัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น	19.85%	อยู่ในค่าเป้าหมาย

การพึง่พิงผูบ้รหิารหลกัใน

การด�าเนินธุรกิจ

การบรหิารงานในบรษิทั	โดยผูน้�าส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟฟ้า	และ

ตดิเป็นแบรนด์ของสนิค้า	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีส่ร้างความเชือ่มัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย		ในอนาคตหากมี

การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	เกี่ยวกับผู้น�าองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น	ของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ส�าคัญ	เช่นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	บริษัทฯ	จึงได้มีมาตรการป้องกันไว้ดังนี้

• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(succession	plan)		และคัดเลือกผู้สืบทอด

• ส่งเสริมภาวะผู้น�า	และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด	ตาม	Career	Path

• ส่งเสริมการท�าตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า	และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�า	

E 	ปี	2564	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อสืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญ	ๆ	บางส่วน

ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อการด�าเนินธุรกิจท่ีคล่องตัว	และยังมีบางต�าแหน่ง

งานที่จ�าเป็นต้องรอเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้น�า	และทักษะอื่น	ๆ	ที่จ�าเป็น

43รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การจัดการของเสีย

อันตราย และวัสดุเหลือ

ใช้จากการผลิต

ในกระบวนการผลิต	และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	

และของเสยีอนัตรายทีต้่องควบคุมการก�าจดัตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	โดยการก�าจดัจะ

ผ่านบริษทัผูรั้บก�าจดั	ผูรั้บก�าจดัด�าเนนิการตามวธิท่ีีกรมโรงงานฯ	ก�าหนด	แต่อาจมีความเส่ียงที่

ผู้รับก�าจัดขาดความรับผิดชอบไม่ด�าเนินการตามเงื่อนไข	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		บริษัทฯ	

จึงได้ก�าหนดมาตรการควบคุม	และป้องกันไว้ดังนี้

• ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับก�าจัด	แยกตามประเภทของของเสียจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่	และวิธีก�าจัด	ณ	พื้นที่ของผู้รับก�าจัด	

• ควบคุมการขนย้าย	และการบรรจุเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลก่อนออกจากโรงงาน

• คัดแยกขยะขายได้	ขายไม่ได้โดยใช้หลักการ		3Rs

• Zero	Landfill	โดยการการบริหารจัดการขยะประเภทฝังกลบ	ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า	

E 	ปี	2564	สามารถด�าเนินการน�าขยะประเภทฝังกลบเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า

ได้	100%			เป็น	Zero	Landfill	100%		และไม่มีกรณีร้องเรียนผลกระทบด้านส่ิง

แวดล้อมจากกระบวนการจัดการของเสียอันตราย	และวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	

ผลการด�าเนนิงานสามารถตดิตามได้จากรายงานความยัง่ยืน	2564	ประเด็น	“การ

จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	(ขยะ)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย Compliance Risk  

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การปฏบัิติทีไ่ม่เป็นไปตาม

กฎหมาย 

ลักษณะธรุกจิผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอตุสาหกรรม	มีการผลติ	ซ่อมแซม	จ�าหน่าย	บริการ	

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ	จึงมีกฎหมาย	ข้อก�าหนด	

มากมายท่ีบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง	ซึ่งในตัวกฎหมาย	หรือข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ก็จะ

มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระตามสมัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ		ได้

ก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้

• ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม	รวบรวม	ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย	และข้อ

ก�าหนดทางการค้า	จากช่องทางที่เหมาะสม	เช่น	ราชกิจจานุเบกษา	ประกาศต่าง	ๆ

• จัดท�าเป็นข้ันตอนการปฏิบัติงาน	การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย	และข้อก�าหนด	

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร

• หน่วยงาน	Document	Control	จดัท�าเป็นทะเบียนกฎหมาย	ข้อก�าหนดทางการค้า	ทีเ่กีย่วข้อง	

และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกไตรมาส

E 	ปี	2564	ไม่มีประเด็นทีป่ฏิบัตขัิดต่อกฎหมาย	แต่มีเพยีงประเด็นทีอ่ยูร่ะหว่างปรบัปรุง

ให้สอดคล้องต่อกฎหมายซึ่งเป็นรายการที่มีการปรับปรุงกฎหมายใหม่และมีระยะ

เวลาให้ด�าเนินการได้ตามกฎหมาย	

44 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

 การคอร์รัปชัน ลักษณะธรุกจิผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอตุสาหกรรม	มีการผลติ	ซ่อมแซม	จ�าหน่าย	บริการ	

ซ่ึงการปฏิบัติงานต่างๆ	ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เก่ียวข้อง		และ

ต้องมีการติดต่อ	ประสานงาน	ตลอดจนการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียม	ค่าภาษีอากร		การค้าขาย

กับหน่วยงานภาครัฐ			ซึ่งอาจเกิดช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชันได้	บริษัทฯ		ได้ก�าหนดมาตรการ

ควบคุม	และป้องกันไว้ดังนี้

• ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั	และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง	บังคบัใช้ในบรษิทั	

และบริษัทย่อยทุกแห่ง

• อบรม	ให้ความรู้พนักงาน	โดยก�าหนดให้เป็นหลักสูตรความจ�าเป็นในการอบรมพนักงานจะ

ต้องผ่านการอบรม	100%	และผลการประเมินความเข้าใจมากกว่า	80%

• เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	

E 	ปี	2564	ได้ด�าเนนิการต่ออายุสมาชกิ	Thai	Private	Sector	Collective	Action	against	

Courruption	(CAC)	คร้ังท่ี	1ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	

CAC	แล้วโดยจะมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี	21	มีนาคม	2565	ถึงวัน

ที่	31	มีนาคม	2568	ส�าหรับใบรับรองการเป็นสมาชิกรอพิธีมอบอย่างเป็นทางการ

ต่อไป

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

ภาวะฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง	ๆ	เช่นน�้าท่วมส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ไฟไหม้ส�านักงานใหญ่	

หรือโรงงานจงัหวดัระยอง	หรือ	ในบรษิทัย่อยทุกแห่ง		บริษทัฯ	ได้วางมาตรการป้องกัน	และเตรยีม

รับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้		

• จัดท�าแผนป้องกัน	และระงับอัคคีภัย	และฝึกซ้อมทุกปี

• จัดท�าแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ	และท�าการฝีกซ้อมแผนปีละ	1	ครั้ง

• ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง

E 	ปี	2564	ไม่มีเหตกุารณ์ภาวะฉกุเฉนิท่ีส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงกัของกิจการทัง้

ในบรษิทัฯ	และบริษทัย่อย			และบริษทัฯ	ได้ด�าเนนิการตามมาตรการต่าง	ๆ		อย่าง

เคร่งครัด	สม�่าเสมอ

ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เป็นความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่อการด�าเนินงานของธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มที่

อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลส�าคัญ	ๆ	ในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ก�าหนด

นโยบายด้านสารสนเทศ	และจัดท�ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างรัดกุม	และรอบคอบ	ให้

ความรู้	ความเข้าใจกับพนักงาน	พร้อมเตรียมแผนส�ารองไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น

E 	ปี	2564	ได้ทดสอบความเข้าใจของพนกังานโดยการสร้าง	Phishing	mail	ให้พนกังาน

เพื่อดักจับพนักงานที่หลงกล	และน�ามาอบรมซ�้าด�าเนินการได้ครบ	100%	ซึ่งใน

ระหว่างปีมี	Phishing	mail	ท่ีถูกปล่อยมาจากภายนอกหลุดลอดเข้ามาในระบบ	2	

ครั้งแต่สามารถดักจับและจัดการได้ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบและข้อมูล
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หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมในธุรกิจของบริษัท	และบริษัทย่อย	มีตั้งแต่กระบวนการขาย	การจัดซื้อ	การผลิต	การส่ง

มอบ		การสื่อสารทางการตลาด	การรับรองลูกค้า	การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายใน

และภายนอก	ฯลฯ	ซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องติดต่อส่ือสาร	หรือประสานงานกับบุคคลภายนอกแบบ	

Face	to	Face	หรือเป็นหมู่คณะ	เช่นลูกค้า	ผู้ส่งมอบ	ผู้รับเหมา	สื่อมวลชน	ฯลฯ	ซึ่งอาจมีโอกาส

ได้รับเชื้อโควิด-19	ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีมาตรการป้องกัน	และมาตรการแก้ไขไว้อย่างรอบครอบดังนี้

• จดัตัง้คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวกิฤตโควดิ-19	ขึน้	1	ชดุ	โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ประธาน	พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่ที่จ�าเป็นในการบริหารงานในภาวะวิกฤต

• จัดท�ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ท้ังในบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยทุกแห่ง	โดยพิจารณาจากค�าแนะน�าของกรมควบคุมโรค,	ศบค.ส่วนกลาง	และ	

ศบค.จังหวัด	เช่นการคัดกรอง		การใช้หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะห่าง	การท�างานที่บ้าน

ในบางต�าแหน่งงาน	ฯลฯ	โดยก�าหนดไว้เป็นคู่มือปฏิบัติ

• สื่อสาร	ท�าความเข้าใจกับพนักงาน	ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด-19		

• ส่งเสริมให้พนกังานรบัวคัซนีป้องกันโควดิ-19	อย่างทัว่ถงึโดยการจดัหาวคัซนีทางเลอืกเพิม่เตมิ

• จดัท�ามาตรการช่วยเหลือพนกังาน	เช่น	ช่วยค่าอาหารกลางวนั		จดัแจกหน้ากากอนามัยและ

เจลล้างมือ	จดัรถรับ-ส่งพนกังานจากบ้านถงึทีท่�างานกลุ่มพนกังานทีใ่ช้รถสาธารณะ		จ่ายค่า	

Internet	ให้พนกังานกลุ่มท่ีท�างานจากทีบ้่าน		เนือ่งจากพนกังานได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ป้องกันที่บริษัทฯ	ก�าหนดขึ้น	ซึ่งอาจไปจ�ากัดสิทธิบางประการของพนักงาน

• สือ่สาร	ท�าความเข้าใจกบัลูกค้า	,	Supplier	,	ผูรั้บเหมา		และบุคคลภายนอก	เกีย่วกับมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของบริษทัฯ	พร้อมให้การสนบัสนนุในการใช้เทคโนโลยีเพือ่การสือ่สาร

แทนการพบปะ	Face	to	Face	

• เพิ่ม	Content	สื่อสารทางการตลาดบนส่ือออนไลน์ให้มากขึ้น	เพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

แทนการพบปะแบบ	Face	to	Face		

• จัดท�าแผนรองรับกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน	หากจ�าเป็นต้องมีการหยุด

กิจการชั่วคราว

สามารถ	Down	Load	คู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19ได้ทาง	https://qtc-energy.com/th/

risk-management/
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ข้อมูลการด�าเนินงานการป้องกัน และแก้ไขจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จ�านวนพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเฉพาะการป้องกัน การแก้ไข และการเยียวยาผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1,471,678.05 บาท
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ข้อมลูการด าเนินงานการป้องกนั และแก้ไขจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

จ านวนพนักงานท่ีติดเชื้อโควิด-19 ข้อมลู ณ ส้ินปี 2564 

 

 

 

จ านวนพนักงานท่ีได้รบัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ข้อมลู ณ ส้ินปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเฉพาะการป้องกนั การแก้ไข และการเยียวยาผลกระทบ  

 

11 คน
ผูติ้ดเช้ือทัง้หมด 3.93%

8 คน
72.73% ของผูต้ดิเชือ้เป็นหญงิ

3 คน
27.27% ของผูต้ดิเชือ้เป็นชาย

523,704.00 
62,823.00 

155,897.94 
422,516.97 

161,662.82 
106,268.32 

38,805.00

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00  500,000.00  600,000.00

คา่วคัซนีทางเลอืกซโินฟาร์ม 
คา่บรกิารฉีดวคัซนีทางเลอืกซโินฟาร์ม

คา่หน้ากากอนามยัแจกพนักงาน 1 กล่อง/คน/เดอืน
คา่ชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK

คา่เจลแอลกอฮอร์และสเปรย์แอลกอฮอร์
คา่ใชจ่้ายจดัท ามาตรการ Bubble & Seal โรงงานระยอง

คา่เงนิช่วยเหลอืเยยีวยาคา่อาหารกลางวนัพนักงาน

(บาท)

280 คน 

จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 

8 คน 
QTC Energy 

0 คน 
QTCGP 

3 คน 
Q Solar1 

273 คน 
97.50% รบัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 

20 คน 
7.14%  

วคัซนีทีร่ฐัจดัให ้

165 คน 
58.93%  

วคัซนีทางเลอืก 

13 คน 
4.64%  

วคัซนีทีร่ฐัจดัให ้

75 คน 
26.79%  

วคัซนีทางเลอืก 

7 คน 
2.50% 

ปฏเิสธวคัซนี 

252 คน 97.30% 
QTC Energy 

2 คน 100% 
QTCGP 

19 คน 100%   
Q Solar1 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
   1,471,678.05 บาท 
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ



	 การเตบิโตของธรุกจิ	เป็นการแสดงถงึความสามารถในการบริหารและจดัการทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสทิธภิาพ	ให้

ความส�าคญัต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธภิาพ	มีนวตักรรม

ใหม่	ๆ	ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง		และสามารถน�าโอกาสในความเสี่ยงมาเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

สามารถสร้างยอดขาย	ท�าก�าไร		และจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	อย่างเหมาะสม		ส่ิงต่าง	ๆ	เหล่านี้เป็น

ปัจจัยส�าคญัหนึ่งในการวเิคราะห์หลกัทรพัย์เพื่อคดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะเข้าลงทนุของนกัลงทนุ		และเป็นการสร้างความเชื่อมัน่	ความ

ภักดี	ความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ		ต่อบริษัทฯ			ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องให้

ความส�าคัญและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการท�าก�าไร	การก�ากับดูแลท่ีดี	รวมถึงการ

ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ : การวางแผนยุทธศาสตร์ตามเส้นทางธรุกิจ,	การก�าหนดกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม	,	การบรหิารความเส่ียงองค์กร

อย่างมีประสทิธภิาพ	,	การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัด้วยสินค้าและบริการทีมี่คุณภาพ	และมีความรับผดิชอบ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้า,	การบริการ	และกระบวนการผลิต,	ขยายการ

ลงทุนในธุรกิจอื่น	ๆ	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	เพื่อเพิ่มรายได้	สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

เป้าหมาย 1 :

ผลลัพธ์ :

รายได้รวมจากการขายและบริการเติบโตอย่างน้อยปีละ	10%	

รายได้รวมขององค์กรเติบโตขึ้นจากปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	14.96	

ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 2 : รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ใหม่ด้านพลงังาน	(QTC	เป็นตวัแทนจ�าหน่าย)	เติบโตอย่างน้อย	200%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานเพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	159.27	ล้านบาท	คิดเป็น	

184.53%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย	

เป้าหมาย 3 : ก�าไรสุทธิ	(งบรวม)	ไม่น้อยกว่า	12%

ผลลัพธ์ : ก�าไรสุทธิ	(งบรวม)	ปี	2564	คิดเป็น	10.86%		ไม่ได้ตามเป้าหมาย

การเติบโตของธุรกิจ
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• ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและการ

ให้บริการดูแลหลังการขายแผงโซลาร์เซลล์	

แบรนด์	Trina	Solar	อย่างเป็นทางการเม่ือวัน

ที่	5	มกราคม	2564	เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า

• ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)ได้อนมัุติ

การย้ายหลกัทรพัย์	QTC	จากเดิมในตลาด	mai	

เข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(SET)	ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร	หมวด

พลงังานและสาธารณปูโภค	มีผลตัง้แต่วนัท่ี	29	

กรกฎาคม	2564

• จดทะเบียนจดัตัง้บริษทั	คิวทซี	ีมาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	

หรือ	QTCM	เพือ่ด�าเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจ�าหน่าย

สนิค้าด้านอปุกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานเตรียมบุก

ตลาดในปี	2565	เม่ือวนัท่ี	10	พฤศจกิายน	2564	

โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัท	คิวทีซี	

โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	หรือ	QTCGP

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2564
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
                                                                                                                                                      (หน่วย: ล้านบาท)

Financial 2562 2563 2564

รายได้จากการขายและบริการ 965.17 1,019.49 1,171.99

รายได้รวม 985.04 1,040.45 1,185.03

ต้นทุนขายและบริการ (615.25) (706.47) (878.37)

ก�าไรขั้นต้น 368.42 330.77 305.05

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (153.17) (146.50) (145.47)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 217.62 187.48 161.19

ก�าไรสุทธิ 198.40 157.53 127.22

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 197.18 157.68 130.53

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.578 0.462 0.373

เงินปันผลต่อหุ้น 0.15

(341,092,557)

0.40

(341,092,557)

0.20*

(341,092,557)

สินทรัพย์รวม 1,856.37 1,935.66 1,986.93

หนี้สินรวม 217.54 243.48 250.97

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,638.83 1,692.19 1,735.96

หมายเหตุ  : *รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

กำไรขั้นต�น กำไรสุทธิ

25632562 2564 25632562 2564

368.42

198.40

330.77

305.05

157.53

127.22

2562 2563 2564

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนของผู�ถือหุ�น

47
7.

34

1,
85

6.
37

21
7.

54

รายได�รวม
(หน�วย : ล�านบาท)

กำไรขั้นต�น / กำไรสุทธิ
(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม,
หนี้สินรวม, ส�วนของผู�ถือหุ�น

1,040.45

985.04

1,185.03

24
3.

48
1,

93
5.

66

1,
69

2.
19

25
0.

97
1,

98
6.

93

1,
73

5.
96

1,
63

8.
83
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2561-2564

รายการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม

รายได้จากการขายและบริการ	 (ล้านบาท) 815.57 958.05 816.48 965.17 872.82 1,019.49 1038.62 1171.99

EBITDA	 (ล้านบาท) 38.83 71.77 166.64 275.22 212.35 213.29 133.16 189.75

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ	 (ล้านบาท) 4.10 (0.12) 122.18 198.40 178.13 157.53 94.25 127.22

ก�าไร(ขาดทุน)	สะสม (ล้านบาท) (64.69) (98.93) 54.61 96.84 120.05 141.72 126.82 181.89

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 (บาท) 0.01 0.00 0.38 0.58 0.52 0.46 0.28 0.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.22 (0.01) 6.87 10.51 9.87 8.31 5.04 6.49

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.29 (0.01) 8.18 12.88 11.19 9.46 5.77 7.42

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	One	Report	2564	หัวข้อ	“รายงานทางการเงิน”

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2561-2564

	 จากตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	และกราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ	(เฉพาะ	QTC	Energy)	จะเห็นได้

ว่าภาพรวมเฉพาะ	QTC	Energy	เติบโตจากปี	2563	คิดเป็น	18.98%	ในขณะที่รายได้จากประมูลงานภาครัฐลดลงกว่า	44.45%	

เนือ่งจากมีรายการเปิดประมูลทัง้การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคและการไฟฟ้านครหลวงจ�านวนน้อยในขณะทีคู่แ่ข่งในตลาดมีจ�านวนมาก		

ส�าหรบัรายได้จากการขายของภาคเอกชนในประเทศเตบิโตขึน้18.30%	และภาคเอกชนต่างประเทศเตบิโตขึน้	16.64%		นอกจาก

นี้รายได้จากการขายงานบริการและขายวัตถุดิบเติบโตขึ้น	11.79%		และในส่วนการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจโซลาร์ได้แก่	PV	

Panel	และ	Inverter	สามารถท�ารายได้เติบโตขึ้นกว่า	180%	จากปี	2563	

	 ในปี	2564	ยังคงเป็นปีท่ียากล�าบากในการด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา

ต้นทนุวตัถดิุบจากการน�าเข้าวตัถดิุบหลกั	และจากการอ่อนตัวของเงนิบาทอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ไตรมาสท่ี	1-3	ท�าให้เกิดผลขาดทนุ

จากอตัราแลกเปล่ียน	3.07	ล้านบาท	นอกจากนีใ้นปี	2564	มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ข้ึนร้อยละ	15.12	เนือ่งจากมีการท�าการตลาด

เชิงรุกในธุรกิจโซลาร์		ท�าให้ผลประกอบการในงบเฉพาะกิจการมีก�าไรสุทธิลดลงจากปี	2563	ถึง	47.09%	หรืออัตราก�าไรสุทธิอยู่

ที่	9.07%
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กราฟแสดงผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทียบปี 2561-2564

	 จากกราฟปี	2564	บจ.ควิ	โซลาร์	1	มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	และจากรายได้อืน่	ๆ	รวมมูลค่า	

134.32	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	8.90%	เนื่องจากเดิมการขายไฟฟ้าได้ในราคาค่าไฟฐาน	3.50	บาท(เฉลี่ย)	+	

สัญญาในการรับสิทธิส่วนเพิ่มค่าไฟตามนโยบายรัฐบาล	(Adder)	อีก	8	บาทต่อ	kWh		และเมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2564	สัญญาดัง

กล่าวได้สิ้นสุดลง	ดังนั้นตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2564	เป็นต้นมาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในราคา	3.50	บาท(เฉลี่ย)	

ซึ่งท�าให้รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี	2564	ลดลง	โดยมีก�าไรสุทธิที่	70.52	ล้านบาท

	 บจ.คิว	โซลาร์	1	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	เลขที่บัตรส่งเสริม	1114(1)/2554	ลงวันที่	27	มกราคม	2544	โดย

ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชี	วันที่	1	มกราคม	2562	ถึง	วันที่	1	ธันวาคม	2562		และ

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	50%	นาน	5	ปี	นับแต่วันที่	2	ธันวาคม	2562	สิ้นสุด	วันที่	1	ธันวาคม	2567

การลงทุนในธุรกิจอื่น
	 ส�าหรบัการลงทนุในธุรกจิอื่น	ๆ	ในปี	2564	ยงัไม่มโีครงการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟา้	เนื่องจากผลการศกึษาโครงการฯ	ไม่

สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข	จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน

53รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น (บาท) (บาท)

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 68,218,511.40

เงินปันผลต่อหุ้น 0.20

การลงทุนด้านบุคลากร  

ระดับพนักงาน	* 130,985,626.00

ระดับกรรมการบริหาร	และกรรมผู้จัดการในบริษัทย่อย	*และ

กรรมการบริษัท(ที่เป็นผู้บริหาร)	*

26,329,332.00

คณะกรรมการบริษัท	(เฉพาะกรรมการอิสระ) 			9,752,175.28

การลงทุนด้านสังคม  

เงินบริจาค	และเงินสนับสนุน 477,653.40 40,730.00

เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม	:	SE	(ทางอ้อม) - -

กิจกรรมเพื่อสังคม 309,475.18 106,512.25

เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 342,735.00 -

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม 414560 58300

ค่าด�าเนินการจัดการของเสีย	และอื่น	ๆ 481510.5 11000

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ 

การจัดซื้อในประเทศ	(วัตถุดิบ) 394,895,070.63 -

การจัดซื้อต่างประเทศ	(วัตถุดิบ) 202,536,877.40 -

การจัดซื้ออุปกรณ์และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	(ในประเทศ) 2,582,280.81

การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการ	และสินค้าในท้องถิ่น 75,100.00

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ย) 1,223,352.00 35,667.7

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	** 14,206,128.00 7,745,738.00

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย
(เฉพาะ QTC Energy) งบรวม

2560 2561 2562 2563 2564

คู่ค้าธุรกิจ	 (ล้านบาท) 564.79 545.62 426.17 390.90 600.09

กรรมการบริษทั	กรรมการบริหาร	และ	พนกังาน* (ล้านบาท) 116.95 123.74 156.63 159.06 167.07

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 0 0 51.16 136.44 68.22

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0 0 0.15 0.40 0.20

สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ย) (ล้านบาท) 11.27 9.41 5.98 2.32 1.26

ชุมชน	สังคม (ล้านบาท) 0.49 0.60 1.69 1.37 0.93

สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) 0.59 0.85 0.87 0.90 0.97

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ล้านบาท) 0.22 0.22 0.22 0.34 0.34

ภาครัฐ	(ภาษี)** (ล้านบาท) 0.38 0.37 9.45 36.60 21.95

*	 เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายปี	และ 

	 เบี้ยประชุม	(ไม่รวมค่าอบรมสัมมนา	การพัฒนาทักษะ)

**	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภาษีป้าย
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

	 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยดิีจติอล	การเปลีย่นแปลงกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมผูผ้ลติทีเ่น้นการใช้

ระบบอัตโนมตัิมกีารน�าหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์มากขึ้น	รวมถึงการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมของผู้คนในสังคมในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า	และบริการที่มีคุณภาพ	มีความทันสมัย	ใช้งานง่าย	มีความรวดเร็วใน

การจดัส่ง	และส่งผลต่อความคาดหวงัของสงัคมถงึมาตรฐานในการท�าธรุกิจทีค่�านงึถงึผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมมากขึน้				

	 ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปล่ียนแปลงต่าง	ๆ	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	เป็นข้อกังวลหนึ่งของผู้ถือหุ้นต่อความสามารถในการรับมือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลต่อ

สถานะทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ		จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัท	และผู้บริหาร	ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการ

เปล่ียนแปลง		และส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ	ให้

สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีสติ	ด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	พัฒนากระบวนการท�างาน	

พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง			ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในสิ่งเล็ก	ๆ	อย่างสม�่าเสมอโดยค�านึงถึงทิศทางธุรกิจ	เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้

แก่ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงส่งผลต่อดีต่อพนักงานและผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างจุดแข็งให้องค์กร	เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์

การบริหารจัดการ : ตัง้หน่วยงานวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลิต	,	ตัง้ทมีงานส่งเสริมการท�า	KAIZEN,	สร้าง

แรงจูงใจในการคิดเชิงปรับปรุงหรือนวัตกรรม,	การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เป้าหมาย 1 : มีผลงานการวิจัยและพัฒนาในระดับกระบวนการเพื่อสร้างโอกาส	,ลดความสูญเปล่าอย่างน้อย	2	

เรื่องต่อปี

ผลลัพธ์ : ในปี	2564	มีโครงการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจ�านวน	8	โครงการ	ใช้งบประมาณกว่า	7.3	

ล้านบาท

เป้าหมาย 2 : การเตบิโตของรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์จากผลงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์มากกว่า	2%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : ในปี	2564	:	 ยอดขาย	Smart	Monitoring	Box	เติบโตลดลงจากปี	2563	คิดเป็น		52.41%	

	 ยอดขาย	Super	Low	Loss	Transformer	เติบโตสูงขึ้นจากปี	2563	กว่า	300%	 

	 (ดูผลลัพธ์ได้จากประเด็น	“การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หวัข้อ	Super	Low	Loss)

เป้าหมาย 3 : จ�านวนปรับปรุงงานระดับบุคคล	(KAIZEN)	3	เรื่อง	ต่อคนต่อปี

ผลลัพธ์ : พนักงานปรับปรุงงาน	>	3	เรื่อง	คิดเป็น	97%	ของจ�านวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

พนักงานปรับปรุงงาน	<	3	เรื่อง	คิดเป็น	3%	ของจ�านวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

(กลุม่พนกังานทีไ่ม่บรรลเุป้าหมาย	ทมีส่งเสริมการท�า	KAIZEN	จะด�าเนนิการพฒันาทกัษะตามแผน

งานในปี	2565	ต่อไป)
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 กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

	 กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร	แบ่งออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่การพัฒนาระดับบุคคลโดยส่งเสริมให้พนักงานใช้

เทคนคิการปรับปรงุงานแบบ	KAIZEN		โดยไม่จ�ากัดแนวคิด	และวธิกีาร	แต่มุ่งเน้นทีผ่ลลัพธ์		พนกังานทกุคนสามารถท�า	KAIZEN	

ในด้านคุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้

รับจาก	KAIZEN	นั้น	และผลงาน	KAIZEN	ที่สามารถส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานจะได้รับการส่งเสริมและต่อ	

ยอด	KAIZEN	ทกุเร่ืองท่ีพนกังานน�าเสนอจะได้รับรางวลัตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด		และการพฒันาระดับกระบวนการซึง่ด�าเนนิการ 

โดยทมีวจิยัและพฒันา	เน้นการพฒันานวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์	และด้านกระบวนการผลติ	เพือ่ตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม	หรือสถานการณ์ต่าง	ๆ	หรือกฎเกณฑ์ใหม่	ๆ	ที่เปลี่ยนไป
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 การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ

	 การสร้างนวตักรรมในองค์กรระดับกระบวนการ	พจิารณาจากการประเมินความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก	และปัจจยัภายใน

ทีมี่การเปลีย่นแปลงและอาจส่งผลถงึความคาดหวังของลกูค้าและสงัคมทีเ่ปลีย่นไป	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมี	3	ด้านได้แก่

1.		 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต

2.		 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.		 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 (สามารถดูข้อมูลได้จากประเด็น	“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หัวข้อ	“Super	Low	Loss	Transformer”)	

	 ในปี	2564	มีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร	8	โครงการใช้งบประมาณในการด�าเนินงานกว่า	

7.3	ล้านบาทโดยมีโครงการที่ส�าเร็จและส่งผลเชิงคุณภาพต่อบริษัทฯ	แล้วที่ส�าคัญเช่น	

   โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยใช้ระบบ Automation / TQM / Lean

	 ปี	2564	ทีมวิจัยฯ	ได้พัฒนากระบวนการที่น�า	Robot	เข้ามาใช้งานแทนแรงงานคนต่อเนื่องจากปี	2563	โครงการที่ส�าเร็จ

และสร้างคุณค่าให้เกิดกับองค์กรได้แก่

• โครงการพัฒนาการเชื่อมครีบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยโรบอท	ทีมวิจัยฯ	ได้ออกแบบโปรแกรมเชื่อมงานโลหะตัวถัง
หม้อแปลงด้วยโรบอทให้กับเครือ่ง	Q-Robot1	และ	Q-Robot2	เพิม่เตมิจ�านวน	5	โปรแกรม	ได้แก่หม้อแปลงขนาด	

50	kVA	[PEA],	50	kVA	[EDL]	,	100	kVA	[EDL],	250kVA[EDL]	และ	300kVA[MEA]	ท�าให้สามารถลดเวลาใน

การผลติตวัถงัหม้อแปลงทัง้	3	ขนาด		โดยมีคณุภาพรอยเชือ่มท่ีสม�า่เสมอ	และสามารถคดิผลประหยดัด้านแรงงาน	

และเวลา	ค�านวณเป็นมูลค่าทางการเงินได้ดังนี้

ตารางแสดงผลลัพธ์การปรับปรุง

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า
Cycle Time [min] จ�านวนที่ผลิต

[เครื่อง]

มูลค่าที่ประหยัดได้

[บาท]
ช่างฝีมือเชื่อม โรบอทเชื่อม เวลาที่ลดลง

50kVA PEA 40 25 15 38 10,688

50kVA EDL 50 30 20 63 23,625

100kVA EDL 70 40 30 54 30,375

250kVA EDL 80 50 30 75 42,188

300kVA MEA 100 60 40 127 95,250

รวม 357 202,125

ภาพตัวอย่างการเชื่อมตัวถัง	300	EDL
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• โครงการพฒันาการประกอบตวัถงัและฝาถงัหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ JIG [BOI 2.0 MB] การผลติตวัถงัหม้อแปลงไฟ
ฟ้ามีขัน้ตอนท่ีต้องน�าเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณมาเชือ่มประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโครงสร้างตามแบบท่ีวศิวกร

ได้ออกแบบไว้		มิตหิรอืระยะในด้านต่าง	ๆ	ก�าหนดให้มีความคลาดเคลือ่นจากแบบได้ไม่เกิน	3	mm		กระบวนการนี้

จึงใช้เวลาไปกับการวัดและการเชื่อมค่อนข้างมาก	ทีมวิจัยและพัฒนากระบวนการจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

โดยน�า	Robot	เข้ามาใช้จ�านวน	2	ตวัได้แก่	Q-Robot4	และ	Q-Robot5	มูลค่า	2	ล้านบาท	ซึง่โครงการนีไ้ด้ย่ืนขอรับ

การส่งเสริมจาก	BOI	เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอ้ีางองิเลขท่ีค�าขอรบัการส่งเสรมิเลขที	่0402/2563	ปัจจบัุนได้

รับการแจ้งเรื่องอนุมัติแล้วอยู่ในขั้นตอนยื่นขอรับบัตรส่งเสริมเพื่อด�าเนินการยื่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

	 		 การปรับปรุงกระบวนการท�างานจากเดิมพนกังานจะใช้มือจดัต�าแหน่ง	วดัและจดัระยะชิน้งาน	แล้วจงึท�าการเชือ่ม	

เปลีย่นมาเป็นการสร้าง	Jig	(ต้นแบบ	Jig	Tr.100kVA)		ช่วยประกอบตวัถงั	ฝาถงั	และท�าการเชือ่มด้วย	Q-Robot3	

และ	Q-Robot4	พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานมากกว่า	31%	

	 		 จากการใช้งานจริง	(รุ่นต้นแบบ)	ในการประกอบฝาถังหม้อแปลงขนาด	300	kVA	MEA	และ	ตัวถังขนาด	50	

kVA	PEA	พบว่าช่วยลดเวลารวมในการประกอบตัวถังและฝาลงได้	100	นาที		ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานเพิ่ม

ขึ้น	54%	คิดเป็นผลประหยัด	60,563	บาท		ภายใต้คุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

รุ่นที่ผลิต
(ต้นแบบ)

Cycle Time [min] จ�านวนที่
ผลิต

[เครื่อง]

มูลค่าที่
ประหยัดได้

[บาท]ช่างฝีมือ
เชื่อม

โรบอทเชื่อม เวลาที่ลดลง

ฝาถัง  
300kVA 
MEA

100 35 65 47 57,281

ตัวถัง    
50kVA PEA

85 50 35 5 3,281

รวม 100 52 60,563

ภาพตัวอย่างการเชื่อมประกอบฝาถัง	300kVA	(MEA)	และตัวถัง	50kVA	(PEA)

58 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



  การพฒันาผลติภณัฑ์ Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box

	 เป็นการพฒันาต่อยอดจากปี	2560		Smart	Transformer	Monitoring		คอืระบบอจัฉริยะทีต่ดิตามการท�างานของหม้อแปลง

ด้วยระบบ	Sensor	ติดตามตัวแปรส�าคัญ	เช่น	กระแสไฟฟ้าในขดลวด,	แรงดันไฟฟ้า,	ความดันในตัวถัง,	ระดับน�้ามันในตัวถัง,	

อุณหภูมิน�้ามัน	โดยเฉพาะการเกิด	Unbalance	ที่อาจจะส่งผลเสียต่อหม้อแปลง	โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านสัญญาณโทรศัพท	์

และ	Internet	ท�าให้ผู้ดูแลรักษาสามารถดูข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	Smart	Transformer	Monitoring	จึงเป็นระบบเสริมที่ท�าให้

หม้อแปลงไฟฟ้า	กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	4.0	เพราะ	“QTC	เป็นมากกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า”	และได้เร่ิมจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ใน

ปี	2562	โดยในปี	2564	สามารถจ�าหน่ายได้เพียง	7	เคร่ืองมูลค่ากว่า	4	แสนบาทลดลงจากปี	2563	กว่า	50%		เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจลูกค้าจึงยังไม่พิจารณาเพิ่ม	Option	นี้ให้กับหม้อแปลงที่ซื้อจากคิวทีซี

	 ในปี	2564	ยังคงใช้ระบบ	Smart	Transformer	Monitoring	System	V3.1	เป็นเวอร์ชั่นท่ีผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านหน้า

เวบ็ไซต์ได้ง่ายขึน้	แม้ว่าผูใ้ช้จะไม่มีความรู้พืน้ฐานทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาก่อนก็ตาม		เพราะตวัแปรทัง้หมดจะถกูสรุปรวมเป็น	

Emotion	แสดงสถานะทีห่น้า	Dashboard			นอกจากนี	้Smart	Transformer	Monitoring	ของคิวทซี	ียงัได้รับราง	Best	Innovative	

Company	Awards	จากงาน	Set	Awards	2021	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างการแสดงค่าต่าง ๆ ใน Smart 

Transformer Monitoring System V3.1

(หม้อแปลง Super Low Loss โรงงาน QTC )

ได้รับการพิจารณารางวัล

Best innovative Company 

Awards ในงาน Set Awards 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรางวัลในระบบ Online

	 ส�าหรับลกูค้าภาครัฐเช่นการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	กรมช่างโยธาทหารเรือ	เริ่มให้ความ

สนใจระบบ	Monitoring	Online	ของคิวทีซี	

จึงได้ท�าข้อตกลงยืมใช้งาน	Monitoring	Set	

Box	พร้อม	Smart	Transformer	Monitoring	

System	V3.1	ของ	QTC	ไปทดลองติดตั้งใช้

งานจริงกับหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีอยู่เดิมซึง่เป็นทัง้

หม้อแปลงต่างยีห้่อ	และหม้อแปลงคิวทีซเีพือ่

เก็บข้อมูลและวัดความคุ้มค่า	ผลการทดลอง

เป็นที่พึงพอใจแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยราย

ละเอียดได้อย่างเป็นทางการ

ภาพการติดตั้ง Smart Monitoring Box Set จากข้อตกลงทดลองใช้งานจริง

59รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



 การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล

	 คิวทซี	ีได้น�ากระบวนการท�าไคเซน็มาประยกุต์ใช้และส่งเสรมิให้พนกังานทุกระดับมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี	2556	

มีการปรบัปรุงกระบวนการส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่ง		ปัจจบัุนส่งเสริมให้พนกังานท�าไคเซน็งานของตวัเองก่อน	เพราะพนกังานจะรู้จกั

งานของตัวเองมากท่ีสุด			การให้ความรู้เก่ียวกับการท�าไคเซ็น	และฝึกทักษะการคิด	วิเคราะห์		การทดลองท�า			พร้อมกับการ

ส่งเสริมด้านงบประมาณ	และเวลาในการท�าไคเซ็น		เป็นส่วนส�าคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าท่ีจะคิด	และลงมือท�า				ใน

หลายๆ	ไคเซน็ของพนกังานสามารถ				ทีจ่ะช่วยลดของเสยี		ลดเวลาการท�างาน		เพิม่คณุภาพของชิน้งาน		สร้างความพงึพอใจให้

แก่ลูกค้าท้ังภายในและภายนอก	จงึสามารถสรุปได้ว่าการท�าไคเซน็ของพนกังานมีส่วนช่วยส่งเสรมิการพฒันากระบวนการท�างาน		

และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล

	 ในปี	2563	มีการปรับปรุงงานแบบไคเซน็	จ�านวนทัง้ส้ิน	694	เรือ่ง	บรษิทัฯ	สนบัสนนุเงนิรางวลัส�าหรับผลงานรวม	83,380	

บาท	และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	1,057,283	บาท	

คุณค่าต่อ QTC	 •	 ประโยชน์ที่บริษัทฯ	ได้รับจากการส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

	 •	 สร้างความเข้มแข็งในระดับปฏิบัติการ	สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

	 •	 สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	ลดเวลาในการด�าเนินงาน

	 •	 สร้างก�าไร	ด้วยการลดต้นทุนจากผลการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN	ของพนักงาน

กราฟแสดงสถิติจ�านวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ตั้งแต่ ปี 2013-2021

คุณค่าต่อพนักงาน	 •	 ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

	 •	 มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

	 •	 พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความเมื่อยล้า	

	 •	 มีรายได้เพิ่มจากผลงาน	KAIZEN

	 •	 มีความรู้	ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

	 •	 มีความภาคภูมิใจเมื่อบริษัทฯ	เห็นคุณค่า	และให้การยกย่องเชิดชู

	 ผลงาน	KAIZEN	ปี	2564	จ�านวน	911	เรื่องได้รับเงินสนับสนุนผลงานซึ่งเป็นรายได้ทางอ้อมของพนักงานจ�านวน	91,594	

บาท	โดยในปี	2564		ได้งดกิจกรรมประกวด	“QTC	KAIZEN	AWARD	2021”	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	

แต่จะรวบรวมผลงานที่เข้ารอบพิจารณาตัดสินพร้อมกันในรอบปี	2565		ต่อไป

60 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

	 หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์หลกัในระบบส่งก�าลงัไฟฟ้า	ใช้ส�าหรับการส่งผ่านพลงังานไฟฟ้าเชือ่มโยงระหว่างระบบไฟฟ้า

แรงสูง	และไฟฟ้าแรงต�่า		สามารถเปล่ียนขนาดแรงดันไฟฟ้า	หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบการใช้งาน

ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้			การออกแบบที่ผิดพลาด	หรือการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน	อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย

ต่อผูป้ฏิบตังิานซึง่เป็นพนกังานของบริษทัฯ,	ประชาชนท่ัวไป	และอาจส่งผลกระทบเชงิเศรษฐกิจต่อลูกค้าผูใ้ช้งาน	นอกจากน้ีอาจ

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า	ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์	อาจมีการบอกต่อในทางลบ	

	 ดังนัน้	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีบริษทัฯ	ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ	มาตรฐานการผลิต	และ

มาตรฐานการบริการท่ีดมีีประสทิธภิาพ	เพือ่ส่งผลลัพธ์ทีดี่ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์	และความปลอดภยัในการใช้งาน	ตลอดจนการ

แสดงฉลากเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีส�าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการใช้งานท่ีถูกต้อง		นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญต่อการรักษา

ข้อมูลความลบัของลกูค้า	และการให้ข้อมูลทางเทคนคิทีถ่กูต้อง	เป็นจริง	ผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์	และการจดัสัมมนาต่าง	ๆ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า	และความผูกพันต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

การบริหารจัดการ : บริหารจดัการในด้านต่าง	ๆ	ด้วยระบบมาตรฐานท่ีเป็นสากล	(INTERNATIONAL	ORGANIZATION	

FOR	STANDARDIZATION)	และการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	Total	Quality	Management	

:	TQM,	ด�าเนินการออกแบบ	การผลิต	และการทดสอบภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และข้อก�าหนด

ของลูกค้า,	บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความผูกผันของลูกค้า,	

ส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าและน�ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย 1  : อนัตรายทีเ่กดิขึน้กับผูใ้ช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอนัเนือ่งมาจากคณุภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐาน

เป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีเหตุการณ์อันตรายใด	ๆ	กับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC

เป้าหมาย  2 : ความพึงพอใจลูกค้า	>	90%

ผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจลูกค้าปี	2564	คิดเป็น	92%

เป้าหมาย 3 : ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าได้	100%

ผลลัพธ์ : ข้อร้องเรียนลูกค้าปี	2564	มีจ�านวน	24	ข้อร้องเรียน	สามารถด�าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนได้

ส�าเร็จตามก�าหนด	100%

เป้าหมาย 4 : ความสามารถการให้บริการตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกนัได้มากกว่า	90%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการให้บริการได้	77%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 5 : ข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล
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 มาตรฐานการท�างาน

	 บริษัทฯ	ได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศ	และ

ต่างประเทศ	จากการบังคบัใช้ตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ	,	จากความสมัครใจขององค์กร	เพือ่ยกระดับความสามารถของ

บุคลากร		สร้างความเชือ่ม่ันให้กับลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสีย	และเพิม่โอกาสในการเข้าแข่งขนั	มาตรฐานทีน่�ามาประยกุต์ใช้มีท้ังแบบ

ขอการรับรองจากหน่วยงานทีไ่ด้รับความไว้วางใจในระดบัประเทศ	และระดับโลก		และแบบน�ามาอ้างองิ	เพือ่ประยกุต์ใช้ให้เหมาะ

สม	โดยไม่มีการขอการรับรอง		รายการมาตรฐานต่างๆ	มีดังนี้		(ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญช	ีและรายการมาตรฐานที่

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�างานที่ขอการรับรองระบบ

ล�าดับ มาตรฐานการรับรอง
ความถีใ่นการ

ตรวจประเมิน

หน่วยงานที่ให้การ

รับรอง
เลขที่การรับรอง

1 ISO14001:2015 ปีละ	1	ครั้ง
SGS-NAC TH08/1236

SGS-UKAS TH08/1235

2 ISO45001:2018 ปีละ	1	ครั้ง SGS TH08/1237

3 ISO9001:2015 ปีละ	1	ครั้ง
SGS-NAC TH00/2729

SGS-UKAS TH00/2728

4 ISO/IEC17025 ปีละ	1	ครั้ง สมอ. 18035/0659

5 Green	Industry	Level	4 4	ปี/ครั้ง กระทรวง

อุตสาหกรรม

4-116/2559

ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ

อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

6

Q-Mark	(ภาคการค้าและบริการ) 4	ปี/ครั้ง สภาหอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย	

สภาอุตสาหกรรม

Q002/2562

Q-Mark	(ภาคการผลิต) Q004/2559

ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ

อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้ส�าหรับการอ้างอิง

ล�าดับ มาตรฐานอ้างอิง หมายเหตุ

1 ISO26000 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2 ISO14064 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานก๊าซเรือนกระจก	และขอการรับรองผลปีต่อปี

3 ISO50001:2011 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน

4 COSO-ERM ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

5 5S ใช้อ้างอิงเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี	ออกแบบ	ผลิต	และทดสอบตามมาตรฐาน	IEC,		มอก.		384-2543	และตามมาตรฐานของลูกค้า	

หรือประเทศคู่ค้า	เช่น	ANSI,	IEEE,	JIS	เป็นต้น			นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	เข้าทดสอบความทนต่อกระแส

ลดัวงจร	Short	Circuit	Performance	Test	เพือ่เป็นการรับรองคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าควิทซีใีนต่างประเทศเช่น	ห้องปฏิบัติ

การทดสอบ	KAMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์,	ห้องปฏิบัตกิารทดสอบ	KAMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และห้องปฏิบัตกิารทดสอบ	FGH	

Engineering	&	Test	GmbH	ประเทศเยอรมน	ี		นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัได้น�าข้อก�าหนดฉลากเขยีวส�าหรบัผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟ

ฟ้า	(TGL-117-16	)	มาเป็นมาตรฐานการผลิตและขออนอุนญุาตใช้เคร่ืองหมายฉลากเขยีวส�าหรบัผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจาก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	หมายเลขใบอนุญาตที่	GL2019/042			

ตารางแสดงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี ออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC,  มอก.  384-2543 และตามมาตรฐานของลูกค้า หรือ

ประเทศคู่ค้า เช่น ANSI, IEEE, JIS เป็นต้น   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า เข้าทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร Short 
Circuit Performance Test เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี ในต่างประเทศเช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบ KAMA 
ประเทศเนเธอร์แลนด์, ห้องปฏิบัติการทดสอบ KAMA ประเทศเนเธอร์แลนด ์และห้องปฏิบัติการทดสอบ FGH Engineering & Test GmbH 
ประเทศเยอรมนี   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16 ) มาเป็นมาตรฐาน
การผลิตและขออนุอนุญาตใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย หมายเลขใบอนุญาตที่ 
GL2019/042    

 
ตารางแสดงมาตรฐานทีใ่ช้อา้งอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าควิทซีี 

IEC ANSI/IEEEE UL NEMA DIN JIS AS อื่น ๆ 
IEC 60071-1 IEEE C57.12.90 UL 

1561 
NEMA Standards 

Publication No.TR 1-1993 
(R2000) 

DIN 42530 
JIS C 3104 AS 

2374 
มอก.384-2543/ 

TIS84-2000 

IEC 60076-2 IEEE Std. C57.104-
1991 

  
DIN 42531 JIS C 3202 

 
BS EN 50464 

IEC 60076-3 ASTM D117-02 
  

DIN 42532 
  

EN 50588 
IEC 60076-4 IEEE Std. C57.12.00 

  

DIN 42533 

  
มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศ

ไทย พ.ศ. 2556 
IEC 60076-5 IEEE C57.110 

  
DIN 7168 

  
TGL-117-16 

IEC 60076-6 
   

DIN 125 
   

IEC 60076-7 
   

DIN 127 
   

IEC 60076-8 
   

DIN 933 
   

IEC 60076-10 
   

DIN 934 
   

IEC 60076-11 
       

IEC 60076-12 
       

IEC 60076-14               

IEC  60296               

IEC 156               
IEC 61378-1               

IEC 61378-2               

 
คิวทีซีให้ความสำคัญกบัมาตรฐานการออกแบบ การผลิต การทดสอบ อิงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้าของควิทีซี จะตอ้งมีคุณภาพ ต้องมคีวามปลอดภัยในขณะใชง้านต่อผุ้คนในสังคม และต้องช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ให้ไดม้ากที่สุด 

 

	 คิวทีซีให้ความส�าคัญกับมาตรฐานการออกแบบ	การผลิต	การทดสอบ	อิงตามมาตรฐานสากล	ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซ	ีจะต้องมีคุณภาพ	ต้องมีความปลอดภัยในขณะใช้งานต่อผู้คนในสังคม	และต้องช่วยลดผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
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แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง	

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

 

ตารางแสดงมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับอนุญาต
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ตารางแสดงมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับอนุญาต 

รุ่นของสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับอนุญาต 

เลขที่อนุญาต 

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250 kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV  
มอก.384-2543/TIS84-2000 

1248-335/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250 kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA <2000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV 1249-336/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน <12kV 1250-337/384 
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 1251-337/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน 33kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน <12kV 1447-373/384 
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 1460-373/384 
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 2199-403/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV 2212-405/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  500kVA 3Ph 50Hz 24000-240/416 V Green Label: TGL-117-16 GL2018/036 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  50kVA 3 Ph 50Hz 22 kV GL2019/042 
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   “ 

 

แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ 

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

 
 

 
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
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ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซีจะต้องแสดงฉลากผลิตภัณฑ์, มาตรฐาน มอก., และตราสินค้า เป็นพื้นฐานดังนี้

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

โลโก้ตราสินค้า

	ตัวอย่าง	Nameplate	บอกข้อมูลส�าคัญทางไฟฟ้า สัญลักษณ์แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

 มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า
	 คิวทซี	ีมีนโยบายในการรบัรองคุณภาพของสินค้าด้วยการทดสอบคุณสมบัตทิางไฟฟ้า	100%	พร้อมออก	QR	Code	ส�าหรับ

ผลทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าตามหมายเลขเครื่อง	(Serial	Number)	โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของคิวทีซี	ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติทดสอบตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/IEC17025)	หมายเลขการรับรองที่	ทดสอบ	1657			

และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าชมกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่ส่ังซื้อได้	(Factory	Acceptance	

Test	:	FAT)		เพื่อการตรวจรับสินค้าและสร้างความม่ันใจว่าลูกค้าจะได้รับหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามความคาดหวัง	

นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยงัจดัให้มีระบบ	FAT	VDO	Conference	ผ่าน	MS	Team	ซึง่เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ตั้งแต่	2563	ปัจจุบันยังคงให้บริการ	Factory	Acceptance	Test	:	FAT	ผ่าน	VDO	Conference	แก่

ลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์

ได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย	ilac-MRA	ควบคู่กับเครื่องหมาย	ISO/

IEC	17025	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2564	ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	และสร้าง

ความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศในผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ

ทดสอบของ	“คิวทีซี”
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 การดูแลลูกค้า
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และช่องทางการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อน�าประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจและข้อกังวลของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และให้ความส�าคัญต่อการสื่อสาร	การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลทางเทคนิค	ท่ีถูกต้องเป็นจริง	ผ่านช่องทางทางการตลาดท่ีส�าคัญเช่น	Application	Line	Official,	 

Face	book	,	Catalog	ฯลฯ		รวมถึงการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์โดยค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวและการรักษา

ความลับของลูกค้า			

การด�าเนินงานในปี 2564
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปี 2564 จึงปรับแนวทางการส่ือสารและการเข้าพบลูกค้าผ่านส่ือ 

Online  และการจัดสัมมนา Online แทนการจัดแบบ Onsite เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ตัวอย่างการจัด

สัมมนา Online 

จัดสัมมนา Online หัวข้อ Reduce BOS Cost with LONGi   Solar Hi-

mo5 Technology วันที่ 11 สิงหาคม 2564

จัดสัมมนา Online หัวข้อ Huawei Off-Grid Inverter  Huawel 

iSitepower-M วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

• เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธในงาน  “Huawei GREEN for future” ที่ Central World Square” วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

แบบ Onsite

• จัดท�า Content และบทความเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเผยแพร่ทาง 

Facebook Fanpage https://m.facebook.com/QTCENERGYPCL/?tsid=0.7510739142977152&source=result
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• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควดิ-19	ในปี	2564	บรษิทัฯ	ยงัคงมาตรการป้องกนัอย่างเข้มงวด	โดยอ�านวย

ความสะดวกให้ลูกค้าตรวจรับหม้อแปลงผ่าน	ระบบ	FAT	VDO	Conference	เสมือนการเข้าชมในสถานที่จริงเพื่อความปลอดภัย

ของลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ	แต่หากมีความจ�าเป็นท่ีลูกค้าต้องเข้าโรงงานจะต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษและปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยปี	2564	มีจ�านวนลูกค้า	

FAT	VDO	Conference	ทั้งสิ้น	93	ราย

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19 (มาตรการด้านลูกค้า)

สามารถ Download ฉบับเต็มได้ทาง https://qtc-energy.com/th/risk-management/

• ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	โดยต้องได้รับแบบส�ารวจกลับคืนมาไม่น้อยกว่า	70%	และ

ในจ�านวนที่ตอบกลับมาต้องมีความพึงพอใจเป้าหมายไม่น้อยกว่า	90%	ผลการด�าเนินงานปี	2564	ได้ตามเป้าหมาย	92%

 ☞ ผลส�ารวจความพงึพอใจลูกค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย	เว้นแต่ความพงึพอใจของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศยงัไม่ได้ตาม

เป้าหมายจากประเด็นการติดต่อสื่อสาร	และการเข้าพบลูกค้า	ไม่สามารถท�าได้ในปี	2564	ซึ่งเป็นประเด็นให้บริษัทฯ	

ได้ปรับปรุงเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อไป
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• ความพึงพอใจลูกค้าต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ	ISO/IEC17025	เป้าหมาย	>90%

 ☞ ผลการด�าเนินงาน	ปี	2564	มีลูกค้าเข้าระบบ	

FAT	VDO	Conference	จ�านวน	84	ราย	และ	

Onsite	9	ราย	ผลการประเมินความพงึพอใจได้	

97.31%	ได้ตามเป้าหมาย

• ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ	เป้าหมายการด�าเนินงาน	100%	

 ☞ ผลการด�าเนินงานปี	2564	มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจ�านวน	24	ข้อร้องเรียน	ลดลงจากปี	2563	คิดเป็น	77.78%	และ

ในปี	2564 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล

• ความสามารถในการจัดบริการตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า	90%	

 ☞ ผลการด�าเนนิงานปี	2564	มีจ�านวนหม้อแปลงในระยะประกัน	1,459	เครือ่ง	สามารถเข้าด�าเนนิการตามค�ายนืยันลกูค้า

ได้จ�านวน	1,124	เครื่อง	ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนจ�านวน	335	เครื่อง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควดิ-19	ท�าให้ขัน้ตอนการท�างานมีความซบัซ้อนและใช้ระยะเวลามากขึน้จงึไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามช่วงเวลา

ที่วางแผนไว้	และด้วยลูกค้าบางรายไม่สะดวกรับบริการเพราะกังวลเร่ืองโรคระบาดโควิด-19		จึงยกยอดหม้อแปลง

ในระยะประกันจ�านวน	335	เข้าแผนด�าเนินการในปี	2565	ตามค�ายืนยันของลูกค้า	การด�าเนินงานในปี	2564	ท�าได้	

77%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

• เพื่อยืนยันถึงคุณภาพตามมาตรฐานสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี	กรณีอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอัน

เนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานต้องเป็นศูนย์

 ผลการด�าเนินงาน		:		ยังไม่เคยเกิดกรณีผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี

68 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



การพัฒนาคู่ค้า

	 ปัจจบัุน	ความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้า	หรือ	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ทางกฎหมายทีเ่กิดขึน้ใหม่	ๆ	หรือการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ส่งผลต่อการแข่งขันของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถปรับตัว	และตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และผู้

มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ					โดยกลุ่มลูกค้าท่ีให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะให้ความส�าคัญ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า	ซึ่งส่งผลโดยตรงกับบริษัทฯ	ในการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม	จึงมี

ความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความสามารถของคู่ค้าอย่างยั่งยืน	ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ 

สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้บริษทัฯ	สามารถขึน้ทะเบียนผูข้ายกับลูกค้ารายใหญ่		และเพือ่ให้คูค้่าของคิวทซี	ีมีความสามารถในการควบคมุ

การผลิตให้มีคุณภาพ	ส่งมอบตรงเวลา	มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	

	 คิวทีซี	ได้จ�าแนกคู่ค้าออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ๆ	ได้แก่	1.	คู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบและส่งมอบจากต่างประเทศ			2.คู่ค้า

ประเภทผูผ้ลติวตัถดิุบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ	3.คูค้่าประเภทขายวสัดุท่ัวไป/รับจ้าง/รับเหมา		กลุม่คูค้่าทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญัและ

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคือกลุ่มคู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	SME	ขาดเงินลงทุนท่ีจะน�า

ระบบมาตรฐานต่าง	ๆ	เข้าไปประยกุต์ใช้และขอการรบัรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า		ดังนัน้จงึ

เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ	ที่จะต้องพัฒนาความสามารถของคู่ค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการ

ของคิวทีซี	และลูกค้าของคิวทีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต	เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่ส�าคัญ

2.เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับคู่ค้ากลุ่ม	SME	ในประเทศไทย

3.เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงเวลา	สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

การบริหารจัดการ : จัดท�านโยบายจัดซื้อจัดจ้าง	,	จัดท�าจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ครอบคลุมประเด็นด้าน

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	สิทธิมนุษยชน	สิทธิแรงงาน	ความปลอดภัยฯ	การต่อต้านคอร์รัปชัน,	

การสือ่สารและประเมนิความสามารถของคูค้่าตามจรรยาบรรณทีก่�าหนด,	ขึน้ทะเบียนคู่ค้า,	การจดั

ท�าแผนเพือ่การพฒันาคูค้่ากลุม่	SME	ทีส่�าคัญ	ๆ	การบรหิารจดัการด้วยระบบมาตรฐาน	ISO9001

เป้าหมาย 1 : จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ	>		98%		(ปรับขึ้นจากปี	2563	95%)

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	99.32%

เป้าหมาย 2 : ก�าหนดส่งมอบวัตถุดิบทันตามก�าหนด		>	98%		(ปรับขึ้นจากปี	2563	95%)

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	98.11%

เป้าหมาย 3 : สื่อสารและแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ร้อยละ	100	ของคู่ค้า

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการต่อเนื่องกับคู่ค้ารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย	100%

เป้าหมาย 4 : พัฒนาคู่ค้ากลุ่ม	SME	เป้าหมายในประเทศไทยอย่างน้อยปีละ	1	ราย

ผลลัพธ์ : ปี	2564	มีแผนงานร่วมกบัคู่ค้าเพือ่เข้าไปแนะน�าและพฒันาในด้านท่ีพบปัญหา	แต่ไม่ได้ด�าเนนิการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การด�าเนินงานปี 2564
• การสื่อสารและแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของ QTC 

	 	 ร้อยละ	100	ของคู่ค้าได้ด�าเนินการส่ือสารแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับ 

คู่ค้าของ	QTC	ครบทุกราย	

	 โดยในปี	2564	ได้ด�าเนินการดังนี้

➜	 ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ		(กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ)	ตาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและตามหลักจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้า

ของ	QTC	เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ส่งมอบท่ีมีคุณภาพประจ�าปี	2564	จ�านวน	

236	ราย	ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้

•	 จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ		 A	 =	 191	 ราย

•	 จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ		 B	 =	 43	 ราย		

	 (คู่ค้าร่วมมือกับ	QTC	จัดท�าแผนงานเพื่อพัฒนาประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า)	

•	 จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ		 	 C	 =	 1	 ราย

	 (ไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าในการพัฒนาร่วมกัน	จึงตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบท่ีมีคุณภาพของ	

QTC)

	 จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ		 	 D	 =	 2	 ราย

จากคู่ค้าทีไ่ด้ทบทวนการประเมินประจ�าปี	2564	มีคู่ค้ารายใหม่ท่ีสือ่สารเก่ียวกับ	Code	of	Conduct	for	Supplier	ดังนี้

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานสื่อสารปี 2561-2564

รายการ ปี 2561
(เริ่มการสื่อสาร)

ปี 2562
(เฉพาะลูกค้าราย

ใหม่)

ปี 2563
(เฉพาะลูกค้าราย

ใหม่)

ปี 2564
(เฉพาะลูกค้าราย

ใหม่)

คู่ค้าภายในประเทศ	(ราย) 1,411 82 73 74

คู่ค้าต่างประเทศ	(ราย) 86 10 9 4

• การด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ส�าคัญของกระบวนการจัดซื้อ
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• การพัฒนาคู่ค้า

	 	 แผนการพฒันาคู่ค้าประจ�าปี	2564	ยงัคงเป็นแผนเดิมของปี	2563	จ�านวน	5	ราย	ไม่ได้ด�าเนนิการตามแผนงาน	เนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควิด-19		แต่ก็ยงัคงได้รบัความร่วมมืออย่างดีจากท้ัง	5	รายในการใช้ความพยายาม

ปรับปรุงกระบวนการตามที่	QTC	แนะน�าเพื่อให้สามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงเวลา	และมีคุณภาพสม�่าเสมอ	

• ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส�าหรับคู่ค้า

	 	 คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวกิฤตโควดิ-19	ยงัคงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควดิ-19	จากการ

ส่งสินค้า/วัตถุดิบ/ของผู้ส่งมอบ		การใช้บริการรถขนส่งสินค้า/วัตถุดิบจากผู้รับจ้างภายนอก		การก่อสร้างจากผู้รับเหมา

ภายนอก	ตลอดจนผู้มาติดต่อจากภายนอก	อย่างเข้มข้น	ผู้ส่งมอบทุกรายจะต้องส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้าโรงงานผ่าน	

Application	ระบบคดักรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงงาน	ผูส่้งมอบ	หรอื	ผูร้บัจ้าง	หรอื	ผูร้บัเหมา	หรือผูม้าตดิต่อ	โดยจะ

ต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวและ	Time	Line	การเดินทางที่เป็นจริง	ประวัติการรับวัคซีน	ส่งเข้าระบบเพื่อขออนุญาตล่วงหน้า	

1	วัน		หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเข้ามาในโรงงานได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด	

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19 (มาตรการด้านคู่ค้า Supplier/ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา/บุคคลทั่วไป)

สามารถ	Download	ฉบับเต็มได้ทาง	https://qtc-energy.com/th/risk-management/
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม



การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต : ขยะ 

	 ขยะพิษ	หรือ	ขยะอันตรายจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรม	หรือกากอุตสาหกรรม	ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้คนในสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมควรถูกก�าจัด

โดยโรงงานรับก�าจัดขยะท่ีได้รับใบอนุญาตและได้มาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)	แต่วงจรการก�าจัดขยะอันตราย

ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับไปไม่ถึงโรงงานที่สามารถรับก�าจัดได้อย่างถูกต้อง	มักเกิดการรั่วไหลไปก�าจัดแบบผิดวิธี		ซึ่ง

เป็นไปได้ว่าโรงงานผูรั้บก�าจดัขยะอนัตรายมีรายได้จากการรับก�าจดัขยะต้องการท�าให้ต้นทนุการด�าเนนิการต�า่	จงึอาจลักลอบน�า

ขยะจากโรงงานผู้ก่อก�าเนิดไปก�าจัดไม่ถูกวิธีเช่น	น�าขยะอันตรายไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะไม่อันตรายท�าให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูก

ลง	หรืออาจน�าขยะอนัตรายชนดิของเหลวไปปล่อยทิง้ลงสูแ่ม่น�า้ล�าคลอง	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	หรือทะเล	ท�าให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการก�าจดั		ซึง่ลักษณะการกระท�าเช่นนีจ้ะน�าไปสู่ผลกระทบทีร่นุแรงต่อส่ิงแวดล้อม	และผูค้นในสงัคมได้ในอนาคต		นอกจากนี้ 

อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง	ตราสนิค้า	ของโรงงานผูก่้อก�าเนดิขยะอนัตรายด้วยถงึแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผูก้ระท�าผดิกฎหมายเสยีเอง	

	 จากความเส่ียงดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารมีความเป็นห่วงและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการจัดการ

ของเสยีและวสัดุเหลอืใช้จากการผลิตท้ังทีเ่ป็นขยะอนัตราย	และไม่อนัตราย			นอกจากนียั้งเป็นประเด็นทีผู่มี้ส่วนได้เสยีในชมุชน

ให้ความสนใจ	และกังวลต่อกระบวนการจดัการของโรงงานว่าจะด�าเนนิการได้ดีเพยีงใด	จะสร้างผลกระทบใดต่อวถิชีวีติของพวก

เขาหรือไม่	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ให้ค�าม่ันว่าจะด�าเนนิการอย่างให้ถกูต้องสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	เพราะตระหนักดี

ว่าประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อชื่อเสียง	และความยั่งยืน	ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร

2.เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิการจดัการของเสียจากกระบวนการผลติเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	

3.เพื่อแสดงความรับผิดชอบในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	นโยบายสิง่แวดล้อม,	กฎหมายต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง,	แนวทางปฏิบัต	ิZero	Landfill	,	คัดแยกขยะด้วยหลกั	3Rs	,	กระบวนการคดัเลือก	ตรวจ

สอบ	ติดตาม	ผู้รับก�าจัดของเสีย.	การเตรียมการภาวะฉุกเฉินส�าหรับการจัดการของเสีย

เป้าหมาย 1 : สดัส่วนปรมิาณขยะท่ีส่งก�าจดั,บ�าบัดต่อหน่วยผลิต	kVA	ไม่เกินปีฐาน	61	±	10%		(ไม่เกิน	0.048Kg/kVA)

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่ได้ตามเป้าหมาย	มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีฐานคิดเป็น	25.52%	(0.059Kg./kVA)

เป้าหมาย 2 : สร้างวัฒนธรรมสีเขียว	คัดแยกขยะ	สู่เป้าหมาย	Zero	waste	to	Landfill

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : ข้อร้องเรยีน	หรือ	ข่าวสารเชงิลบท่ีเก่ียวกับขยะอนัตรายของโรงงานถกูก�าจดัไม่ถกูวธิ	ีหรือลักลอบท้ิง

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีข้อร้องเรียน	หรือข่าวสารเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
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	 จากประเด็นความเสีย่งด้านการจดัการของเสียซึง่อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบริษทัฯ	และความไว้วางใจจากผูมี้ส่วน

ได้เสีย	บริษทัฯ	จงึได้วางระบบการจดัการวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วด้วยหลักการ	3Rs	เพือ่ให้การจดัการเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย

ก�าหนด	โดยระบุกระบวนการท่ีก่อก�าเนิดของเสีย		แยกประเภทของเสียและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	ชี้บ่งประเภทของเสียและวิธี

การก�าจัด	โดยของเสียที่มีปริมาณมาก	ๆ	จะน�ามาพิจารณาหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อลดปริมาณของเสียจากต้นทาง			ส่วนวิธี

การก�าจดัจะพจิารณาเลือกวธิกีารก�าจดัท่ีส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ	การก�าจดัวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วด�าเนนิการโดยผูรั้บก�าจดั

จากภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อการคัดแยกของเสียเพื่อส่งก�าจัดได้อย่างถูกวิธีตามหลักการ	3Rs	เพื่อลดการน�าไปฝังกลบ	

และการเผาท�าลายในเตาเผาขยะ	โดยเน้นการส่งไปแปรรูปเพื่อน�ากลับไปเป็นวัตถุดิบเร่ิมต้นใหม่	(Recycle)		และการส่งก�าจัด

โดยการเผาเพือ่ผลิตไฟฟ้า	(Energy	Recovery)		ซึง่ในแต่ละปีบรษิทัฯ	จะมีคดัเลือกผูรั้บก�าจดัทีไ่ด้รับการอนญุาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	และมีการตรวจประเมินการด�าเนินการของผู้รับก�าจัดอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

จากประเดน็ความเสีย่งดา้นการจดัการของเสยีซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ และความไวว้างใจจากผู้
มสีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ จงึไดว้างระบบการจดัการวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดว้ยหลกัการ 3Rs เพื่อใหก้ารจดัการเป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎหมายก าหนด โดยระบุกระบวนการที่กอ่ก าเนิดของเสยี  แยกประเภทของเสยีและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ ชี้บง่
ประเภทของเสยีและวธิกีารก าจดั โดยของเสยีทีม่ปีรมิาณมาก ๆ จะน ามาพจิารณาหาโอกาสในการปรบัปรงุเพื่อลดปรมิาณ
ของเสยีจากตน้ทาง   สว่นวธิกีารก าจดัจะพจิารณาเลอืกวธิีการก าจดัทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด การก าจดัวสัดทุี่
ไมใ่ชแ้ลว้ด าเนินการโดยผูร้บัก าจดัจากภายนอกที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

ภาพแสดงการก่อก าเนิด การคดัแยก และการก าจดัวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วจากการด าเนินการ 

 
 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการคดัแยกของเสยีเพื่อสง่ก าจดัไดอ้ย่างถูกวธิตีามหลกัการ 3Rs เพื่อลดการน าไปฝงั
กลบ และการเผาท าลายในเตาเผาขยะ โดยเน้นการสง่ไปแปรรูปเพื่อน ากลบัไปเป็นวตัถุดบิเริม่ตน้ใหม ่ (Recycle)  และการ
สง่ก าจดัโดยการเผาเพื่อผลติไฟฟ้า (Energy Recovery)  ซึง่ในแต่ละปีบรษิทัฯ จะมคีดัเลอืกผูร้บัก าจดัทีไ่ดร้บัการอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมกีารตรวจประเมนิการด าเนินการของผูร้บัก าจดัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

กระบวนการท่ีกอ่ให้เกดิของเสีย ของเสียท่ีเกดิข้ึน การคดัแยกของเสีย การก าจัดโดยผูร้ับก าจัดภายนอก

งานส านักงาน และงานสาธารณปูโภค
ตลับหมึกใช้แล้ว , เศษกระดาษ, เศษพลาสติก,ขยะมูล

ฝอยจากการบรโิภคทัว้ไป

กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

และการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า

เศษทองแดง,เศษเหล็ก, Contaminate garbage, 

Contaminate container, เศษพลาสติก, เศษลูกถ้วย,

แกนกระดาษ, ข้ีเลื่อย, สีเส่ือมสภาพ, น้ ามันหม้อแปลง

เก่า,เศษไม้ฉนวน,เศษกระดาษฉนวน,ซิลาก้าเจลใช้แล้ว,,

ใบหนิเจียร,เศษฝุนจากงานเช่ือม

การบรรจุภัณฑ์และส่งมอบ เศษไม้,เศษบรรจุภัณฑ,์พาเลท

การซ่อมบ ารงุ
หลอดไฟฟ้าเก่า, แบบเตอรีใ่ช้แล้ว, น้ ามันเครือ่งเก่า,

จาระบี, Electronic wase

การบรกิารบ ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้า
น้ ามันหม้อแปลงใช้แล้ว , Contaminate garbage,

ซิลิก้าเจล

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ แผงโซลารเ์ส่ือมสภาพ

                                    
                                       

                                
                                

Contaminate garbage, Contaminate 
Container,                               

              PCB,                    
                       Electronic Wase,

                     

                          

Recycle

Energy Recovery

Landfill

                                              
                                             

                                
Incineration
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การคัดเลือกผู้รับก�าจัด
	 การคัดเลือกผู้ด�าเนินการรวบรวม	ขนส่ง	บ�าบัด	และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว	เป็นภารกิจหลักของแผนกพัฒนา

ระบบ	และแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม	ท่ีจะต้องด�าเนินการคัดเลือก	ขออนุญาต	สุ่มเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงงานผู้รับก�าจัด	สุ่ม

ติดตามการด�าเนินการของผู้รับก�าจัดตั้งแต่การขนส่ง	จนถึงการบ�าบัด	เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับก�าจัดจะด�าเนินการให้เป็นไปตามข้ัน

ตอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)		และตามข้อบัญญัติต�าบลมาบยางพร	ในปี	2564		

รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2564
บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน)

รวบรวมก�าจัด	:	Contaminated	Container	,	Contaminated	Garbage	,	ของเสียจากการก่อสร้าง	,	จารบีใช้แล้ว	,	ซิลิก้า
เจลใช้แล้ว	,	ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว	,	น�้าปนเปื้อนตะก่ัว	และ	ทองแดง	,	น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	น�้าเสียจาก
การล้างภาชนะพ่นสี	,	ฝุ่นผงจากงาน	เชื่อม	/เจียนร/ตัด	,	เศษใบหินเจียร	,	สีเสื่อมสภาพ	,	ไส้กรองน�้ามัน	

วิธีการก�าจัด	:		 075	(	เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย)	
บริษัทโปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากัด (มหาชน)

รวบรวมก�าจัด:		แบตเตอร์รี่/ถ่ายไฟฉาย		,	เศษลูกถ้วย	,	เศษผ้าและขี้เลื่อยปนเปื้อนน�้ามัน	,	กากกาว
วิธีการก�าจัด	:		 073	(ฝังกลบอย่างปลอดภยั	เม่ือท�าการปรับเสถยีร	หรือ	ท�าให้เป็นก้อนแขง็แล้ว		,	042	(ท�าเชือ้เพลิงผสม)	

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด	:		Contaminated	Container	,	Ceramic	Cup	,	จารบีใช้แล้ว	,	น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	วัสดุปนเปื้อน	,	กระป๋อง	

สปรย์เปล่า	,	หลอดไฟหมดอายุ	,	ขี้เลื่อยปนเปื้อน	,	Electronic	Wase
วิธีการก�าจัด		:		071	(ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น)	,	042	(ท�าเชื้อเพลิงผสม)		,		049	(น�า

กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น	ๆ	)	
บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

รวบรวมก�าจัด	:	Contaminated	Container,	สายไฟ	,	เศษกระดาษ	(รวมกระดาษลัง)		,		เศษไม้	(รวมขี้เลื่อย),	เศษชิ้นงาน
พลาสติก,	ถังพลาสติกขนาด	15	ลิตร,		แกนกระดาษ		

วิธีการก�าจัด	:		 011	(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	
บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด

รวบรวมก�าจัด	:		สายไฟ	,	เศษกระดาษ	,	เศษไม้	,	เศษขี้กลึง	,	เศษอลูมิเนียม		,	เศษเหล็ก	,	เศษทองแดง	,	เศษพลาสติก	
วิธีการก�าจัด	:		 011	(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	

บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด:		แกนกระดาษ	,	เศษขี้กลึง	,	เศษอลูมิเนียม	,	เศษทองแดงบริสุทธ์	,	เศษทองแดงปนเปื้อน	,	เศษเหล็กหนา	
วิธีการก�าจัด	:		 011	(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	

บริษัท บ.เอ็นแอนด์ เจอินเตอร์ เทรด (555) จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด	:		น�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
วิธีการก�าจัด	:		 042(เป็นเชื้อเพลิงผสม)	

บริษัทลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด	:		Use	oil	(น�้ามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB	)	,	น�้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว	
วิธีการก�าจัด		:			042	(ท�าเชื้อเพลิงผสม)	

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเมคคานิเทค
รวบรวมก�าจัด	:		เศษกระจก	
วิธีการก�าจัด	:		 011	(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)

บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
รวบรวมและส่งก�าจัด	:	ขยะมูลฝอยทั่วไปจากการบริโภค	(ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติต�าบลมาบยางพร)
วิธีการก�าจัด	:		 ส่งก�าจัดต่อที่	บมจ.เบตเตอร์	เวิร์ลกรีน	และ	บจก.	เอ็น	15	เทคโนโลยี	เท่านั้น

บริษัท กฤษฎา เซอร์วิส จ�ากัด
รวบรวมและส่งก�าจัด	:	น�้าเสียจากบ่อเกรอะ	(ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติต�าบลมาบยางพร)
วิธีการก�าจัด	:	ส่งก�าจัดต่อที่	บจก.	สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่	เท่านั้น

*การขนส่ง และก�าจัดของเสีย (ขยะ) ด�าเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�าจัดในต่างประเทศ
*การด�าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้รับก�าจัด ในรอบปี 2564 เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด
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ผลการด�าเนินงาน
	 ตาราง	E1	แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตปี	2561-2564

ประเภทขยะ รหัสวิธีกำ�จัด วิธีกำ�จัด

ปีฐ�น 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปริม�ณขยะ

(กก.)

ค่�ใช้จ่�ย

(พันบ�ท)

ร�ยได้

 (พันบ�ท)

ปริม�ณ

ขยะ(กก.)

ค่�ใช้

จ่�ย(พัน

บ�ท)

ร�ยได้ 

(พันบ�ท)

ปริม�ณ

ขยะ(กก.)

ค่�ใช้จ่�ย

(พันบ�ท)

ร�ยได้

(พันบ�ท) 
ปริม�ณ

ขยะ(กก.)

ค่�ใช้จ่�ย

(พันบ�ท)

ร�ยได้

(พันบ�ท) 

ขยะทั่วไป

จ�กก�รผลิต

011 คัดแยกเพื่อ

จำ�หน่�ย

คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่�ย 242,961.50

359.88

7,247.97 267,712.00

348.15

7,094.27 220,276.88

378.74

5,367.17
130,685.74

399.01  10,256.56

073 ฝังกลบอย่าง

ปลอดภัย

ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อท�าการ

ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
350.00 40.00 3,537.00 86.00

075 เผาท�าลายใน

เตาเผา

เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะของ

เสียอันตราย
2,150.00 800.00 2,468.00 2,540.00

044 เป็นวัตถุดิบ

ทดแทน

เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา

ปูนซีเมนต์
- - - 135.00

รวมปริม�ณ (กก.) 245,461.50 268,552.00 226,281.88 133,446.74

ขยะอันตร�ย

จ�กก�รผลิต

044 เป็นวัตถุดิบ

ทดแทน

เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา

ปูนซีเมนต์
755.00 1,470.00 - -

049 น�ากลับมาใช้

ประโยชน์

น�ากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น
40,688.00 34,748.00 17,995.00 19,698.00

073 ฝังกลบอย่าง

ปลอดภัย

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�าการ

ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
11.02 1,554.00 - -

042 ท�าเชื้อเพลิงผสม ท�าเชื้อเพลิงผสม 2,785.06 17,330.00 27,562.00 32,016.50

075 เผาท�าลายใน

เตาเผา

เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะของ

เสียอันตราย
24,656.00 5,594.00 15,734.00 21,878.00

รวมปริม�ณ (กก.) 68,895.08 60,696.00 61,291.00 51,714.50

รวมปริม�ณขยะทั้งปี (กก.) 314,356.58 329,248.00 287,572.88 207,039.24

การตรวจสอบ ติดตาม ผู้รับก�าจัด
	 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	การตรวจสอบ	

ติดตาม	ผู้รับก�าจัดในปี	2564	ยังคงมีข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัยของ

สขุภาพผูป้ฏิบัตงิาน	จงึยังใช้ธกีารตดิตามผ่าน	VDO	Call	หรือ	ภาพถ่าย

หลักฐานเม่ือถงึสถานทีก่�าจดั	บ�าบดั	ซึง่ได้รบัความร่วมมือจากผูร้บัก�าจดั

ทกุรายเป็นอย่างดี	ไม่มีกรณนี�าขยะของบริษทัฯ	ไปลกัลอบทิง้	หรอืก�าจดั

ไม่ถูกวิธี	

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2564

	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E1	จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	หรือ	ขยะ	ทั้งหมดมีแนวโน้มลด

ลงอย่างต่อเนือ่งโดยในปี	2564	มีปริมาณวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตรวมท้ังส้ิน	207,089.24	กก.	ลดลงจากปีฐาน	2561	

จ�านวน	102,722.34	กก.	คิดเป็น	33.16%	แต่ในส่วนขยะอันตรายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	2561	จ�านวน	9,292.42	กก.	หรือ

เพิม่ข้ึน	14.45%	สบืเนือ่งจากในปี	2564	มีการทดลองปรับเปลีย่นกระบวนการท�าสต่ีอเนือ่งจากปี	2563	ท�าให้มีภาชนะรองรับปน

เปื้อนสีเพิ่มมากขึ้น	ตามปริมาณการใช้จริง
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• การด�าเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว

กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2564

	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E2	จะเหน็ได้ว่าการด�าเนนิการคดัแยกขยะตามหลัก	3Rs	ในปี	2564	สดัส่วนการส่งขยะไปบ�าบัด	

ก�าจดั	ตามกฎหมายลดลงจากปีฐาน	2563	จ�านวน	2,528.02	กก.	คดิเป็น	9.31%	และสดัส่วนการส่งขยะไปผลติเป็นพลังงานไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น	28,476.44	กก.	หรือเพิ่มกว่ากว่า	800%	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก�าจัด	บ�าบัดเพิ่มขึ้น	39,134.10	บาท	คิดเป็น	10.87%		

ในขณะเดียวกันสัดส่วนของขยะทีส่ามารถส่งไป	Recycle	ได้ตามกฎหมายและขายเป็นรายได้เข้าบรษิทัฯ	ลดลง	128,670.75	กก.	

คดิเป็น	46.11%		โดยทีร่าคาขายในปี	2564	สงูขึน้ตามภาวะตลาดท�าให้มีรายได้จากการวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วสงูว่าปีฐาน	2561	คดิเป็น	

41.51%		

• Zero waste to Landfill
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011 คดัแยกเพื่อ
จ าหน่าย 

073 071 ฝงักลบอยา่ง
ปลอดภัย ตามหลัก

สขุาภิบาล 

075 เผาท าลายใน
เตาเผา 

044 เป็นวตัถุดิบ
ทดแทน 

044 เป็นวตัถุดิบ
ทดแทน 

049 น ากลับมาใช้
ประโยชน์อีก 

073 071 ฝงักลบอยา่ง
ปลอดภัย ตามหลัก

สขุาภิบาล 
042 ท าเชือ้เพลิงผสม 075 เผาท าลายใน

เตาเผา 

ปรมิาณขยะ ปี 61 242,961.50 350.00 2,150.00 - 755.00 36,093.00 11.02 2,785.06 24,656.00

ปรมิาณขยะ ปี 62 267,712.00 40.00 800.00 - 1,470.00 34,748.00 1,554.00 17,330.00 5,594.00

ปรมิาณขยะ ปี 63 220,276.88 3,537.00 2,468.00 - - 17,995.00 - 27,562.00 15,734.00

ปรมิาณขยะ ปี 64 130,685.74 86.00 2,540.00 135.00 - 19,698.00 - 32,016.50 21,878.00

 -
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 การด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs  เพื่อสร้างวฒันธรรมสีเขียว 
 

 
 

กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการจดัการวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2564 
 

จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเหน็ไดว้า่การด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs ในปี 2564 สดัสว่นการสง่ขยะไปบ าบดั ก าจดั 
ตามกฎหมายลดลงจากปีฐาน 2563 จ านวน 2,528.02 กก. คิดเป็น 9.31% และสดัส่วนการส่งขยะไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
28,476.44 กก. หรอืเพิม่กวา่กวา่ 800% สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการก าจดั บ าบดัเพิม่ขึ้น 39,134.10 บาท คดิเป็น 10.87%  ในขณะเดยีวกนั
สดัสว่นของขยะทีส่ามารถสง่ไป Recycle ไดต้ามกฎหมายและขายเป็นรายไดเ้ขา้บรษิทัฯ ลดลง 128,670.75 กก. คดิเป็น 46.11%  โดยที่
ราคาขายในปี 2564 สงูขึน้ตามภาวะตลาดท าใหม้รีายไดจ้ากการวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้สงูว่าปีฐาน 2561 คดิเป็น 41.51%   

 Zero waste to Landfill 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งก าจดัระหว่างปี  2561-2564  

จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นไดว้่าปี 2564 ไม่มกีารน าขยะอนัตรายจากกระบวนการผลิตสง่ไปก าจดัดว้ยวธิีการฝงักลบ 
และมกีารน าขยะทัว่ไป (ไมอ่นัตราย) ไปฝงักลบจ านวน 86 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ไดร้บัการยกเวน้ใหก้ าจดัโดยวธิีไปฝงักลบอย่างปลอดภยั
ไดต้ามหลกัเกณฑ์ของ Zero Landfill ทัง้นี้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs 
ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย Zero Landfill   

 

ปีฐาน 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

Recycle (011,049) 279,054.50 357,955.00 238,271.88 150,383.74

บ าบดัก าจดั (071,073,075) 27,167.02 11,668.00 21,739.00 24,639.00

Energy Recovery (042) 3,540.06 14,720.00 27,562.00 32,016.50

 -
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ขยะอนัตราย
จากการผลิต 

 

ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

Zero waste to Landfill 
Zero waste to Landfill 
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073 071 ฝงักลบอยา่ง
ปลอดภัย ตามหลัก

สขุาภิบาล 
042 ท าเชือ้เพลิงผสม 075 เผาท าลายใน

เตาเผา 

ปรมิาณขยะ ปี 61 242,961.50 350.00 2,150.00 - 755.00 36,093.00 11.02 2,785.06 24,656.00

ปรมิาณขยะ ปี 62 267,712.00 40.00 800.00 - 1,470.00 34,748.00 1,554.00 17,330.00 5,594.00

ปรมิาณขยะ ปี 63 220,276.88 3,537.00 2,468.00 - - 17,995.00 - 27,562.00 15,734.00

ปรมิาณขยะ ปี 64 130,685.74 86.00 2,540.00 135.00 - 19,698.00 - 32,016.50 21,878.00
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 การด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs  เพื่อสร้างวฒันธรรมสีเขียว 

 

 
 

กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการจดัการวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2564 
 

จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเหน็ไดว้า่การด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs ในปี 2564 สดัสว่นการสง่ขยะไปบ าบดั ก าจดั 
ตามกฎหมายลดลงจากปีฐาน 2563 จ านวน 2,528.02 กก. คิดเป็น 9.31% และสดัส่วนการส่งขยะไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
28,476.44 กก. หรอืเพิม่กวา่กวา่ 800% สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการก าจดั บ าบดัเพิม่ขึ้น 39,134.10 บาท คดิเป็น 10.87%  ในขณะเดยีวกนั
สดัสว่นของขยะทีส่ามารถสง่ไป Recycle ไดต้ามกฎหมายและขายเป็นรายไดเ้ขา้บรษิทัฯ ลดลง 128,670.75 กก. คดิเป็น 46.11%  โดยที่
ราคาขายในปี 2564 สงูขึน้ตามภาวะตลาดท าใหม้รีายไดจ้ากการวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้สงูว่าปีฐาน 2561 คดิเป็น 41.51%   

 Zero waste to Landfill 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งก าจดัระหว่างปี  2561-2564  

จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นไดว้่าปี 2564 ไม่มกีารน าขยะอนัตรายจากกระบวนการผลิตสง่ไปก าจดัดว้ยวธิีการฝงักลบ 
และมกีารน าขยะทัว่ไป (ไมอ่นัตราย) ไปฝงักลบจ านวน 86 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ไดร้บัการยกเวน้ใหก้ าจดัโดยวธิีไปฝงักลบอย่างปลอดภยั
ไดต้ามหลกัเกณฑ์ของ Zero Landfill ทัง้นี้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการด าเนินการคดัแยกขยะตามหลกั 3Rs 
ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย Zero Landfill   

 

ปีฐาน 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

Recycle (011,049) 279,054.50 357,955.00 238,271.88 150,383.74

บ าบดัก าจดั (071,073,075) 27,167.02 11,668.00 21,739.00 24,639.00

Energy Recovery (042) 3,540.06 14,720.00 27,562.00 32,016.50
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ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

Zero waste to Landfill 
Zero waste to Landfill 

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งก�าจัดระหว่างปี  2561-2564 

	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E3	จะเหน็ได้ว่าปี	2564	ไม่มีการน�าขยะอนัตรายจากกระบวนการผลติส่งไปก�าจดัด้วยวธิกีารฝัง

กลบ	และมีการน�าขยะทั่วไป	(ไม่อันตราย)	ไปฝังกลบจ�านวน	86	กก.	ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้ก�าจัดโดยวิธีไปฝังกลบ

อย่างปลอดภยัได้ตามหลักเกณฑ์ของ	Zero	Landfill	ทัง้นีก้ารด�าเนนิงานเป็นไปตามนโยบาย	Zero	Landfill	และการด�าเนนิการคัด

แยกขยะตามหลัก	3Rs	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	Zero	Landfill
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• การก�าจัดซากผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุ

นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

 “เม่ือหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งกลบัมายัง

โรงงานผลติของ QTC ได้เพือ่เข้ากระบวนการคดัแยก และส่งก�าจดัอย่างถกูวิธีโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย   ท้ังนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า QTC ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะ

ต้องเป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาท่ีโรงงานผลิตคิวทีซี จังหวัดระยองด้วย

ตนเอง”

•  ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต

	 ตาราง	E2		การก่อก�าเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อหน่วยผลิต	kVA	(เฉพาะวิธีก�าจัดแบบ	044,	042,	049,	071,	073	และ	075)

รายการ
ปีที่ด�าเนินการ

ปีฐ�น 2561 2562 2563 2564
ปริมาณการผลิต (kVA) 1,522,675.00 1,240,314.00 1,291,018.00 1,287,755
ปริมาณขยะ (kg.) 66,800.08 61,536.00 67,296.00 76,353.50
ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA) 0.044 0.050 0.052 0.059
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 ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต 
ตาราง E2  การกอ่ก าเนิดวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ต่อหน่วยผลติ kVA (เฉพาะวธิกี าจดัแบบ 044, 042, 049, 071, 073 และ 075) 

รายการ 
ปีท่ีด าเนินการ 

ปีฐาน 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณการผลิต (kVA) 1,522,675.00 1,240,314.00 1,291,018.00 1,287,755 

ปริมาณขยะ (kg.) 66,800.08 61,536.00 67,296.00 76,353.50 

ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA) 0.044 0.050 0.052 0.059 

 

 

กราฟ E4 แสดงสดัส่วนปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA) 
จากตาราง E2 และกราฟ E4 แสดงให้เหน็ว่าปรมิาณวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จากกระบวนการผลิตในส่วนที่ส่งก าจดัดว้ยวธิี 044, 042, 

049, 071, 073 และ 075 มแีนวโน้มสดัสว่นต่อปรมิาณการผลติหน่วย kVA ที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 สดัส่วนปรมิาณวสัดไุมใ่ช้
แล้วต่อหน่วยผลิต kVA สูงจากเป้าหมายปีฐาน 2561 (0.048 kg./kVA) คดิเป็น 25.52% ไม่ได้ตามเป้าหมาย สาเหตุหลกัมาจากปจัจยั
การปรบัเปลี่ยนวสัด ุวตัถุดบิ ที่ใชใ้นการผลิตอย่างต่อเนื่องชว่งปี 2562 – 2564  และในปี 2564 มกีารก าจดัวสัดปุระเภทกลุ่มสตีวัถงัหมอ้
แปลงทีห่มดอายุการใชง้านจ าเป็นต้องสง่ก าจดัจ านวนมาก เหตุเนื่องจากมกีารเปลีย่นสเปคของสทีีใ่ช ้และเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินน ้ามนัหมอ้
แปลงหกรัว่ไหลในพื้นทีป่ฏบิตังิานจ าเป็นตอ้งใชว้สัดดุูดซบัจ านวนมาก สดุทา้ยการคดัแยก จดัเกบ็ รวบรวมวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้จะอยู่ในโรงคดั
แยกเดยีวกนัซึ่งไมส่ามารถแยกแยะรายการทีเ่กดิจากกระบวนการผลติไดโ้ดยตรง ดงันี้จึงเป็นเหตุให้ปรมิาณวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ล้วต่อหน่วยผลิต 
kVA ในปี 2564 สงูขึน้อย่างมนียัส าคญั ซึ่งคณะท างานดา้นสิง่แวดลอ้มไดน้ าประเดน็นี้ไปศกึษาและวางแผนที่จะบรหิารจดัการวสัดทุีไ่มใ่ช้
แลว้ที่สามารถควบคมุการด าเนินงานภายใตก้ระบวนการผลติอย่างชดัเจน  เพื่อให้เหน็ผลดา้นการใชท้รพัยากรจากกระบวนการผลติอย่าง
คุม้คา่ ลดการเกดิของเสยีในกระบวนการ โดยจะมกีารตัง้ตวัชีว้ดัขึน้ใหม่ใหช้ดัเจนและตรงประเดน็มากขึน้ในปี 2565  

 

 
 

ปีฐาน 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการผลติ (kVA) 1,522,675.00 1,240,314.00 1,291,018.00 1,287,755

ปริมาณขยะ (kg.) 66,800.08 61,536.00 67,296.00 76,353.50

ปริมาณขยะต่อหน่วยผลติ (kg./kVA) 0.044 0.05 0.052 0.059
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เป้าหมายไมเ่กนิ 
0.048kg./kVA 

กราฟ E4 แสดงสัดส่วนปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA)

	 จากตาราง	E2	และกราฟ	E4	แสดงให้เห็นว่าปริมาณวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตในส่วนที่ส่งก�าจัดด้วยวิธี	044,	
042,	049,	071,	073	และ	075	มีแนวโน้มสัดส่วนต่อปริมาณการผลิตหน่วย	kVA	ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยปี	2564	สัดส่วน
ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วต่อหน่วยผลิต	kVA	สูงจากเป้าหมายปีฐาน	2561	(0.048	kg./kVA)	คิดเป็น	25.52%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
สาเหตหุลกัมาจากปัจจยัการปรับเปลีย่นวสัด	ุวตัถดิุบ	ทีใ่ช้ในการผลิตอย่างต่อเนือ่งช่วงปี	2562	–	2564		และในปี	2564	มีการก�าจดั
วสัดปุระเภทกลุม่สตีวัถงัหม้อแปลงท่ีหมดอายกุารใช้งานจ�าเป็นต้องส่งก�าจดัจ�านวนมาก	เหตเุนือ่งจากมีการเปลีย่นสเปคของสทีีใ่ช้	
และเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน�้ามันหม้อแปลงหกร่ัวไหลในพื้นที่ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องใช้วัสดุดูดซับจ�านวนมาก	สุดท้ายการคัดแยก	
จัดเก็บ	รวบรวมวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจะอยู่ในโรงคัดแยกเดียวกันซึ่งไม่สามารถแยกแยะรายการที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้โดยตรง	
ดังนี้จึงเป็นเหตุให้ปริมาณวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วต่อหน่วยผลิต	kVA	ในปี	2564	สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม
ได้น�าประเด็นนี้ไปศึกษาและวางแผนที่จะบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถควบคุมการด�าเนินงานภายใต้กระบวนการผลิต
อย่างชัดเจน		เพื่อให้เห็นผลด้านการใช้ทรัพยากรจากกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า	ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ	โดยจะมี
การตั้งตัวชี้วัดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้นในปี	2565

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สาหรับ

หม้อแปลงไฟฟ้า คิวทีซี

ในรอบปี 2564 ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�าจัดที่โรงงาน “คิวทีซี” จังหวัดระยอง

• การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว

	 ปี	2564	บจ.คิว	โซลาร์	1	ยังไม่มีการส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�าจัด	เนื่องจากยังใช้สิทธิ	BOI	จึงท�าการขยายเวลาการจัดเก็บ

วัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 หากจะพดูถงึประเด็นสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอกีหนึง่เร่ืองส�าคัญนอกเหนอืจากเร่ืองขยะจากโรงงานอตุสาหกรรม	คงหนไีม่พ้นเร่ือง

การก่อก�าเนิดมลพิษทางอากาศ	ทางน�้า	จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นตัวการ

ส�าคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	และคุณภาพน�้า	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนในสังคม,ชุมชน		และ

สภาพแวดล้อม	ซึง่หากการด�าเนนิของโรงงานอตุสาหกรรมใดไม่ค�านงึถงึผลกระทบดังกล่าว	และไม่ให้ความส�าคัญในกระบวนการ

ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย	อาจถูกต่อต้านจากผู้คนในชุมชนไม่สามารถด�าเนินกิจการในพื้นที่ได้อย่างราบร่ืน	

หรืออาจต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบกิจการ	หรือปิดกิจการ	ตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ			

	 คิวทีซ	ีตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กับผูป้ฏิบัตงิานภายในบริษทัฯ	และผูค้นในชมชนุรอบข้าง	ตลอดจนสิง่แวดล้อม	

และผลกระทบต่อธุรกิจ		คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต	การเลือก

เครื่องมือ	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต้องประหยัดพลังงาน	ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มีระบบป้องกัน	หรือกักเก็บมลพิษ

อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการตรวจสอบ	ตรวจวัดค่ามลพิษต่าง	ๆ	ตามกฎหมายก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

2.เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน	กระบวนการผลิต	ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	นโยบายส่ิงแวดล้อม,	กฎหมายต่าง	ๆ 

ที่เก่ียวข้อง,	การตรวจวัดค่ามาตรฐานต่าง	ๆ	ที่กฎหมายก�าหนด,	การจัดซื้อสีเขียว	โดยพิจารณา

ด้านคุณภาพ	และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ

เป้าหมาย 1 : ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อก�าเนิดมลพิษมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

เป้าหมาย 2 : สัดส่วนมูลค่าการใช้วัสดุ	อุปกรณ์	ที่มีเครื่องหมายฉลากเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ	5%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	มีมูลค่าการจัดซื้อสีเขียว	621,587.65	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	คิดเป็น		31.49%		ได้ตาม

เป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : ข้อร้องเรียนจากชุมชน	กรณีได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากกิจกรรมของโรงงานระยอง

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีข้อร้องเรียน	จากชุมชน	(หนังสือรับรองจาก	อบต.มาบยางพร)
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ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ได้น�าระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	ISO14001:2015	มาประยุกต์ใช้และขอการรับรอง	โดยได้รับการ

ตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกปีละ	1	คร้ัง	ส�าหรับ	QTC	Energy	ตรวจรับรองระบบ	และขอการรับรองจาก	SGS	

(Thailand)	Limited		และ	Q	Solar	1	ตรวจรับรองระบบ	และขอการรับรองจาก	Intertek	Certification	Limited

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS & NAC)  : QTC Energy

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS) : Q Solar 1

นโยบายสิ่งแวดล้อม	https://qtc-energy.com/th/energy-policy/
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 การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน�้าทิ้ง
	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าใต้ดินเพื่อ

ใช้ในการอุปโภคเท่าน้ัน				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อ

เย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	,	ใช้น�้าเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าไว้ใช้ซ�้าตลอดท้ังปี

ก่อนการส่งก�าจัดอย่างถูกวิธี		ส�าหรับการช�าระล้างอุปกรณ์ปนเปื้อนต่าง	ๆ	บริษัทฯ	จัดให้มีถังกักเก็บน�้าท่ีมีการปนเปื้อนและส่ง

ก�าจัดภายนอกตามระยะ		ดังนั้น	น�้าทิ้งที่เกิดขึ้นคือน�้าที่เกิดจากการช�าระล้างในห้องน�้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่านั้น	น�้าที่ถูก

ใช้งานแล้วจะถูกรวบรวมอยู่ในบ่อน�้าที่ขุดขึ้นภายในบริษัทฯ	เพื่อใช้ประโยชน์ในการรดน�้าต้นไม้ต่อไป	ไม่ได้ถูกปล่อยออกสู่ล�าราง

สาธารณะ	ส�าหรับส�านกังานกรุงเทพฯ	มีระบบบ�าบัดน�า้เสียชนดิเติมออกซเิจนทีไ่ด้มาตรฐานมกีารตรวจสอบการท�างานของเคร่ือง

ท�าออกซิเจนอย่างสม�่าเสมอ		ซ่ึงบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงาน	และส�านักงานกรุงเทพฯ	เป็นประจ�า

อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง	โดย	บรษิทั	เคมเลบ็	เซอร์วสิเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวเิคราะห์เอกชน	เลขทะเบียน	

ว-094		ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064	

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2562-2564)

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/62 2/62 1/63 2/63 1/64 2/64

30/7/62 6/12/62 24/3/63 20/10/63 10/5/64 24/11/64

BOD
5

7 <2 3 4 9 3 20 mg/l

Oil and Grease Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 4.9 Not Detected 5 mg/l

PH 7.94 7.74 7.26 7.23 7.48 6.67 5.5-9.0 -

Sulfides Not Detected <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 Not Detected 1 mg/l as H
2
S

Suspended Solids 74 31 9 19 21 17 50 mg/l

Temperature 34 27 32 27 33 28 40 °C

Total Dissolved Solids 316 68 77 <65 <65 Not Detected 3000 mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen 5.7 10.6 1.7 2.0 1.6 Not Detected 100 mg/l as H2S

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ QTC Energy ส�านักงานกรุงเทพฯ ณ จุดสุดท้าย (ปี 2562-2564)

พ�ร�มิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลก�รตรวจ

ม�ตรฐ�น หน่วย1/62 1/63 2/63 1/64 2/64

6/12/62 17/3/63 25/11/63 27/8/64 1/12/64

BOD
5

18 8 4 4 7 40 mg/l

Oil and Grease 3.9 <2.5 Not Detected Not Detected Not Detected 20 mg/l

PH 7.35 7.19 7.16 7.07 6.81 5.0-9.0 -

Sulfides <0.5 0.7 <0.5 <8 0.7 3 mg/l as H
2
S

Suspended Solids 79 <8 10 <0.5 16 50 mg/l

Temperature 27 30 30 28 28 N/R °C

Total Dissolved Solids 550 272 446 159 356 500 mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen 9.9 29.3 19.5 2.4 14.4 40 mg/l as H2S
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	 ส�าหรับ	Q	Solar	1	ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีการใช้ในกระบวนการล้างท�าความสะอาด

แผงโซลาร์เซลจ�านวน	86,688	แผง	ปีละ	20	คร้ัง		และใช้น�า้เพือ่การเกษตรในศนูย์ศกึษาเศรษฐกิจพอเพยีง	รวมถงึการใช้เพือ่การ

ช�าระล้างต่าง	ๆ	ในชวีติประจ�าวนั	แหล่งน�า้ได้จากบ่อน�า้บาดาล	และการขดุบ่อเพือ่กกัเก็บน�า้ฝนไว้ใช้งานช่วงฤดูแล้ง	ซึง่การระบาย

น�้าฝน	หรือน�้าล้นจากบ่อที่กักเก็บจะถูกปล่อยออกสู่ล�ารางสาธารณะ		ดังนั้น	Q	Solar	1	จึงให้ความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพ

น�้าทิ้งอย่างสม�่าเสมอ	มีการติดตั้งระบบกังหันตีน�้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน�้าในบ่อน�้าที่กักเก็บไว้	และมีการตรวจวัดคุณภาพน�้า

ปีละ	1	คร้ัง	โดยใช้บริการจากบริษัท	แอคคิวฟาส	แล็บ	เซนเตอร์	จ�ากัด		ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	เลขทะเบียน	

ว-142	ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0156	

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ Q Solar 1 (ปี 2562-2564)

พื้นที่ตรวจวัด พ�ร�มิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลตรวจ

ค่�ม�ตรฐ�น หน่วย1/62 1/63 2/63 1/64

20/9/62 16/7/63 3/9/63 21/7/64

น้�าทิ้งของระบบประปา

 

 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.3 2 - <2 5.5-9.0 -

บีโอดี (BOD) 2 ND. - <5 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) <40 7.1 - 7.1 120 mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A 3 <40 - <40 50 mg/l

ปริมาณน้�ามันและไขมัน (Oil & Grecase) <5 4 - <2.50 5 mg/l

น้�าทิ้งบ่อน้�าซึมอาคารบ้านพัก

  

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.5 4 - <2 5.5-9.0 -

บีโอดี (BOD) 6 Not Detected - Not Detected 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) <40 7.2 - 7.0 120 mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A 4 <40 - <40 50 mg/l

ปริมาณน้�ามันและไขมัน (Oil & Grecase) ND. 7 - 11 5 mg/l

น้�าทิ้งบ่อน้�าซึมอาคาร

ส�านักงาน

 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.4 6 - <2 5.5-9.0 -

บีโอดี (BOD) 5 <5 - Not Detected 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) 92 7.2 - 7.2 120 mg/l

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A 16 213 <40 <40 50 mg/l

ปริมาณน้�ามันและไขมัน (Oil & Grecase) ND. 38 - 7 5 mg/l
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คุณภาพอากาศ
	 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของควิทซี	ีมีขัน้ตอนทีต้่องระบายอากาศสูภ่ายนอก	ซึง่ในกระบวนการผลติท่ีเกีย่วข้อง	

บริษทัฯ	ได้มีการตดิตัง้ระบบป้องกันเบ้ืองต้นท่ีทนัสมัยเพือ่เป็นการป้องกันมลพษิออกสูบ่รรยากาศให้น้อยทีส่ดุ	และมีการตรวจวัด

คณุภาพอากาศอย่างสม�า่เสมอปีละ	2	คร้ัง	โดย	บรษิทั	เคมเล็บ	เซอร์วสิเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึง่เป็นบริษทัทีไ่ด้รับการรับรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064		ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ	ณ	ปลายปล่องขณะปฏิบัติงาน

สอดคล้องตามกฎหมายก�าหนด	มีผลเป็นดังนี้

ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2562 – 2564)

พื้นที่ พ�ร�มิเตอร์

ผลตรวจ ม�ตรฐ�น หน่วย

1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 1/64 2/64 3/64

23/7 24/9 17/12 23/3 20/10 9/4 30/4 24/11

ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ Particulate (ฝุ่นละออง) 0.82 1.83 1.30 1.69 0.95   1.87 400 mg/m3

ปล่องห้องพ่นสี(Spay 

Booth)
Particulate (ฝุ่นละออง) 0.97 2.57 6.56

  4.66 2.98
400 mg/m3

MC 139 โรงง�น 6 Xylene
 

Not 

Detected

Not 

Detected
200 ppm

Total VOCs 33.2 23.2 69.0   152.0 121.0 - ppm

ปล่องห้องพ่นสี(Spay 

Booth)
Particulate (ฝุ่นละออง) 6.29 2.54 1.61

  0.84 7.67
400 mg/m3

MC 199 โรงง�น 6 Total VOCs 61.3 28 835   135 242 - ppm

ปล่อง Spray Booth พ่นสี 

(ติดตั้ง)
Particulate (ฝุ่นละออง) 17.7 111 1.55 3.94

 

Not 

Detected 4.25
400 mg/m3

Xylene 3.43   2.25 200 ppm

Volatile Organic Compounds 18.9 643 29.2 101 0.65   0.26 - ppm

ปล่องเครื่องตัดพล�สม่� 

โรงง�น 4
Particulate (ฝุ่นละออง) 33 29.1 15.2

111   268.0
400 mg/m3

Oxide of Nitrogen as Nitrogen 

Dioxide
<1 Not Detected Not Detected

19.3   35.2
- ppm

Carbon Monoxide <1   27 870 ppm

Oil mist (ละอองน้�ามัน) 212.0   3.87 - mg/m3

ปล่องเต�อบ (Vacuum)
Particulate (ฝุ่นละออง)

Not 

Detected  

Not 

Detected
400 mg/m3

Oil mist (ละอองน้�ามัน) 150 78 167.0 46.8 0.25   3.10 - mg/m3

Carbon Monoxide
   

Not 

Detected
690 ppm

Oxide of Nitrogen as Nitrogen 

Dioxide
3 Not Detected Not Detected 1

<1  

Not 

Detected
200 ppm

ปล่องเต�อบ 

(หม้อแปลงซ่อม)
Oil mist (ละอองน้�ามัน) 4.19 68.8 0.37 29.6

0.16   7.89
- mg/m3

Xylene
<1  

Not 

Detected
200 ppm

Oxide of Nitrogen as Nitrogen 

Dioxide
Not Detected Not Detected

1/64 2/64 3/64
200 ppm

ปล่องดูดคว�มชื้นเต�อบ

หม้อแปลง (โรง Power)

Oil mist (ละอองน้�ามัน) 949 0.52 0.14 09-04-64 30-04-64 24-11-64 - mg/m3

Oxide of Nitrogen as Nitrogen 

Dioxide
<1 Not Detected

Not 

Detected 0.95   1.87
- ppm

หมายเหตุ	:	Q	Solar	1	ไม่มีกิจกรรมที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ
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 การจัดซื้อสีเขียว
	 บรษิทัฯ	เร่ิมใช้นโยบายจดัซือ้สเีขยีวในปี	2562	โดยในการจดัซือ้	วสัดุ	อปุกรณ์ในกระบวนการผลิต	หรือกระบวนการท�างาน

ในส�านกังานให้พจิารณาคัดเลือกสินค้าทีมี่เคร่ืองหมาย	“ฉลากเขยีว”	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการสนบัสนนุผูผ้ลติทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า	ทุกคน	ทุกกระบวนการ	สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมได้ทัง้ทางตรง	และทางอ้อม			โดยในปี	2563	ได้จดัซือ้วสัดุส�านกังานท่ีมีเครือ่งหมาย	“ฉลากเขยีว”	มาใช้จ�านวน		3	รายการ	

ดังนี้

รายการ : กระดาษถ่ายเอกสาร 70  แกรม

เครื่องหมายการค้า : One Green

มูลค่าการจัดซื้อ : 48,956.50 บาท

   

รายการ : ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิดรุ่น ZL102-W

รหัสอุปกรณ์ส�านักงาน: : 0038

เครื่องหมายการค้า : PENTEL

มูลค่าการจัดซื้อ : 3,800.64 บาท

รายการ : ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ (AAA) รุ่น LR03T และ (AA) รุ่น LR6T

เครื่องหมายการค้า : PANASONIC

มูลค่าการจัดซื้อ : 6,454.08 บาท

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี 2564 ที่มี “ฉลากเขียว”

เครื่องหมายการค้า  จ�านวน 9 เครื่อง มูลค่า  488,941.43  บาท

เครื่องหมายการค้า จ�านวน 3 เครื่อง มูลค่า  73,435  บาท

  

ตารางสรุปมูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2562-2564

ร�ยก�ร เครื่องหม�ยก�รค้�
มูลค่�ก�รจัดซื้อสีเขียว (บ�ท)

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กระดาษถ่ายเอกสาร 70  แกรม Shih-Tzu 66,346.00 52,155.60 -

กระดาษถ่ายเอกสาร 70  แกรม One Green - - 48,956.50

ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิดรุ่น ZL102-W PENTEL 6,786.12 2,454.58 3,800.64

ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์(AAA) รุ่น LR03T และ (AA) รุ่น LR6T Panasonic - - 6,454.08

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH 104,040 227,200 488,941.43

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox - 190,920 73,435

มูลค่ารวม 177,172.12 472,730.18 621,578.65

มูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี	2564	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	คิดเป็น	31.49%	มูลค่าที่เพิ่มขึ้น		148,857.47	บาท
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

	 ต้องยอมรับว่าปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมระดับโลก	ทัง้ในแง่ของสาเหต	ุและผลกระทบ	

ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง	

เพือ่ให้ประชากรของประเทศอยูดี่มีสขุมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี	การพฒันาต่าง	ๆ	ย่อมเกิดการเผาผลาญพลังงานและปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ	จึงถือได้ว่าทุก	ๆ	ประเทศมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น	ท�าให้

อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั่วโลก	น�้าแข็งขั้วโลกละลาย	ประเทศในเขตร้อนก็จะวิกฤติร้อน	

แห้งแล้ง	เพิ่มขึ้น

	 ตั้งแต่ปี	2021	เป็นต้นไป	ทุก	ๆ	ประเทศจะต้องเร่ิมด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกตามความตกลงปารีส	“Paris	

Agreement”		โดยทุกประเทศสามารถด�าเนนิการได้อย่างเสรี	เนือ่งจากความสามารถ	ศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ

แตกต่างกัน	รวมทั้งข้อจ�ากัดทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป	

	 ในส่วนของประเทศไทย	ถึงแม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า	1%	ของท้ังโลกแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	และเพื่อลดผล	

กระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	และด�าเนนิการตามความตกลงปารีส	รัฐบาลไทยจงึก�าหนดเป้าหมายภายในปี	2030	จะสามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง	139	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

	 คิวทีซี	ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน	และความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	ในฐานะท่ีเป็น

ส่วนหนึง่ของสงัคมไทย	และเป็นองค์กรทีมี่ส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ	ถงึแม้จะเป็นส่วนเลก็น้อยกต็าม	แต่

ก็ให้ความส�าคัญ	และใช้ความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งาน	ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	

เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร	และผูมี้ส่วนได้เสยี	รวมถงึการเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามเป้าหมาย

ของประเทศไทย	

วัตถุประสงค์ : 1.	 เพือ่ให้มีกระบวนการ	การเกบ็	รวบรวม	วเิคราะห์ข้อมูล	ในการจดัท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

2.	 เพือ่พฒันาบุคลากรขององค์กรให้ตระหนกัรู้	ถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

3.	 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

4.	 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ : บริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	ISO1464-3	,	เกณฑ์การรายงานก๊าซ

เรือนกระจกของ	อบก.	,นโยบายสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร

เป้าหมาย 1 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	3	ประเภทลดลงจากปีฐาน	5%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	3	

เป้าหมาย 2 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	1	และ	2	ต่อหน่วยผลิต	MVA		ลดลง	5%	จากปีฐาน

ผลลัพธ์ : ปี	2564	เพิ่มขึ้น	1.69%	จากปีฐาน	62	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตมากกว่า	5%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ยอดขาย	Super	Low	Loss	เพิ่มขึ้นกว่า	300%	จากปี	2563	ได้ตามเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์	Green	Label	เพิ่มขึ้นกว่า	200%	จากปี	2563	ได้ตามเป้าหมาย
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กระบวนการจัดท�ารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
	 บรษิทัฯ	ได้เริม่จดัท�ารายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	(Carbon	Footprint	for	Organization	:	CFO)	

ตั้งแต่ปี	2558	และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมท่ีโรงงานผลิต	จังหวัดระยอง	มีจุดประสงค์เพื่อรับการ

ทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟตุพร้ินขององค์กรแบบสมเหตสุมผล	:	Reasonable	Assurance	โดยระดับความมีสาระส�าคัญ	5%	

Materiality	ใช้มาตรฐาน	ISO14064-3	และเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ	อบก.	อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	โดยก๊าซท่ีติดตามผล	ได้แก่		CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	SF6	และ	NF3		และได้แต่งต้ังคณะท�างาน

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	เพื่อท�าหน้าที่ดังนี้

• รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ตามรายการทีร่ะบุไว้ในเกณฑ์การรายงานก๊าซเรอืนกระจกของ	อบก.รายไตรมาส

• ค�านวณ	และวิเคราะห์ผลแบบรายไตรมาส

• รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส

• จัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ของ	อบก.	ปีละ	1	ครั้ง

• ขอการรับรองผลจากผู้ทวนสอบภายนอก	ปีละ	1	ครั้ง

• รายงานผลต่อคณะกรรมการ	MRB	เพื่อจัดท�าแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ	1	ครั้ง

• ขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปีละ	1	ครั้ง

• เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานในองค์กรทราบ
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คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 
	 ตาราง	C1	แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี	2558-2564

กราฟ C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ปี 2564 เปรียบเทียบปีฐาน 2019 

Re-calculation of Base year #3.1(AR5)

	 จากตาราง	C1	และกราฟ	C1	แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	ได้ท�าการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน	2562	

ใหม่อีกคร้ัง	(2019	Re-calculation	of	Base	year	#3.1(AR5))	เนื่องจากมีการปรับค่า	EF	ของก๊าซเรือนกระจกบางตัว	และเพิ่ม

การค�านวณแยกประเภทน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้เพื่อแยก	Bio	Gass	ที่ผสมอยู่ในน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้ข้อมูลฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ

สอดคล้องกับการค�านวณในปี	2564			และในปี	2564	ไม่มีการแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	3	เนื่องจากข้อ

ก�าหนดใน	Scope3	ตามเงือ่นไขการรบัรองของ	อบก.	ต้องเกบ็ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทีมี่ขอบเขตเก่ียวโยงกบักระบวนการตัง้แต่ต้นน�า้

ถึงปลายน�้า	ซึ่งในปี	2564	ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	Scope3	ให้มีความน่าเชื่อ

ถือได้		อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะยังคงเดินหน้าและหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาค�านวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	Scope	3	ต่อไป

	 จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี	2564	ประเภทที่	1	ลดลง	10.21%	ประเภทที่	2	

เพิ่มขึ้น	11.28%	โดยรวมทั้ง	2	ประเภทเพิ่มขึ้น	5.55%	จากปีฐาน		2019	Re-calculation	of	Base	year	#3.1(AR5)	
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อธิบายความแตกต่างระหว่างปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐานและปีปัจจุบัน

• กิจกรรมใน	Scope	1		ปริมาณการปล่อยการเรือนกระจกปีปัจจุบัน	2564	น้อยกว่าปีฐาน	2562	จ�านวน	29	TonCO2	

คิดเป็น	10.28%	เน่ืองจากในปี	2564	มีปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับยานพาหนะลดน้อยลงด้วยสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19	บริษัทฯ	ใช้มาตรการ	WFH	ส�าหรับพนักงานบางกลุ่มซึ่งมีพนักงานและผู้บริหารท่ีใช้รถประจ�า

ต�าแหน่ง	หรือใช้	Fleet	Card			โดยติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโทรศัพท์,e-mail,	Line	และ	MS	Team	ลด

การสัมผัสระหว่างส�านักงานกรุงเทพฯ	และโรงงานจังหวัดระยอง	ท�าให้ปริมาณการเติมน�้ามันเชื้อเพลิงของรถประจ�า

ต�าแหน่ง	และรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ	ลดลงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	1	ลดลงอย่าง

มีนัยส�าคัญ		และให้ปีปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวถังหม้อแปลงโดยน�า	Robot	เข้ามาท�างานแทนคน

จ�านวน	2	เคร่ืองท�าให้สามารถควบคุมคุณภาพ	การผลิตและลดการใช้ทรัพยากรเช่น	CO2	ในกระบวนการเชื่อมได้

อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน

• กิจกรรมใน	Scope	2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีปัจจุบันสูงกว่าปีฐาน	2562	จ�านวน	88		TonCO2	คิดเป็น	

11.35%	เนื่องจากปี	2564	มีปริมาณการผลิตสูงว่าปีฐาน	2562	หน่วยเป็น	MAV	จ�านวน	47.45	MVA	และหน่วยเป็น	

Unit	จ�านวน	185	Unit		ท�าให้ในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในปริมาณทีสู่งขึน้เนือ่งจากเป็นการ

ทดสอบทุกเคร่ือง	100%			และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	โรงงานจังหวัดระยองได้รับผลกระทบ

จากการทีพ่นกังานตดิเชือ้โควดิ-19		จงึด�าเนนิการตามมาตรการ	Bubble	and	Seal	ในเดอืนกรกฎาคม,	สงิหาคม	และ

ตุลาคม	เพื่อกักตัวพนักงานท่ีมีความเสี่ยงสูงให้พักอาศัยในพื้นที่โรงงาน	และเพื่อให้การผลิตไม่หยุดชะงัก	โดยไม่น�า

ความเสี่ยงออกสู่ภายนอกบริษัทจึงท�าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี	2564	สูงมากกว่าปกติในเดือนที่มีการท�า	Bubble	

and	Seal			ซึ่งกิจกรรมใน	Scope	2	ส่งผลต่อ	Carbon	intensity	ของหน่วยผลิต	MVA	ให้สูงขึ้นมากกว่าความเป็นจริง		

ตาราง C2 แสดงความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต (Carbon intensity)

	 จากตาราง	C2		แสดงให้เห็นว่า	Carbon	intensity		ต่อหน่วยผลิต	MVA	เพิ่มขึ้น	1.69%	จากปีฐาน	2019	Re-calculation	

of	Base	year	#3.1(AR5)	ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	5%	จากปีฐาน		2019	Re-calculation	of	Base	year	#3.1(AR5)	ส่วน	

Carbon	intensity		ต่อหน่วยผลิต	Unit	ลดลง	4.82%	ซึง่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างจากปีฐาน	2019	Re-calculation	

of	Base	year	#3.1(AR5)	สามารถให้เหตุผลประกอบได้ดังนี้
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	 เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจ�าปี	2564	ช่วงเวลาต้ังแต่วันที่	1	มกราคม	2564	ถึง 

วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2564		เลขท่ีการรับรอง	TH-ENV-2021-5001240-001	ทวนสอบและรับรองผลโดย	บริษทั	เอสจเีอส(ประเทศไทย)	

จ�ากัด

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�าหรับรายงานคาร์บอนฟุตพร้ินขององค์กรปี	2563	ขอการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การ

มหาชน)	:	อบก.	ในปี	2564	หมายเลขการรบัรองท่ี	TGO	CFO	FY21-06-039		(Verification	Period	:	01/01/2020	–	31/12/2020)			

ซึ่งในปี	2564	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรือ	อบก.	งดการจัดงานร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน

เพื่อมอบประกาศนียบัติ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19		

TGO	CFO	FY20-05-029
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

	 บริษัทฯ	ยังคงให้การสนับสนุนแนวคิดของพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง	ให้ปรับปรุงงานด้วย	KAIZEN	

หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�างาน	หรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม	โดยในปี	2564	มีประเด็นส�าคัญดังนี้

 • โครงการ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”
	 	 จากโครงการประดิษฐ์	“รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	ในปี	2563	จ�านวน	5	คัน	ได้ต่อยอดในปี	2564	เพิ่มเป็น

รถสามล้ออีก		1	คัน	และสร้างเป็นรถ	4	ล้อพลังงานแสงอาทิตย์อีก	1	คันเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการตรวจสอบแผงโซลาร์	และ

การตรวจสอบการท�างานของตูค้วบคมุต่าง	ๆ	ประจ�าวนั	หรือบางคร้ังมีเหตุฉกุเฉนิแจ้งเตอืนความผดิปกติของศนูย์ควบคมุต้องรีบ

ไปตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วนในพื้นที่กว่า	200	ไร่	ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ		เป็นดังนี้

	 จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลในปี	2564	ลดลงจากปีฐาน	2562	มากว่า	60%	นั่นหมายถึง

การลดการเผาไหม้ของน�้ามันดีเซลซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีฐาน	2562	คิดเป็น	61.77%		ระยะเวลาคืนทุน

ภายใน	3.5	ปี	ส�าหรับปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่ยังคงมีปริมาณใช้อยู่ในปี	2564	กว่า	1,700	ลิตร	เนื่องจากในบางกิจกรรมยัง

มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันดีเซลอยู่	เช่น	รถดับเพลิง	และรถบรรทุกขนาดใหญ่

	 นอกจากนี้รถสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์ของ	Q	Solar1	ยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งโดยใน

ปี	2564	ได้มีการรับจ้างสร้างรถ	3	ล้อพลังงานแสงอาทิตย์ให้ผู้ที่สนใจไปจ�านวนทั้งสิ้น	12	คันมูลค่า	112,149.53		ถือเป็นอีกก้าว

ส�าคัญที่จะสามารถผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในราคาที่สามารถเข้าถึงได้
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 โครงการติดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 12kW ส านักงานกรงุเทพ 

ปลายปี 2563 บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้ Solar Rooftop ขนาด 12kW ที่ส านักงานกรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นศูนย์เรยีนรูข้องวศิวกร พนักงาน
ขาย และชา่งบรกิาร เกีย่วกบัเทคนิคต่าง ๆ วธิกีารบ ารงุรกัษา โดยตดิตัง้ระบบแบบ On grid เพื่อใชง้านในส านักงานชว่งเวลากลางวนั ในปี 
2564 สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทนพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงรวมทัง้ปี 10,841kWh คดิเป็นคา่ไฟฟ้าทีล่ดลง 43,362.32 
บาท  และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้5.4188 TonCO2eq  ซึ่งผลที่ได้ยงัไม่เต็มประสทิธิภาพที่
คาดหวงั เนื่องจากปจัจยัของจุดตดิตัง้และทศิทางของแสงอาทติย์ทีไ่มส่ามารถรบัแสงไดต้ลอดทัง้วนั อย่างไรกด็กีารตดิตัง้ Solar Rooftop ที่
ส านักงานกรุงเทพฯ มวีตัถุประสงค์อีกประการคอืการใช้เป็นศูนย์การเรียนรูใ้ห้ทีมงานไดศ้กึษาและน าความรูท้ี่ได้ส่งต่อให้ลูกคา้ อย่าง
ถูกตอ้ง โปรง่ใส ซึง่ในปี 2564 ไดม้กีารจดัสมัมนา Online ดา้น PV Panel เพื่อสง่ต่อความรูแ้กลู่กคา้จ านวน 4 ครัง้ 

 
 

 

 

  

ตวัอย่างภาพการจดัสมัมนา Online เพื่อสง่ต่อความรูด้า้น Solar Rooftop ทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านจรงิ 
 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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กราฟแสดงประสิทธผลของการติดตัง้ Solar Rooftop

 • โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�านักงานกรุงเทพ
	 	 ปลายปี	2563	บริษทัฯ	ได้ตดิตัง้	Solar	Rooftop	ขนาด	12kW	ทีส่�านกังานกรงุเทพฯ	เพือ่ใช้เป็นศนูย์เรียนรู้ของวศิวกร	

พนกังานขาย	และช่างบริการ	เก่ียวกบัเทคนคิต่าง	ๆ	วธีิการบ�ารุงรกัษา	โดยติดต้ังระบบแบบ	On	grid	เพือ่ใช้งานในส�านกังานช่วง

เวลากลางวนั	ในปี	2564	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงรวมท้ังปี	10,841kWh	คิดเป็น

ค่าไฟฟ้าทีล่ดลง	43,362.32	บาท		และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้	5.4188	TonCO2eq		ซึง่

ผลทีไ่ด้ยงัไม่เตม็ประสทิธภิาพทีค่าดหวงั	เนือ่งจากปัจจยัของจดุตดิตัง้และทศิทางของแสงอาทิตย์ท่ีไม่สามารถรับแสงได้ตลอดทัง้

วัน	อย่างไรก็ดีการติดตั้ง	Solar	Rooftop	ที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	มีวัตถุประสงค์อีกประการคือการใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทีมงาน

ได้ศึกษาและน�าความรู้ที่ได้ส่งต่อให้ลูกค้า	อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ซึ่งในปี	2564	ได้มีการจัดสัมมนา	Online	ด้าน	PV	Panel	เพื่อส่ง

ต่อความรู้แก่ลูกค้าจ�านวน	4	ครั้ง

ตัวอย่างภาพการจัดสัมมนา	Online	เพื่อส่งต่อความรู้ด้าน	Solar	Rooftop	ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริง
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 Super Low Loss Transformer คอืหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีได้รับการวจิยัและพฒันาโดยทมีวศิวกรของ	QTC	และพนัธมิตร
ทางการค้า	Hitachi	Metals,	Ltd.	ตัง้แต่ปี	2551	สบืเนีอ่งจากวสัิยทศัน์	และพนัธกิจของบรษิทัท่ีมุ่งม่ันในการผลิตสินค้าทีมี่คุณภาพ	

และให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม		ร่วมกับสถานการณ์โลกที่เปล่ียนไปเนื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผู้คนในสังคมทั่ว

โลกเร่ิมให้ความส�าคัญและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค	เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น

บรรยากาศ	ซึ่ง	QTC	ได้เห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้	จึงมีแนวคิดท่ีจะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีสามารถใช้พลังงานท่ีผ่าน

เข้ามาในระบบได้เต็มประสิทธิภาพ	ลดการสูญเสียพลังงาน	สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

 Super Low Loss Transformer	ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช	:	NIA)	และได้เร่ิมท�าการ

ตลาดจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์อย่างเป็นทางการในปี	2561	นบัเวลากว่า	10	ปีในการพฒันาผลติภณัฑ์	ควิทซี	ีจะยงัคงผลักดัน	Super	

Low	Loss	Transformer	ให้เป็นสินค้าทางเลือกส�าหรับผู้ใช้งานต่อไปเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้

งาน		 “ Save The World Save Your Money” 

	 ในปี	2564	มียอดจ�าหน่าย	Super	Low	Loss	Transformer	:	SLL	สงูกว่าปี	2563	กว่า	300%	โดยมียอดส่งออกต่างประเทศ

จ�านวน	421	เครื่อง	และจ�าหน่ายในประเทศ	21	เครื่อง	มูลค่ารวมกว่า	79	ล้านบาท

คุณค่าต่อ QTC 

เพิ่มรายได้			 สร้างความแตกต่างของสินค้า

คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม

(Tr.SLL)	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า

การใช้หม้อแปลงรุ่นมาตรฐาน	(Tr.STD)	ประมาณ	40%

คุณค่าต่อลูกค้า

ด้วยคณุสมบัตเิด่นของ	Super	Low	Loss	Transformer	

(Tr.SLL)	ทีล่ดความสูญเสยีพลงังานในแกนเหลก็ได้ถงึ	

70%	เม่ือเทยีบกับ	หม้อแปลงแบบมาตรฐาน	(Tr.STD)	

จงึช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า	ได้ประมาณ	30%	และมีจดุ

คุ้มทุนภายใน	3-5	ปี

กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าขาย และกราฟแสดงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกัน

เปรียบเทียบ 4 ปี 
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คณุค่าต่อลกูค้า 

ดว้ยคุณสมบตัเิด่นของ Super Low Loss Transformer (Tr.SLL) 
ที่ลดความสูญเสยีพลงังานในแกนเหลก็ไดถ้งึ 70% เมื่อเทยีบกบั
หมอ้แปลงแบบมาตรฐาน (Tr.STD) จงึช่วยใหป้ระหยดัค่าไฟฟ้า
ไดป้ระมาณ 30% และมจีุดคุม้ทุนภายใน 3-5 ปี 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม  

 Super Low Loss Transformer  คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้ร ับการวิจ ัยและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ QTC และ
พนัธมิตรทางการค้า Hitachi Metals, Ltd. ตัง้แต่ปี 2551 สืบเนี่องจากวิสยัทัศน์ และพนัธกิจของบริษัทที่มุ่งม ัน่ในการผลิตสินค้าที่มี
คณุภาพ และให้ความส าคญัต่อสิง่แวดล้อม  รว่มกบัสถานการณ์โลกทีเ่ปลี่ยนไปเนื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ผูค้นในสงัคม
ทัว่โลกเริ่มให้ความส าคญัและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช ัน้
บรรยากาศ ซึ่ง QTC ไดเ้ห็นโอกาสจากการเปลีย่นแปลงครัง้นี้ จงึมแีนวคดิทีจ่ะผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าทีส่ามารถใชพ้ลงังานที่ผา่นเขา้มาใน
ระบบไดเ้ต็มประสทิธภิาพ ลดการสญูเสยีพลงังาน สามารถชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
เพื่อเป็นทางเลอืกใหลู้กคา้ทีใ่หค้วามส าคญัต่อผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

Super Low Loss Transformer ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช : NIA) และไดเ้ริม่ท าการตลาด
จ าหน่ายเชงิพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี 2561 นับเวลากว่า 10 ปีในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ควิทีซี จะยงัคงผลกัดนั Super Low Loss 
Transformer ใหเ้ป็นสนิคา้ทางเลอืกส าหรบัผูใ้ชง้านต่อไปเพื่อชว่ยลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสรา้งประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน   “ Save The 
World Save Your Money”  

ในปี 2564 มียอดจ าหน่าย Super Low Loss Transformer : SLL สูงกว่าปี 2563 กว่า 300% โดยมียอดส่งออกต่างประเทศ
จ านวน 421 เครือ่ง และจ าหน่ายในประเทศ 21 เครือ่ง มลูคา่รวมกวา่ 79 ลา้นบาท  

คณุค่าต่อ QTC                
เพ่ิมรายได้   สร้างความแตกต่างของสินค้า  

 
 
 คณุค่าต่อส่ิงแวดล้อม 
 (Tr.SLL) ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อยกว่า 
 การใชห้มอ้แปลงรุ่นมาตรฐาน (Tr.STD) ประมาณ 40% 
 

 

 

 

 
 

                            กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าขาย และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกนัเปรียบเทียบ 4 ปี  

Year Quantity (EA) Selling value (MB.) %Growth

2018 22 11 0

2019 29 22 100.00%

2020 24 16 -27.27%

2021 442 79                                               393.75%

Tr.STD = 246.2596

Tr.STD = 369.5089

Tr.STD = 289.6507

Tr.STD = 1,105.01 

Tr.SLL = 170.8513

Tr.SLL = 210.145

Tr.SLL = 164.3413

Tr.SSL = 664.56 

Diff = 75.4083

Diff = 159.3639

Diff = 125.3094

Diff = 440.45 
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 • Green Label Transformer		คือหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น

มาตรฐานทัว่ไป	แต่ได้รบัการปรับปรุงการออกแบบยกระดับคณุภาพ

ผลติภณัฑ์ให้มีคณุสมบัตติามมาตรฐานฉลากเขยีว	และได้รับการอนมัุติ

ให้ใช้เคร่ืองหมายรบัรองฉลากเขียวส�าหรับผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	

จากสถาบันสิง่แวดล้อมไทย	Certificate	Number	:	GL2018/036	และ	

GL2019/04	ทัง้น้ีเพือ่เพิม่โอกาสในการแข่งขนั	และส่งมอบผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ระบบการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างทั่วถึง

	 ปี	2564	จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นท่ีได้รบัรอง	“ฉลากเขยีว”	

เพิม่ขึน้จากปี	2563	มากกว่า	200%	โดยเป็นการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า

ภาคเอกชนในประเทศเท่านั้น	ไม่มีรายการประมูลหม้อแปลงฉลาก

เขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตารางแสดงจ�านวนและมูลค่าจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวตั้งแต่ปี 2562-2564

เอกสารรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
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หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าในรอบปี 2564 คิวทีซี ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

	 ทรัพยากรธรรมชาต	ิเป็นสิง่ทีม่นษุย์น�ามาใช้ประโยชน์เพือ่การด�ารงชพีขัน้พืน้ฐาน	แต่เนือ่งจากมนษุย์ยังต้องการสิง่อ�านวย

ความสะดวกอีกมากมาย	จึงมีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์	เพื่อกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางธุรกิจ	เช่นการ

ใช้ฟอสซิลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง	การใช้น�้าเพื่อผลิตอาหาร	เคร่ืองด่ืม		การขุดถ่านหินเพื่อน�ามาผลิตไฟฟ้า		การตัดต้นไม้เพื่อน�า

มาท�าเฟอร์นิเจอร์	การน�าทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ	มาสร้างอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	เครื่องนุ่งห่ม	ฯลฯ	หากกิจกรรมต่าง	ๆ	

เหล่านั้นมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย	ไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า	จะท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติค่อย	ๆ	หมดไป	ไม่

สามารถปรบัสมดุลกลับมาได้ทนัตามความต้องการของมนษุย์	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อมนษุย์เองในอนาคตด้วยเหตุเพราะธรรมชาติ

ขาดความสมดุลก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง	ๆ	เช่น	อุทกภัย	ดินเสื่อมคุณภาพ	ภัยแล้ง		เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร	ฯลฯ		

	 คิวทีซี	เป็นนิติบุคคลท่ีด�าเนินธุรกิจด้านพลังงาน	หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า	ซึ่งการผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ	ซึง่มีสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุหากเทยีบกับการใช้ทรัพยากรอืน่	ๆ 	นอกจาก

นี้ยังมีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งสินค้า	และวัตถุดิบ	รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ			ส�าหรับบริษัทย่อย	Q	Solar	1	ผู้ผลิต

พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ก็ยังมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหลักเพื่อเลี้ยงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์			นอกจากการใช้ไฟฟ้า	และน�้ามันแล้ว	ยังมีการใช้น�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการบริหารจัดการต่าง	ๆ		ดังนั้น	คณะ

กรรมการบรษิัท	และผูบ้รหิารจงึให้ความส�าคญัตอ่การใชท้รพัยากรไฟฟา้	น�้ามนั	และน�า้อย่างคุม้ค่าด้วยตระหนักดว่ีาทรพัยากรที่

ใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า	หรือ	น�า้มัน	เกิดจากการน�าทรพัยากรทางธรรมชาตมิาผลิต	แปรรูปเป็นพลงังาน				การใช้อย่างคุม้ค่าจะช่วย

ยืดระยะเวลาของทรัพยากรนั้น	ๆ	ให้มีอยู่ได้นานท่ีสุด	เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม	และเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทได้

อีกแนวทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

2.เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินงานทางธุรกิจ

ก�รบริห�รจัดก�ร : บริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO9001,บริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001(ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรแต ่

ไม่ขอการรับรอง) ระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิ่งแวดล้อม พลังงาน และคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร

เป้�หม�ย 1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานต่อหน่วยผลิต MVA แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562

ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่ได้ตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น 7.71% 

เป้�หม�ย 2 : ปริมาณการใช้น้�ามันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อยอดผลิต MVA แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562

ผลลัพธ์ : ปี 2564 ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 8.84% 

เป้�หม�ย 3 :

ผลลัพธ์ :

ปริมาณการใช้น้�าประปาและบาดาลทุกพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ลดลง 5% จากปีฐาน 2562

ปี 2564 ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้
1.	ปริมาณการใช้น้�าประปานครหลวง สนญ. กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 0.46% จากปีฐาน 2562 ไม่ได้เป้าหมาย

2.	ปริมาณการใช้น้�าบาดาล โรงงานจังหวัดระยอง ลดลง 4.54% จากปีฐาน 2562  ไม่ได้เป้าหมาย

3.	ปริมาณการใช้น้�าบาดาล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ลดลง 9.73% จากปีฐาน 2562 ได้ตามเป้าหมาย
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 การใช้พลังงาน 

	 กระบวนการในกิจกรรมการผลิต	การให้บริการ	งานส�านักงาน	และการผลิตไฟฟ้า	ของ	QTC	,	QTCGP	และ	Q	Solar	1	

ใช้พลังงานจาก	2	ส่วนได้แก่

 1.  พลังงานไฟฟ้า 
	 	 	 โรงงานคิวทีซี	เป็นโรงงานท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย	ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจาก

ภายนอก	2	แหล่งคือ	การไฟฟ้านครหลวง	ใช้ในส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต	

จังหวัดระยอง

ตาราง EN1 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�านักงานกรุงเทพฯ

ร�ยก�ร
QTC Energy สำ�นักง�นกรุงเทพฯ

2559 2560 2561 2562 2563 2564

การไฟฟ้านครหลวง (kWh)
(Non-Renewable Energy)

153,000 139,000 152,000 202,000 204,000 1770,00

	 จากตาราง	EN1	และกราฟ	EN1	การใช้พลังงานไฟฟ้าของส�านักงานกรุงเทพฯ	ในปี	2564	มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการ

ติดตั้งSolar	Rooftop	ขนาด	12kW	แบบ	On	grid	ซึ่งในปี	2564	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

นครหลวงได้	10,840.58kW	และจากมาตรการ	WFH	ให้พนกังานบางต�าแหน่งสามารถท�างานจากทีบ้่าน	ท�าให้ลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจากการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ	และการใช้ป๊ัมน�า้	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี	2564	ลดลง	15.25%	สามารถศึกษาข้อมูล

เพิม่เตมิเรือง	Solar	Rooftop	ได้จากหวัข้อ	“โครงการตดิตัง้	Solar	Rooftop	ขนาด	12kW	ส�านกังานกรงุเทพฯ	ในประเด็นเรือ่ง	การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง

ร�ยก�ร
QTC Energy โรงง�นจังหวัดระยอง ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้�

2559 2560 2561 ปีฐ�น 2562 2563 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)
(Non-Renewable Energy)

1,153,576 1,556,768 1,561,008 1,558,904 1,489,120 1,733,672

           ปริมาณการผลิต (MVA) 1,148.6 1,659.53 1,522.68 1,240.31 1,291.02 1,287.76

           ปริมาณการผลิต (Unit) 2,341 4,162 3,602 1,693 1,686 1,878

kWh / MVA 1,004.33 938.08 1,025.17 1,256.87 1,153.44 1,346.27

kWh / Unit 492.77 374.04 433.37 920.79 883.23 923.15

	 จากตาราง	EN2	และกราฟ	EN2	จะเห็นได้ว่าปี	2564	มีการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานจังหวัดระยองสูงกว่าปีฐาน	2562	

คิดเป็น	11.21%	สดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหน่อยผลิต	MVA	เพิม่ขึน้จากปีฐาน	2562	คดิเป็น	7.11%	ซึง่สงูกว่าค่าเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้แปรผนัเพิม่ขึน้ไม่เกนิ	5%	จากปีฐาน	ไม่ได้ตามเป้าหมาย		เนือ่งจากปี	2564	มีปริมาณการผลติสูงว่าปีฐาน	2562	หน่วย

เป็น	MAV	จ�านวน	47.45	MVA	และหน่วยเป็น	Unit	จ�านวน	185	Unit		ท�าให้ในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าต้องใช้พลงังานไฟฟ้า

ในปริมาณท่ีสูงขึ้นเนื่องจากเป็นการทดสอบทุกเครื่อง	100%			และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	โรงงานจังหวัด

ระยองได้รับผลกระทบจากการท่ีพนักงานติดเชื้อโควิด-19		จึงด�าเนินการตามมาตรการ	Bubble	and	Seal	ในเดือนกรกฎาคม,	

สงิหาคม	และตลุาคม	เพือ่กักตวัพนกังานทีมี่ความเสีย่งสงูให้พกัอาศยัในพืน้ท่ีโรงงาน	และเพือ่ให้การผลติไม่หยดุชะงกั	โดยไม่น�า

ความเส่ียงออกสู่ภายนอกบริษัทจึงท�าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี	2564	สูงมากกว่าปกติในเดือนท่ีมีการท�า	Bubble	and	Seal			

ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต	MVA	สูงขึ้นมากกว่าความเป็นจริง

	 					ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก	

BOI	เพื่อติดตั้ง	Solar	Rooftop	ขนาด	420	kW	มูลค่ากว่า	13	ล้านบาท	

ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก	BOI	เมื่อกันยายน	2564		แต่ยังไม่สามารถติดตั้ง

ระบบได้ในปี	2564	เนือ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19	ผูรั้บเหมาไม่

สามารถเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามจงัหวดัมาตดิตัง้ได้	จงึเลือ่นโครงการฯ	ออก

ไปตดิตัง้ในปี	2565	หรอืจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการ

ป้องกันต่าง	ๆ	จะดีขึ้น
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ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1 

ร�ยก�ร

Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์

2562 2563 2564

มิเตอร์ 

6100034354 

สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 

27668614

เลี้ยงระบบ

มิเตอร์ 

6100034354 

สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 

27668614

เลี้ยงระบบ

มิเตอร์ 

6100034354

สาธารณูปโภค

มิเตอร์ 

27668614

เลี้ยงระบบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)
Non-Renewable Energy

31,106.00 47,520.00 28,651.00 51,183.60 17,529.00 51.600.00

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า  (MWh)
Renewable Energy

13,201.8 13,130.58 12,895.08

	 จากตาราง	EN3	และกราฟ	EN3	แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ซึ่งแยกมิเตอร์ออก

เป็น	2	ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและส�านักงานในปี	2564	ได้มีการติดต้ังโซลาร์เซลเพิ่มเติมเพื่อ

ผลิตไฟฟ้าใช้เองทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าจาก	กฟภ.บางส่วนท�าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	38.82%	จากปี	2563		

และส�าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับเล้ียงระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในช่วงเวลากลางคนืมีการใช้พลงังานเพิม่ขึน้	

0.81%	ซึ่งมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมกรณีที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าหรือมีเมฆบดบัง	ฝนตกหนัก	ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้	ระบบไฟฟ้า

จากมิเตอร์เลี้ยงระบบจะจ่ายกระแสไฟเพื่อเข้าไปเลี้ยงวงจรในระบบควบคุม	หรือในระหว่างปีไม่มีปัญหาการ	Shutdown	ระบบใน

เวลากลางคืน	มิเตอร์ไฟฟ้าเล้ียงระบบก็จะจ่ายไฟเล้ียงระบบตลอดเวลาในเวลากลางคนื	ซึง่จะเหน็ได้จากปรมิาณการผลิตไฟฟ้าใน

ปี	2564	ทีล่ดลงจากปี	2563	ดังนัน้ปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้าส�าหรบัมิเตอร์ไฟฟ้าเลีย้งระบบจะแปรผนัตรงข้ามกับปริมาณผลิต

ไฟฟ้าในแต่ละปี

	 และเนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ	Q	Solar	1	มีปริมาณไม่มากและไม่มีนัยส�าคัญ	จึงไม่ได้ต้ังเป้าหมายเพื่อลดการใช้	

แต่ส่งเสริมให้ทีมงานใช้ความรู้	และทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาระบบ	และใช้งานอย่างคุ้มค่า
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 2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง 
	 	 	 ได้แก่น�้ามันดีเซล	(Diesel)	และน�้ามันเบนซิน	(Gasoline)		เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการ	งานขนส่ง

เคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ	รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถประจ�าต�าแหน่ง	ในปี	2563	มีปริมาณการใช้ดังนี้

ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง QTC Energy  : Non-Renewable Energy

ร�ยก�ร
QTC Energy

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

น้�ามันดีเซล 110,765 107,332 95,634 74,638 76,588.91 70,646.996

น้�ามันเบนซิน 29,276 27,584 27,486 32,595 27,001.45 24,036.17

รวม (ลิตร) 140,041 134,952 123,121 107,233 103,590.37 94,683.166

           ปริมาณการผลิต (MVA) 1,148.6 1,659.53 1,522.68 1,240.31 1,291.02 1,287.76

ลิตร (ดีเซล) /MVA 96.44 64.68 62.81 60.18 59.32 54.86

	 จากตาราง	EN4	แสดงให้เห็นว่าปี	2564	มีปริมาณการน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลลดลง	7.76%	จากปี	2563	ในขณะ

เดียวกันปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง	10.98%	ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19	WFH	ท�าให้การใช้

น�้ามันเบนซินส�าหรับรถประจ�าต�าแหน่งที่ท�างาน	WFH	ลดลง		ส�าหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต	MVA	ลด

ลงจากปีฐาน	2562	คิดเป็น	8.84%		ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน	5%	จากปีฐาน		

ตาราง EN5 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง Q Solar 1  : Non-Renewable Energy

ร�ยก�ร
Q Solar 1

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

น้�ามันดีเซล (ส�าหรับรถบรรทุก, รถยนต์ ) 4,448.58 3,352.16 1,702.34

น้�ามันเบนซิน (ส�าหรับเครื่องตัดหญ้า,ปั๊มน้�า) 2,760.68 3,881.96 3,153.26

รวมก�รใช้น้ำ�มันทั้งหมด 7,209.26 7,234.12 4,855.60

	 จากตาราง	EN5	จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี	2564	ลดลง	49.22%	เนื่องจาก	Q	Solar	1	ได้

น�ารถพลังงานแสงอาทติย์เข้ามาใช้งานแทนรถยนต์	ทีใ่ช้ส�าหรับตรวจการ	หรือการท�างานในโรงไฟฟ้า	(ดูรายละเอยีดได้จากหวัข้อ	

โครงการประดิษฐ์	“รถสามล้อไฟฟ้า	พลังงานแสงอาทิตย์”)

	 ส�าหรับเชือ้เพลงิประเภทเบนซนิใช้ส�าหรบัเครือ่งตดัหญ้า	และป๊ัมน�า้	ในปี	2564	ลดลง	18.77%	เป็นการใช้ในกจิกรรมตาม

ปัจจัยภายนอกรอบโรงไฟฟ้า	เช่นฝุ่นละอองท่ีกระจายในอากาศและเกาะท่ีแผงโซลาร์ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง	จึง

จ�าเป็นต้องล้างท�าความสะอาดแผงโซลาร์	ในปี	2564	มีจ�านวนคร้ังทีล้่างแผลโซลาร์น้อยกว่าปี	2563	จงึท�าให้ปรมิาณการใช้น�า้มัน

เบนซินลดลงตาม

	 ส�าหรับเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้	เนื่องจากมีปริมาณการใช้ที่น้อย	ไม่มีนัยส�าคัญ
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 การใช้น�้า 

 การบริหารจัดการน�้าของโรงงานจังหวัดระยอง

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดดูน�้าใต้ดนิเพื่อ

ใช้ในการอปุโภคเท่านัน้				ในกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�า้ในขัน้ตอนการผลิตใช้เฉพาะในขัน้ตอนการเชือ่มแท่ง

เหล็กขนาดเล็กเพื่อลดความร้อนท่ีเกิดขึ้นเท่าน้ันซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก	ส่วนส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ใช้น�้าประปาจากการ

ประปานครหลวงเพื่อการอุปโภคในอาคารส�านักงาน

ภาพแสดงกิจกรรมการใช้น�้าใต้ดิน-บาดาล ของโรงงานคิวทีซี จังหวัดระยอง

ตาราง EN6 แสดงปริมาณการใช้น�้าปี 2562-2564

ร�ยก�ร
QTC Energy

ปีฐ�น 2562 ปี 2563 ปี 2564

ส�านักงานกรุงเทพฯ การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 879 909 883

โรงงานระยอง น้�าใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) 9,374 8,550 8,948

รวม (ลบ.เมตร) 10,253 9,459 9,9

กราฟ EN6 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น�้าระหว่างปี 2562-2564
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	 จากกราฟแสดงผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปีฐาน	2562-2564	สรุปดังนี้

1.	 ปรมิาณการใช้น�า้ประปานครหลวงของส�านกังานกรงุเทพในปี	2564	เพิม่ข้ึนจากปีฐาน	2562	คดิเป็น	0.46%	ไม่ได้

ตามเป้าหมาย

2.	 ปรมิาณการใช้น�า้บาดาล	โรงงานจงัหวดัระยองในปี	2564	ลดลงจากปีฐาน	2562	คดิเป็น	4.54%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย	

5%	จากปีฐาน	2562

 • การบริหารจัดการน�้าของโรงงานจังหวัดระยอง

	 ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน�้าฝนในแต่ละปีค่อนข้างมาก

และบริษัทฯ	ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน�้าฝนธรรมชาติเพื่ออุปโภคเนื่องจากเป็น

พืน้ท่ีอยูใ่นเขตนคิมอตุสาหกรรมฯ	ซึง่อาจมีมลพษิปะปนในอากาศ	ในปี	2564	

โรงงานจงัหวดัระยองกักเก็บน�า้ฝนส�าหรบัส�ารองใช้ดับเพลงิในเหตฉุกุเฉนิเพลงิ

ไหม้ตลอดทัง้ปีในถงักักเก็บตามกฎหมายที	่70	ลบ.เมตร	โดยเม่ือน�า้เกนิระดับ

จะล้นลงท่อระบายน�้าไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลังโรงงานเพื่อใช้รดน�้า

ต้นไม้ในฤดูแล้ง	ซึ่งการด�าเนินงานน้ีสามารถลดการสูบน�้าใต้ดิน-บาดาลเพื่อ

เติมเต็มในบ่อกักเก็บน�้าส�ารองฉุกเฉินได้กว่า	70	ลบ.เมตร	ต่อปี

 การบริหารจัดการน�้าของ Q Solar 1

	 Q	Solar	1	มีพื้นท่ีกว่า	200	ไร่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านบ่อทอง	

อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าเพื่อประโยชน์อยู่	2	ด้าน

1.		 ใช้น�้าเพ่ือการสาธารณูปโภค	และการล้างท�าความสะอาดแผง

โซลาร์เซลจ�านวน	86,688	แผง	เพือ่ให้มีประสทิธภิาพสงูสุดใน

การผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการล้างแผงประมาณ	20	ครั้งต่อปี	ซึ่ง

จ�าเป็นต้องใช้น�า้ใต้ดิน-บาดาลท่ีมีความสะอาดน�ามาขจดัโลหะ

หนักและคราบตะกรันก่อนน�าไปด�าเนินการได้	ใน	1	ปีจ�าเป็น

ต้องใช้น�้าใต้ดิน-บาดาลประมาณ	6,500	ลบ.เมตร				

2.		 ใช้น�า้เพือ่รดน�า้ต้นไม้	และกิจกรรมในแปลงเกษตร	“ศูนย์ศกึษา

เศรษฐกิจพอเพียง”		การใช้น�้าในส่วนนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้าท่ี

ผ่านการบ�าบัดท่ีสะอาดดังนัน้	Q	Solar	1	จงึขดุบ่อเพือ่กักเก็บ

น�้าในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งจ�านวน	3	บ่อ	ปริมาตรความจุ

รองรองรบัน�า้ฝนได้	149,996	ลบ.เมตรต่อปี	ส่วนท่ีเหลือล้นจะ

ค่อยๆ	ปล่อยระบายออกสูล่�ารางสาธารณะ	ซึง่สามารถลดการ

สูบน�้าใต้ดินมาใช้	และประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือการช่วยชะลอ

น�้าฝนที่อาจไหลหลากจากพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลเข้าไปใน

พื้นที่ชุมชนรอบนอกโรงไฟฟ้า

แปลนรูปแบบการบริหารจัดการน�้า
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ตาราง EN7 แสดงปริมาณการดึงน�้าใต้ดิน-บาดาล และปริมาณการกักเก็บน�้าธรรมชาติ ปี 2562-2564 (Q Solar1)

ร�ยก�ร
ปีที่ดำ�เนินก�ร

ปีฐ�น 2562 2563 2564

Q Solar 1 น้�าใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) 6,494 6,222 5,862

บ่อกักเก็บน้�าธรรมชาติ (บ่อ 1)   (ลบ.เมตร) >101,076 >101,076 >101,076

บ่อกักเก็บน้�าธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร) >42,972 >42,972 >42,972

บ่อกักเก็บน้�าธรรมชาติ (แปลงเกษตร)  (ลบ.เมตร) >5,948 >5,948 >5,948

	 จากตารางและกราฟ	EN7	ปริมาณการใช้น�้าบาดาล	โรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ในปี	2564	ลดลง	9.73%	จากปีฐาน	2562	ได้

ตามเป้าหมายลดลง	5%	จากปีฐาน	ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่ลดลงจากปีฐาน	2562	และปี	2563	และการ

ปรับปรุงเครื่องล้างแผงให้มีการใช้ปริมาณน�้าที่น้อยลง	(อยู่ในระหว่างการทดลองต้นแบบ)	

 พืน้ทีท่ัง้ 3 แห่งของบรษัิทฯ ไม่มีระบบบ�าบัดน�า้เสียจงึไม่มีโครงการน�าน�า้ทีบ่�าบัดแล้วกลบัมาใช้ แต่ได้ใช้มาตรการ

ประหยัดน�้าและใช้น�้าให้อย่างคุ้มค่า
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  การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต และการบริการ 
	 โรงงานคิวทีซี	จังหวัดระยอง	ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย	และให้บริการตรวจสอบบ�ารุงรักษา	และซ่อมแซม

หม้อแปลงไฟฟ้า	วตัถดิุบบางส่วนน�าเข้าจากต่างประเทศ	และบางส่วนจดัหาได้ในประเทศไทย	ซึง่รายการวตัถดิุบท่ีใช้บางส่วนเป็น

วัตถุดิบที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่เม่ือเข้าสู่กระบวนการ	Recycle	ของโรงงานแปรรูป	ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ในทันที

เนือ่งจากจะมีผลกระทบต่อคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	และบางส่วนเป็นวตัถดิุบทีไ่ม่สามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่ต้องท้ิงท�าลาย

เม่ือเป็นของเสยี	ในปี	2564	เป็นปีแรกท่ีมีการเก็บข้อมูลน�า้หนกัของวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตซึง่บางรายการสามารถค�านวณออกมา

เป็นหน่วยชั่งได้	บางรายการต้องท�าการแปลงหน่วยโดยมีวิธีการค�านวณดังนี้	

	 วัตถุดิบที่มีหน่วยนับท่ีไม่ใช่หน่วยชั่งเช่น	เมตร	แผ่น	ตัว	ชุด	ลิตร	เป็นต้น	จะน�าตัวอย่างวัตถุดิบ	1	รายการชั่งและแปลง

หน่วยเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัม	จากนั้นน�าไปคูณจ�านวนชิ้นที่ใช้ในการผลิต	หรือใช้มาตราส่วนสากลแปลงหน่วยเป็นกิโลกรัม

• การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีการค�านวณน�้าหนักหม้อแปลงไฟฟ้าโดยน�าน�้าหนักของวัตถุดบิที่ใช้มาค�านวณ	น�้า

หนกัหน่วยเป็นกิโลกรัมตามมาตรฐานการออกแบบ	และออกสตูรการผลติเพือ่เบิกรายการวตัถดิุบตามทีแ่บบระบุ	ซ่ึง

รายการน�้าหนักวัตถุดิบที่เบิกกับสูตรการผลิตอาจมีความไม่แน่นอน	+	5%

• การแพคเกจจิง้จะท�าในบาง	Order	ตามข้อตกลงของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นรายการทีต้่องส่งออกต่างประเทศ	และการ

ส่งมอบงานประมูลภาครัฐ	ซึ่งค�านวณน�้าหนักวัสดุที่ใช้จากแบบสั่งผลิตมีความไม่แน่นอน	+5%

• วัตถุดิบท่ีต้องใช้ในงานให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นน�้ามันหม้อแปลง	และอุปกรณ์ประกอบภายนอกอื่น	ใช้วิธีการแปลง

หน่วยเป็นกิโลกรัม

ตาราง EN 8 แสดงปริมาณการผลิต การให้บริการ และการใช้วัตถุดิบ ปี 2564

รายการ

หน่วยนับ

เครื่อง (Unit)
ขนาดก�าลังไฟ 

(MVA)
น้�าหนัก (Ton)

1. ปริมาณการผลิตหม้อแปลงใหม่ และหม้อแปลงซ่อม 1,878 1,288 4,391

2.ปริมาณการให้บริการบ�ารุงรักษา 4,269 N/A N/A

3.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต N/A N/A 4,539

4.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่อท�าแพคเกจจิ้ง 1,531 N/A 121

5.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่องานบริการ N/A N/A 10

6.ปริมาณวัสดุที่ส่งไปเข้ากระบวนการ Recycle เพื่อ

แปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น (เหล็ก และ ทองแดง)
N/A N/A 112

ปริมาณการผลิต	4,394	ตัน

ปริมาณการผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า

จ�านวน	1,878	เครื่อง	หรือ	1,288	MVA

ปริมาณการให้บริการบ�ารุงรักษา

หม้อแปลงไฟฟ้า

จ�านวน	4,269	เครื่อง

0.21%
งานบริการ

2.60%
แพคเกจจิ้ง

97.20%
ผลิต
หม้อแปลง
ไฟฟ้า

ปริมาณ

วัตถุดิบ

4,670 ตัน
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

	 ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทย่อมมีเคร่ืองมือ	เครื่องจักร	หรือสารเคมีบางตัวท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการผลิต	มีวัตถุดิบท่ี

อาจเป็นทั้งของที่มีน�้าหนัก	หรือของมีคม	หรือของเหลวอันตราย	ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานนั้น	ๆ	ผลิตสินค้าอะไร	และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ

มีแรงงานมนุษย์ท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ	เคร่ืองจักร	สารเคมี	หรือวัตถุดิบต่าง	ๆ	เหล่านั้น	เพื่อผลิตสินค้าให้เจ้าของธุรกิจ	และมีความ

เป็นไปได้สูงมากที่การท�างานของคนและเครื่องมือ	เครื่องจักร	หรือสารเคมี	จะมีความเส่ียงท�าให้เกิดอุบัติเหตุแก่แรงงานตั้งแต่

ขั้นบาดเจ็บเล็กน้อย	ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต	หรืออาจเป็นอันตรายท�าให้แรงงานเจ็บป่วยล้มตาย	หากโรงงานหรือเจ้าของกิจการไม่มี

การป้องกันการเกดิอบัุตอิย่างเหมาะสม	หากพนกังานไม่เหน็ความส�าคัญหรือไม่ตระหนกัเร่ืองอนัตรายจากอบัุตเิหต	ุและหากเกิด

อบุตัเิหตขุัน้รุนแรงขึน้กับโรงงานใดโรงงานหนึง่ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของโรงงานนัน้อาจถงึขัน้หยุดกิจการชัว่คราว	

ภาพลักษณ์องค์กร	หรือตราสินค้าเสียหาย	สร้างความไม่ไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	เนื่องจากมีกฎหมายที่เก่ียวข้องมากมายที่

คุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงาน	ด้านความปลอดภัยฯ	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม

อีกมาก

	 จากการประเมินประเด็นส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และส�าคัญต่อคิวทีซี	พบว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็น

ประเด็นส�าคัญสงูสุดด้านความย่ังยนื	และเป็นความเสีย่งท่ีต้องควบคุมการปฏิบัตอิย่างเข้มงวด	กรรมการ	และผูบ้ริหารตระหนกัถงึ

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อตวัพนกังาน	และธรุกิจของบริษทัฯ	จงึให้ความส�าคญัและมุ่งม่ันทีจ่ะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยั

ในการท�างานของพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	การบาดเจ็บ	การเจ็บป่วย	และใช้ความ

พยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะตรวจหาให้พบ	ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย	และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยใน

องค์กร	

วัตถุประสงค์ : 1.	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

2.	 เพือ่ป้องกันความเส่ียงต่อปัจจยัทีอ่าจจะท�าให้เกิดอบัุตเิหต	ุหรอืปัญหาด้านสุขภาพของพนกังาน

3.	 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมเอื้อต่อการท�างานทั้งร่างกายและจิตใจ

ของพนักงาน

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานด้วยระบบมาตรฐาน	

ISO45001:2018	,	ก�าหนดนโยบาย	และ	เป้าหมายด้านความปลอดภยัเพือ่เป็นแนวทางด�าเนนิการ,	

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ	และสุขภาวะองค์กร	,จัดให้มีบุคลากรที่จ�าเป็นด้านความปลอดภัยฯ	,	ส่ง

เสริมสนับสนุนการจัดการหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	(PPE)	และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้เอื้อต่อการท�างาน	,	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในองค์กร

เป้าหมาย 1 : อุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์	(Zero	Accident)

ผลลัพธ์ : ปี	2564	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	25	ครั้ง	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 2 : ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างานเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	พนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	1	ราย	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในงานครบ	100%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคิดเป็น	80.5%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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 ความปลอดภัย 
	 ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน	ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของพนกังานทุกคน	ทกุระดับ	รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ	

ทีเ่ก่ียวข้องท่ีจะต้องถอืปฏิบัตอิย่างเคร่งครดัเพือ่สร้างให้เกิดเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั	และประเด็นด้านความปลอดภยัในการ

ท�างานเป็นความเสี่ยงส�าคัญขององค์กรที่ต้องควบคุม				

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

ระบบมาตรฐาน
	 บริษัทฯ	ได้บริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานด้วยการน�าระบบมาตรฐาน	

ISO45001	มาประยุกต์ใช้พร้อมขอการรับรองมาตรฐานโดยมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบปีละ	1	คร้ังโดยบริษัท	เอสจีเอส	

จ�ากัด(ประเทศไทย)	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคลากร	และกรอบการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การรับรองมาตรฐาน	ISO45001:2018

	 บริษทัฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเส่ียงด้านความปลอดภยัฯ	ปีละ	1	คร้ัง	เพือ่คัดเลอืกประเด็นทีมี่นยัส�าคญั	

น�าไปจดัท�าแผนควบคุมและลดความเสีย่ง	โดยความเส่ียงด้านความปลอดภัยทีมี่นยัส�าคญัได้แก่การเกิดเพลิงไหม้	การรัว่ไหลของ

สารเคมี	และการใช้รถโฟล์คลิฟในการยก	เคลื่อนย้าย

107รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



	 บรษิทัฯ	ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในระดับต่าง	ๆ 	เพือ่ท�าหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดมีสัดส่วนจ�านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อจ�านวนพนักงานดังนี้

ระดับ

QTC Energy
Q Solar 1

จ�านวน (คน)
งานบริการและ สนง.กรุงเทพฯ

จ�านวน (คน)

โรงงานระยอง

จ�านวน (คน)

จป.หัวหน้างาน 10 17 1

จป.เทคนิค - - 1

จป.วิชาชีพ - 2 -

จป.บริหาร 15 10 1

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจ�าปี 2564-2565  (มาจากการเลือกตั้งในปี 2563)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1.	นายเจริญศักดิ์		สารวงค์ ประธานคณะกรรมการ แต่งตั้ง

2.	นายสมยศ		ทับทิมทอง คณะกรรมการ แต่งตั้ง

3.	นายปิยะชัย		พึ่งเป็นสุข คณะกรรมการ แต่งตั้ง

4.	นายธันวา	พุ่มระย้า คณะกรรมการ เลือกตั้ง

5.	นางสาวยุภาวดี		นนทภาพ คณะกรรมการ เลือกตั้ง

6.	นางสาววิไลวรรณ		นาคูณ คณะกรรมการ เลือกตั้ง

7.	นางสาวอรุณโรจน์		อินทศิริ คณะกรรมการ/เลขานุการ แต่งตั้ง

คิดเป็นสัดส่วนพนักงานร้อยละ 2.72 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

	 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยัฯ	เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและ

จัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549	โดยผู้บริหารทุกระดับ	ให้ความส�าคัญและ

ให้การสนบัสนนุ	ทัง้เวลา	เคร่ืองมือสนบัสนนุ	บุคคลากร	และงบประมาณทีจ่�าเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�าเนนิงานด้านการ

บริหารความปลอดภยัฯ	จดัให้ผูบ้รหิารระดับสงูเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยเพือ่ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชดิ	มีการตดิตาม

ผล	และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารทกุเดือน	รวมถงึการรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมบริษทัทุก

ไตรมาส			

	 1	ต่อ	5		 1	ต่อ	6
					สัดส่วนจ�านวน	จป.		ต่อ	จ�านวนพนักงาน
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สร้างแรงจูงใจ
	 ในปี	2564	คณะกรรมการความปลอดภยั	(คปอ.)	ได้จดัท�าแผนงานด้านความปลอดภัยเพือ่ลดจ�านวนและความรนุแรงของ

การเกดิอบัุตเิหตจุากปี	2563	ให้ได้มากกว่า	80%	ซึง่ในแผนงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย	ๆ 	ด้านเช่น	การรณรงค์ให้พนกังาน

มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	แผนการประยุกต์ใช้กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตรายไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุ	Completely	Check	Completely	Find	out	Activity-CCCF	เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน	

แผนการปรับปรุงด้านการยศาสตร์	ในพื้นที่ท�างานให้เหมาะสมกับท่าทางการท�างาน	เพื่อลดอุบัติเหตุ	และความเมื่อยล้าจากการ

ท�างาน	การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น	ซึ่งในปี	2564	มีจ�านวนอุบัติเหตุที่ลด

ลงจากปี	2563	และมีพื้นท่ีเป้าหมายท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุในปี	2564	บริษัทฯ	จึงจัดมอบป้ายเกียรติยศ	และเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญ

ก�าลังใจให้พนักงานและสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านความปลอดภัยโดยมีพื้นที่ที่สมควรได้รับการยกย่องดังนี้

1.	 พื้นที่ที่มีอุบัติเหตุลดลงจากปี	2563	สูงสุด

➜	 พื้นที่ส่วนตัวถังจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง	69%

➜	 พื้นที่ส่วนเหล็กแกนจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง	75%

2.	 พื้นที่ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ	Zero	Accident	ในปี	2564

➜	 พื้นที่ส่วนพันคอยล์

➜	 พื้นที่ซ่อมบ�ารุง

➜	 พื้นที่แผนกประกันคุณภาพ

➜	 พื้นที่ส่วนอบและเติมน�้ามัน

➜	 พื้นที่ส่วนแกนเหล็กอะมอร์ฟัส
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ
	 การถ่ายทอดความรู้และพฒันาทักษะของพนกังานเก่ียวกับความปลอดภยัในการท�างาน	บรษิทัฯ	ใช้ช่องทางในการด�าเนนิ

การหลายรูปแบบ	เช่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�าเป็นท่ีได้ก�าหนดไว้	การใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย	KYT	และ	Safety	การฝึก

ปฏิบตัเิพือ่เรียนรูจ้รงิ	การรบัแชร์ประสบการณ์จากผูท้ีเ่คยประสบเหตโุดยตรง	การใช้สือ่วดีิโอ	หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพนัธ์

ต่าง	ๆ	เพื่อให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ	มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ	มีน�้าใจ	

และช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเอง	ผู้ร่วมงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ	ปี	2564	จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ที่ส�าคัญจ�านวน	4	หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	35,000	บาท	ดังนี้

1. หลักสูตรการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ  

โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	

เม่ือวันที	่29	ธ.ค.	64	ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบคิดเป็น	66.34%

2. หลักสูตรฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  

โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

หัวหมาก	งบประมาณท่ีใช้	13,000	บาท	เม่ือวันที่	21	

ธ.ค.	64	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคิดเป็น	53.85%

3. ฝึกอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท�างานทีสู่ง  

(รูปแบบออนไลน์)

	 โดยวิทยากรจาก	บรษิทั	ตะวันออก	เทรนนิง่	แอนด์	คอน

ซัลแตนท์	จ�ากัด	เม่ือวันท่ี	11	พ.ย.64	กลุ่มเป้าหมาย	

พนักงานท�างานทีส่งู	จ�านวน	28	คน	เข้าร่วมอบรม	100%	

งบประมาณที่ใช้	22,000	บาท

 วัตถุประสงค์	เพือ่ให้พนกังานตระหนกัถงึอนัตรายทีอ่าจ

จะเกิดขึน้ขณะปฏิบัตงิานบนทีส่งู	ให้ความส�าคัญ	ในการ

ป้องกนัอนัตราย	ทราบถงึลักษณะอนัตรายในขึน้ตอนการ

ท�างานบนทีส่งู	สามารถตรวจสอบสภาพและบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. อบรมขัน้ตอนการปฏบิตังิานความปลอดภยัในการ

ท�างานที่สูงและที่ลาดชัน 

	 โดย	จป.วชิาชพี	เม่ือวนัที	่9	ก.ย.	64	กลุม่เป้าหมายส่วน

ซ่อมบ�ารุง	จ�านวน	4	คน	เข้าร่วมอบรม	100	%	

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนท่ีสูงรับทราบถึง

ขั้นตอนในการท�างานบนท่ีสูง	และสามารถท�างานบนที่

สูงได้อย่างปลอดภัย
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เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานกลุ่มเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ 

การบังคับใช้กฎระเบียบ
บริษัทฯ	มีมาตรการบังคับใช้กฎ	ระเบียบ	ด้านความปลอดภัยฯ	

อย่างเคร่งครัด	จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต	จนถึง

ปัจจบัุน	สาเหตสุ่วนใหญ่มาจาก	“คน”	ประมาท	ละเลยการสวมใส่

อุปกรณป้์องกนัส่วนบคุคลก่อนเริม่ปฏบิัติงาน	หรอืเมือ่ไม่มใีคร

เหน็	ก็จะถอดอปุกรณ์ป้องกันออก	เป็นเพราะขาดความตระหนกั

ถงึอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา	ซึง่เป็นหน้าทีส่�าคัญของ

ผู้บริหาร	และหัวหน้างานที่จะต้องท�าความเข้าใจ	ตักเตือนตาม
ระบบ	ลงโทษตามความผิดทางวินัย	อย่างเคร่งครัด	

	 ในปี	2564	มีการบังคับใช้ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยได้มีการออกใบบันทึกเตือนการปฏิบัติงานท่ีไม่

ปลอดภัย	ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง	เพื่อนร่วมงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ	จ�านวน

ทั้งสิ้น	11	รายการ	ซึ่งการบังคับใช้อย่างเข้มข้นนี้ส่งผลให้จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในปี	2564	ลดลงจากปี	2563	

สร้างการมีส่วนร่วม
	 การส่งเสริมการท�า	KAIZEN	และการส่งเสริมการเขียนรายงาน	Near-miss	เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน

การเสนอแนวคดิ	และวธิกีารขจดัความไม่ปลอดภยัก่อนการเกดิอบัุตเิหต	ุซึง่ในปี	2564	มีพนกังานส่งผลงาน	KAIZEN	ด้านความ

ปลอดภัยจ�านวน	55	เรื่องจาก	KAIZEN	ทั้งหมด	911	เรื่อง	และส่ง	Near-miss	Report	ทั้งสิ้น	36	เรื่อง	

	 ปี	2564	จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ	

จ�านวน	4	หลักสูตร	จ�านวนพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ

อบรมคิดเป็นสัดส่วน	80.5%	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนือ่งจาก

หลักสูตรดับเพลิงและอพยพหนีไฟซึ่งในช่วงฝึกอบรมพนักงาน

บางกลุ่มตดิภารกิจภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมได้	ซึง่จะด�าเนนิ

การเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในรอบปี	2565	ต่อไป
80.50%

19.50%

สดัส่วนพนกังานทีร่บัการอบรมตามแผน

สัดส่วนพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรม

สถิติการมีส่วนร่วมจากการทา KAIZEN ด้านความปลอดภัย
ปี 2563-2564

สถิติการมีส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report 
ปี 2562-2564

	 และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	สายพนัธุเ์ดลต้าทีร่นุแรง	เพือ่ความปลอดภัยของพนกังานในปี	2564	

บริษัทฯ	จึงงดจัดกิจกรรม	สัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace”	เป็นการชั่วคราว
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพือ่เฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ	

โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2564	ดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างาน

พื้นที่ จุดที่ทำ�ก�รตรวจ

ผลตรวจ  

ม�ตรฐ�น หน่วย1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564

15/3/62 23/7/62 20/3/63 30/6/63 10/5/64 11/6/64

โรงงาน 3 เครื่องตัดเหล็ก Uni coil   77.9 79.9   74.6   85 dB( A)

อบและเติมน้�ามัน Tanking   75.0 76.2   74.9   85 dB( A)

แกนเหล็กอะมอร์ฟัส เครื่องตัดเหล็กอะมอร์ฟัส         73.1   85 dB( A)

ประกอบ ห้องตัดไม้   78.8 80.6   80.5   85 dB( A)

เหล็กแกน Work Shop   89.0 82.0   85.4   85 dB( A)

ประกอบ Work Shop  74.3 75.9   76.7   85 dB( A)

ติดตั้งอุปกรณ์ Spray Booth   76.8 77.3   73.5   85 dB( A)

อาคารพันคอยล์ เครื่องพันคอยล์   73.0 71.0   69.0   85 dB( A)

อาคารพันคอยล์ 2 เครื่องพันคอยล์         71.0   85 dB( A)

ห้องตัดกระดาษ ตัดกระดาษ   77.2 77.0   74.9   85 dB( A)

โรงงาน 4 เชื่อมประกอบตัวถัง   86.0 95.7   87.5   85 dB( A)

โรงงาน 4 เครื่องตัดพลาสม่า   85.7 85.7   84.5   85 dB( A)

โรงงาน 5 เชื่อมประกอบตัวถัง 86.4   92.0   85.1   85 dB( A)

โรงงาน 5 Robot เชื่อมประกอบตัวถัง     88.3   83.8   85 dB( A)

โรงงาน 5 พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก 84.3   89.3     82.3 85 dB( A)

โรงงาน 5 ห้องยิงเม็ดเหล็กอัตโนมัติ     88.6   86.7   85 dB( A)

โรงงาน 6 Spray Booth 80.1   81.6   75.9   85 dB( A)

โรงงาน 6 Spray Booth (ใหญ่) 81.0   85.3 81.3 81.3   85 dB( A)

	 ในปี	2564	ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพื้นที่ท�างานด�าเนินการ	2	ครั้ง	มีพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	

5	พืน้ทีซ่ึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดเป็นพืน้ท่ีอนัตรายผูป้ฏิบัตงิาน	และผูท้ีจ่ะเข้าในพืน้ท่ีท�างานต้องสวมใส่	PPE	ตามทีก่�าหนดไว้ในแผน

อนรัุกษ์การได้ยินอย่างเคร่งครัด	โดยบรษิทัฯ	ยงัคงหาโอกาสในการปรับปรุงเพือ่ลดความดังของเสยีงลงโดยเฉพาะในพืน้ท่ีโรงงาน	6 

Spray	Booth	(ใหญ่)	ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	และกระบวนการท�างานใหม่ท�าให้สามารถลดความดังของเสียงลงได้อยู่ต�่า

กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ชุมชน)

พารามิเตอร์ พื้นที่

ผลตรวจ*

มาตรฐาน หน่วย1/62 1/63 1/64

23-24/7/62 23-24/3/63 19-20/5/64

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr) หอพักพนักงาน 67.0 68.4 65.4 70 dB( A)

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Lmax) หอพักพนักงาน 104.0 90.2 91.1 115 dB( A)
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ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมี

พื้นที่ พารามิเตอร์

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย01/62 02/62 01/63 02/63 01/64

15/3/62 23/7/62 20/3/63 30/6/63 10/5/64

เหล็กแกน:ตัดเหล็ก/Slit โรงงาน 3 Iron Dust   Not Detected Not Detected   Not Detected 10 mg/m3

Total dust   Not Detected Not Detected   <0.20 15 mg/m3

เหล็กแกน:เรียงเหล็กโรงงาน 3 Acetone   Not Detected Not Detected   Not Detected 1,000 ppm
  Xylene   Not Detected Not Detected   Not Detected 100 ppm
  Toluene   <0.25 1.52   Not Detected 200 ppm
  Total dust   Not Detected Not Detected   0.25 15 mg/m3

เหล็กแกน : เรียงเหล็กโรงงาน 1 Xylene         Not Detected 100 ppm
  Toluene         0.43 200 ppm
  Acetone         Not Detected 1,000 ppm
  Total dust         0.25 15 mg/m3

เหล็กแกน : Work shop Xylene   1.86 Not Detected   Not Detected 100 ppm
ทาสีแคล้มป์เหล็ก Toluene   8.62 0.32   <0.25 200 ppm
  Acetone   10.0 Not Detected   Not Detected 1,000 ppm
เหล็กแกน : Work shop Iron Dust   Not Detected Not Detected   <0.007 10 mg/m3

เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก / สว่านแท่น Iron Fume   Not Detected     <0.007 10 mg/m3

  Total dust   1.19 Not Detected   0.34 15 mg/m3

พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์ Copper Fume   Not Detected Not Detected   Not Detected 0.1 mg/m3

  Respirable Dust   Not Detected Not Detected   Not Detected 5 mg/m3

พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์ 2 Copper Fume         Not Detected 0.1 mg/m3

  Respirable Dust         <0.15 5 mg/m3

พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ Total dust   Not Detected Not Detected   0.42 15 mg/m3

Respirable Dust   Not Detected Not Detected   Not Detected 5 mg/m3

ประกอบ : ประกอบหม้อแปลง Copper Fume   Not Detected Not Detected   <0.007 0.1 mg/m3

  Total dust   Not Detected Not Detected   <0.20 15 mg/m3

ประกอบ : Work shop Copper Fume   Not Detected Not Detected   Not Detected 0.1 mg/m3

  Iron Fume   Not Detected <0.007   Not Detected 10 mg/m3

  Carbon Monoxide   Not Detected 1   Not Detected 50 ppm
ประกอบ : ห้องตัดไม้ Total dust   Not Detected <0.20   0.51 15 mg/m3

  Respirable dust   Not Detected Not Detected   0.17 5 mg/m3

ติดตั้งอุปกรณ์ : Spay Booth Total dust   Not Detected Not Detected   0.34 15 mg/m3

  Xylene   Not Detected 7.73   0.40 100 ppm
  Toluene   Not Detected 12.4   0.44 200 ppm
ซ่อมหม้อแปลง Total dust   Not Detected Not Detected   <0.20 15 mg/m3
  Oil Mist   0.25 Not Detected   0.15 5 mg/m3

ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง Total dust   Not Detected Not Detected   0.77 15 mg/m3

 โรงงาน 4 Carbon Monoxide   1 1   Not Detected 50 ppm
  Iron Fume   0.038 <0.007   0.011 10 mg/m3

ตัวถัง : เครื่องตัดพลาสม่า Carbon Monoxide   1 1   Not Detected 50 ppm
โรงงาน 4 Iron Fume   0.008 <0.007   <0.007 10 mg/m3

  Total dust   Not Detected Not Detected   <0.20 15 mg/m4

Amorphous Total Hydrocarbon   23.9     10.4 N/A ppm
  Total dust   Not Detected     <0.20 15 mg/m3

  Bis-phenal A   Not Detected     Not Detected 5 mg/m3

โรงาน 5 ตัวถัง : Carbon Monoxide Not Detected   1   Not Detected 50 ppm
เชื่อมประกอบตัวถัง Iron Fume Not Detected   0.041   0.052 10 mg/m3

  Total dust 0.25   <0.20   0.51 15 mg/m3

โรงงาน 5 ตัวถัง : Carbon Monoxide     1   Not Detected 50 ppm
Robot เชื่อมประกอบตัวถัง Iron Fume     <0.007   <0.007 10 mg/m3

  Total dust     Not Detected   0.51 15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : Toluene 4.26   1.11   3.12 200 ppm
Spray Booth Xylene 6.89   Not Detected   8.09 100 ppm
  Total Dust 0.42   Not Detected   <0.20 15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : Toluene 2.63   17.2   5.08 200 ppm
Spray Booth (ใหญ่) Xylene 1.73   22.8   4.27 100 ppm
  Total Dust < 0.25   20 6.07 0.34 15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : Toluene Not Detected   1.44   9.93 200 ppm
ราดสีหม้อแปลง Xylene Not Detected   Not Detected   9.63 100 ppm
  Total Dust 0.680   Not Detected   <0.20 15 mg/m3

*หมายเหตุ	:		 ปรับเปล่ียนการตรวจวดัสภาพแวดล้อมฯเหลอืปีละ	1	คร้ัง	ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน	เร่ือง	หลักเกณฑ์	วธิกีารตรวจวดั	และการวเิคราะห์ผลการ 

	 	 ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	2559
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
	 ปี	2564	มีเป้าหมายท่ีจะลดจ�านวนครั้งในการเกิดอุบัติลงจากปี	2563	เป้าหมาย	80%	แต่ผลการด�าเนินงานสามารถลด

จ�านวนคร้ังทีเ่กิดอบัุตเิหตไุด้เพยีง	11	ครัง้หรือคดิเป็น	30.6%	โดยในปี	2564	คณะกรรมการความปลอดภยั	(คปอ.)	ได้จดัท�าแผน

ลดการเกดิอบัุตเิหตท่ีุมีเป้าหมายการด�าเนนิงานเพือ่ลดโอกาสการเกิดอบัุตเิหต	ุแต่การด�าเนนิงานในบางประเด็นเช่นการสร้างความ

ตระหนักด้านความปลอดภัยโดยน�ากิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตรายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	Completely	Check	Completely	

Find	out	Activity-CCCF	มาประยุกต์ใช้นั้นไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้ต้อง

หยุดแผนงานที่จ�าเป็นต้องมีการรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน	อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�าคัญ

และให้คงเป้าหมาย	Zero	Accident	ไว้ต่อไป	

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน (2556-2564) เฉพาะ QTC

ความรุนแรง/ความเสียหาย
จ�านวนครั้ง/ปี

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ทรัพย์สินเสียหาย 8 6 10 10 12 11 7 17 18

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย-ไม่หยุดงาน (ครั้ง) 8 7 21 7 9 12 11 18 4

ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) 1 0 0 0 2 0 1 1 3

รวมจ�านวน (ครั้ง) 17 13 31 17 23 23 19 36 25

รวมจ�านวนวันหยุดงานจากอุบัติหตุในการท�างาน (วัน) 2 0 0 0 4 0 1 19 10

หมายเหตุ : ปี 2564 Q Solar 1 ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างาน

Unsafe action 13

Unsafe Condition/
Unsafe action 13

Unsafe Condition 3

ยานพาหนะ 12 อื่นๆ 5

นิ้วมือ 3
มือ
1

ดวงตา
1

ขา
1

ข้อมือ
1

เพลิง
ไหม้
1

กราฟแสดงจ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแยกตามช่วงอายุงานการท�างานของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ: 2564

4

12

4

1

4

ช่ว
งอ
าย
ุ

<	1	ปี

>	1-5	ปี

>	5-10	ปี

>	10	ปี

บุคคลภายนอก

      กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนกตามลักษณะการประสบอันตราย : 2564

กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนกตามสาเหตุการเกิด : 2564
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	 จากการสอบสวนอุบัติเหตุสรุปได้จากกราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนกตามสาเหตุการเกิดจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี	

2564	มาจากการปฏิบัตงิานทีไ่ม่ปลอดภยัของพนกังานคดิเป็น	52%	มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการปฏิบัตงิาน	12%	และมา

จากการปฏิบัตงิานทีไ่ม่ปลอดภยัในพืน้ทีท่ี่มีสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการปฏิบัตงิานอกี	36%	และจากกราฟแสดงอบัุตเิหตจุ�าแนก

ตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ	เกิดข้ึน	12	คร้ัง	มูลค่าความเสีย

หาย	74,103	บาท	ส่วนอุบัติเหตุที่ท�าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส�าคัญคือดวงตา	และนิ้วมือก็มีจ�านวนครั้งที่ลดลงจากปี	2563	โดย

รวมแล้วจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ	ความเสียหาย	และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี	2564	มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี	2563	

	 ส�าหรับช่วงอายุของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุในการท�างานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุงาน	1-5	ปี	ซึ่งในประเด็นนี้	คณะ

กรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	จะได้น�าไปวางแผนในการ	Re-training	กลุ่มพนักงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป	และได้จัดท�าแผน

ควบคุม	แผนลดความเสีย่งรองรับการปฏิบัตงิาน	จดัท�าแผนการฝึกอบรมซ�า้	และการสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยัโดย

จะน�ากิจกรรมการค้นหาและประเมินอนัตรายไม่ให้เกิดอบัุตเิหต	ุCompletely	Check	Completely	Find	out	Activity-CCCF	ในการ

ด�าเนินงานปี	2565

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัย (Statistical data of safety) ตามมาตรฐาน ANSI 

ตั้งแต่ปี 2561-2564
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 สุขภำพ   
สุขภาพที่ดขีองพนักงาน เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้พนักงานสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่รบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ บรษิัทฯ 

ประกาศใชน้โยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/ รวมถึงการจัดพื้นที่การท างานให้มี
สภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเดน็ภาวะแวดลอ้มดา้นแสง เสยีง ความรอ้น สารเคม ีการบรโิภค การลดละเลกิเหลา้ บุหรี ่ยา
เสพตดิ ฯลฯ พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

กำรตรวจสุขภำพท่ัวไปประจ ำป ี
  บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครัง้ ทัง้ส านักงานกรุงเทพฯ รวม QTCGP และโรงงานระยอง ปี 2564 ใช้
สถานพยาบาล 2 แห่งคอื รพ.พญาไท ศรรีาชา    และ รพ.สมติิเวช ศรนีครนิทร ์  ส าหรบั Q Solar 1  ด าเนินการตรวจโดย รพ.จุฬารตัน์ 
304 อนิเตอร์ ทัง้นี้ไดจ้ดัใหม้แีพทย์อาชวีเวชศาสตร์ เขา้มาส ารวจสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อก าหนดโปรแกรมตรวจสขุภาพตามปจัจยั
เสีย่งในการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ที่มคีวามเสีย่ง โดยในปี 
2564 ใชง้บประมาณรวมทัง้ 3 บรษิทัทัง้สิน้ 643,738.40 บาท  ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควดิ-19 อย่างเครง่ครดั  
และงดการตรวจสมรรถภาพปอดเนื่องจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ขอความร่วมมือทาง
โรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยวธิ ีSpirometry  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าใหเ้กดิละอองฝอยจากระบบทางเดนิหายใจและ
ท าใหเ้กดิความเสีย่งการแพรก่ระจายเชือ้อย่างมาก 

 
 

  

 

จากกราฟพบวา่พนกังานของ QTC, QTCGP, Q Solar 1 ที่มผีลตรวจสขุภาพทัว่ไปผดิปกติลดลงจากปี 2563 เลก็น้อยซึง่เป็นผล
มาจากกลุ่มคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม QTC Fun & Fit Season 2,3 ที่ท ากจิกรรมวิง่ออกก าลงักายสะสมไมล์รบัเงนิรางวลั และน าเงนิสมทบของ
บรษิัทฯ จากระยะไมล์ไปบริจาคเพื่อการกุศล  และบรษิัทจะยังคงส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนได้มโีอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สขุภาพของพนกังานต่อไป 
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 (FBS)  (Triglyceride) ไขมนัชนิดไมด่ ี(LDL-C)  (SGPT) สูบบุหรี(่Smoking)

คน

รายการตรวจ

จ านวนพนกังานที่มผีลตรวจสุขภาพทัว่ไปผดิปกต ิ ปี 2562-2564
ปี2562 ปี2563 ปี2564
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 (FBS)  (Cholesterol)  (Triglyceride) ไขมันชนิดดี (HDL-C) ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-C) การท างานของไต(BUN) การท างานของไต(Cr)  (SGOT)  (SGPT)  (Uric Acid)

คน

รายการตรวจ

จ านวนพนกังานที่มผีลตรวจสุขภาพทัว่ไปผดิปกต ิ ปี 2562 - 2564
ปี2562 ปี2563 ปี2564

 สุขภาพ
	 สขุภาพท่ีดีของพนกังาน	เป็นปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้พนกังานสามารถปฏิบัตหิน้าทีท่ี่รบัผดิชอบได้อย่างมีประสทิธภิาพ	บริษทัฯ	

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมสขุภาพ	และสขุภาวะองค์กร	https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/	รวมถงึการจดัพืน้ทีก่ารท�างานให้

มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	สะอาด	ครอบคลุมประเด็นภาวะแวดล้อมด้านแสง	เสียง	ความร้อน	สารเคมี	การบริโภค	การลดละเลิก

เหล้า	บุหรี่	ยาเสพติด	ฯลฯ	พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพทั่วไปประจ�าปี
	 บริษัทฯ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ	1	ครั้ง	ทั้งส�านักงานกรุงเทพฯ	รวม	QTCGP	และโรงงานระยอง	ปี	2564	

ใช้สถานพยาบาล	2	แห่งคอื	รพ.พญาไท	ศรรีาชา	และ	รพ.สมิตเิวช	ศรนีครนิทร์	ส�าหรับ	Q	Solar	1	ด�าเนนิการตรวจโดย	รพ.จฬุา

รัตน์	304	อินเตอร์	ทั้งนี้ได้จัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	เข้ามาส�ารวจสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อก�าหนดโปรแกรมตรวจ

สขุภาพตามปัจจยัเส่ียงในการตรวจ	โปรแกรมตรวจสขุภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย	และเพิม่เตมิให้พนกังานตามช่วงอายุ	เพศ	

ทีมี่ความเส่ียง	โดยในปี	2564	ใช้งบประมาณรวมทัง้	3	บรษิทัท้ังสิน้	643,738.40	บาท	ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชือ้โรคโควดิ-19	อย่างเคร่งครัด	และงดการตรวจสมรรถภาพปอดเนือ่งจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อมแห่ง

ประเทศไทย	ขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวธิ	ีSpirometry	ซึง่เป็นกระบวนการท่ีท�าให้เกิด

ละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและท�าให้เกิดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้ออย่างมาก
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รายการตรวจ

จ ำนวนพนักงำนที่มีผลตรวจสุขภำพทั่วไปผิดปกติ (QTC,QTCGP) ปี 2562-2564
ปี2562 ปี2563 ปี2564

	 จากกราฟพบว่าพนักงานของ	QTC,	QTCGP,	Q	Solar	1	ที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติลดลงจากปี	2563	เล็กน้อย

ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	QTC	Fun	&	Fit	Season	2,3	ท่ีท�ากิจกรรมวิ่งออกก�าลังกายสะสมไมล์รับเงินรางวัล	

และน�าเงินสมทบของบริษัทฯ	จากระยะไมล์ไปบริจาคเพื่อการกุศล	และบริษัทจะยังคงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสร่วม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานต่อไป

จ�านวนพนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติ	(Q	Solar	1)	ปี	2562-2564
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การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

	 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างานประจ�าปี	2564	พบภาวะเส่ียงจากสมรรภาพการได้ยินผิดปกติสูงกว่าป	ี

2563	เนือ่งจากปี	2564	แปลผลพจิารณาระดับการได้ยินทีค่วามถี	่25	dB	HL	อ้างองิจากแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพ

การได้ยินในงานอาชีวอนามัย	พ.ศ.	2558	กรุงเทพมหานคร	สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย	

และกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์	ซึ่งเดิมใช้เกณฑ์แปลผลอ้างอิงจากส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม	ระดับการได้ยินเสียงท่ีผิดปกติ	หมายถึง	ระดับการได้ยินท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีความถี่	500	1000	2000	และ	3000	Hz	มีค่า

มากกว่า	25	dB	หรือมีค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่	4000	6000	Hz	มีค่ามากกว่า	45	dB	จึงท�าให้มีผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงการ

ได้ยินสูงขึ้น	บริษัทฯ	จึงจัดให้ทางโรงพยาบาลเข้าให้ค�าปรึกษา	แนะน�าเพื่อการรักษา	และป้องกันในระยะยาว

ภาพการตรวจสุขภาพประจ�าปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน

	 ปี	2564	มีพนกังานเจบ็ป่วยอนัเนือ่งมาจากการท�างาน	1	รายได้โดยมีอาการแสบตา	และเจบ็ตา	จงึส่งตวัไปตรวจรักษาท่ีโรง

พยาบาลด้วยการ	X-Ray	ดวงตา	พบว่าเยื้อบุตา	และกระจกตาอักเสบ	ไม่พบเศษวัสดุใดในดวงตา	รักษาด้วยการให้ยา	และปิดตา	

พกัรักษาตวันาน	4	วนั	สาเหตมุาจากมีฝุน่เข้าตาข้างซ้ายในขณะปฏิบตังิาน	และพนกังานท�าการขย้ีตาจนตาแดง	และไม่แจ้งเหตใุห้	

จป.ทราบในทนัที	ปล่อยให้มีอาการสะสมนานเกิน	1	วนั	ประเดน็นี	้คปอ.ได้ชีแ้จงให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึความปลอดภยัส่วน

บุคคลหากประสบเหตทุีมี่ความผดิปกตต่ิอสขุภาพของตนให้รีบแจ้ง	จป.เพือ่ด�าเนนิการได้ทนัทีและเพือ่ความปลอดภยัต่อสุขภาพ

ของพนักงานสูงสุด

สถิติการเจ็บป่วยจากการท�างานปี 2556-2564

รายการ
จ�านวนครั้ง/ปี

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เจ็บป่วยจากการท�างาน (คน) 0 0 3 0 0 0 0 2 1

จ�านวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการท�างาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 3 4
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กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง 

 
 

การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2564  พบภาวะเสีย่งจากสมรรภาพการไดย้ินผิดปกติสูงกว่าปี 2563 
เนื่องจากปี 2564 แปลผลพจิารณาระดบัการไดย้ินที่ความถี่ 25 dB  HL อ้างอิงจากแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการไดย้นิใน
งานอาชวีอนามยั  พ .ศ.  2558 กรุงเทพมหานคร  สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และกลุ่มศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางดา้นอาชวีเวชศาสตร์ ซึง่เดมิใชเ้กณฑแ์ปลผลอา้งองิางอิงจากส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  ระดบั
การไดย้ินเสยีงที่ผดิปกติ หมายถึง ระดบัการได้ยินที่มคี่าเฉลี่ยที่ความถี่  500  1000  2000  และ 3000 Hz  มีค่ามากกว่า 25 dB  หรอืมี
คา่เฉลีย่ระดบัการไดย้นิทีค่วามถี ่ 4000  6000 Hz มคีา่มากกวา่  45  dB  จงึท าใหม้ผีูอ้ยู่ในภาวะเสีย่งการไดย้นิสูงขึน้ บรษิทัฯ จงึจดัใหท้าง
โรงพยาบาลเขา้ใหค้ าปรกึษา แนะน าเพื่อการรกัษา และป้องกนัในระยะยาว 

 

       

ภาพการตรวจสขุภาพประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 

 

ปี 2564 มีพนักงานเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 1 รายได้แก่ 
มอีาการแสบตา และเจบ็ตา จงึสง่ตวัไปตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลดว้ยการ X-Ray ดวงตา พบวา่เยื้อบตุา และกระจกตาอกัเสบ ไม่

พบเศษวสัดใุดในดวงตา รกัษาดว้ยการใหย้า และปิดตา พกัรกัษาตวันาน 4 วนั  สาเหตุมาจากมฝีุ่นเขา้ตาขา้งซา้ยในขณะปฏบิตัิงาน และ
พนกังานท าการขยี้ตาจนตาแดง และไมแ่จง้เหตุให ้จป.ทราบในทนัท ีปล่อยใหม้อีาการสะสมนานเกนิ 1 วนั ประเดน็นี้ คปอ.ไดช้ี้แจงให้
พนกังานทุกคนตระหนกัถงึความปลอดภยัสว่นบุคคลหากประสบเหตุทีม่คีวามผดิปกตติ่อสขุภาพของตนใหร้บีแจง้ จป.เพื่อด าเนินการได้
ทนัทแีละเพื่อความปลอดภยัต่อสขุภาพของพนกังานสงูสุด 

 
สถิติการเจบ็ป่วยจากการท างานปี 2556-2564 

รายการ 
จ านวนครัง้/ปี  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เจบ็ป่วยจากการท างาน (คน) 0 0 3 0 0 0 0 2 1 

จ านวนวนัหยุดงานเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วยจากการท างาน (วนั) 0 0 0 0 0 0 0 3 4 
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 (PFT) (OCC)  (Back Strength) (Chromium in urine) (Isopropanol in urine) (Methanol in urine) (Toluene in Urine)

คน

รายการตรวจ

ผลผดิปกต ิ: การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสี่ยงปี 2563-2564
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(หมายเหตุ : ปี 2563 -2564  เวน้ ตรวจ PFT ตามาตรการป้องกนัโควดิ
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การให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ
	 บรษิทัฯ	จดัให้แพทย์อาชวีเวชศาสตร์	รพ.	พญาไทศรีราชา	เข้าให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับผลตรวจสขุภาพของ

พนักงานเมื่อวันที่	16	ส.ค.	64	โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจสมรรถนะการได้ยินผิดปกติจ�านวน	38	คนแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม

ดังนี้

1.	 ไม่ใช่กลุ่มรับสัมผัสเสียงดัง	จ�านวน	24	คน	แนะน�าให้พนักงานปรึกษาแพทย์หู	คอ	จมูก	ตามสิทธิ์ประกันสังคม

2.	 กลุ่มรับสัมผัสเสียง	จ�านวน	14	คน	แนะน�าดังนี้

• ตรวจซ�า้ยืนยนัผล	จ�านวน	3	คน	โดยผลการตรวจซ�า้ทัง้	3	คน	มีผลตรวจใกล้เคียงกับ	Baseline	(ผลตรวจก่อน

เข้างานตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานใหม่)

• ไม่ต้องตรวจซ�้า	เฝ้าระวังโรคอาชีวอนามัย	จ�านวน	2	คน

• ผดิปกตคิวามถีท่ีไ่ม่เก่ียวข้องเสยีงดังจากการท�างานกับเคร่ืองจักร	แนะน�าให้พนกังานปรกึษาแพทย์ห	ูคอ	จมูก	

ตามสิทธิ์ประกันสังคม	จ�านวน	9	คน

118 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี	2558	ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ	และสุขภาวะองค์กร	เพื่อให้พนักงานออกก�าลังกาย	และ

เลอืกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม	ซึง่การส่งเสริมของบริษทัฯ	เปิดกว้างส�าหรบัพนกังานทุกคนทกุระดับเพราะเข้าใจดีว่า	“สุขภาพ”	

เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือท�าเองจึงจะเกิดผล	และบริษัทฯ	ยังคงจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความ

ชอบ	ความถนัดของพนักงานอย่างต่อเนื่องในชมรมกีฬาต่าง	ๆ	เช่นชมรมฟุตบอล	ชมรมแบตมินตัน	ชมรมตะกร้อ	เป็นต้น	แต่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ท�าให้ต้องยกเลิกกิจกรรมการออกก�าลังกายท่ีต้องมีการรวมตัวของสมาชิก

จ�านวนมาก

	 ในปี	2564	ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายแบบเฉพาะบุคคล	สามารถ

ท�าได้ที่บ้าน	ในพื้นท่ีส่วนตัว	หรือท�าได้ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี	2563	ภายใต้

กิจกรรม	QTC	Season	3	:	Fun	&	Fit	Freestyle	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

“ออกก�าลังกายตอนไหนดี?
ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย”

สรุปผลการด�าเนิน QTC Season3 : Fun & Fit Freestyle

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 5 ธันวาคม 2564
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โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

    “ออกก ำลังกำยตอนไหนดี?   ตอนน้ี  หรือ  ตอนป่วย”  

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ตามนโยบายส่งเสรมิสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร เพื่อให้พนังงานออกก าลงักาย และเลือก
บรโิภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึง่การสง่เสรมิของบรษิทัฯ เปิดกวา้งส าหรบัพนกังานทุกคนทุกระดบัเพราะเขา้ใจดวีา่ “สขุภาพ” เป็นสทิธสิว่น
บุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือท าเองจึงจะเกดิผล และบรษิทัฯ ยงัคงจดังบประมาณเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมตามความชอบ ความถนัดของ
พนกังานอย่างต่อเนื่องในชมรมกฬีาต่าง ๆ เชน่ชมรมฟุตบอล  ชมรมแบตมนิตนั ชมรมตะกรอ้ เป็นตน้  แต่ดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชือ้โรคโควดิ-19 ท าใหต้อ้งยกเลกิกจิกรรมการออกก าลงักายทีต่อ้งมกีารรวมตวัของสมาชกิจ านวนมาก 

ในปี 2564 ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดังบประมาณเพื่อสง่เสรมิการออกก าลงักายแบบเฉพาะบุคคล สามารถท าไดท้ี่
บา้น ในพื้นที่ส่วนตวั หรอืท าได้ภายใต้มาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม  โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2563 ภายใต้กิจกรรม QTC 
Season 3 :  Fun & Fit Freestyle มผีลการด าเนินงานดงันี้ 

สรปุผลการด าเนิน QTC Season3 : Fun & Fit Freestyle 
ระยะเวลาโครงการ 1 มนีาคม – 5 ธนัวาคม 2564 

 
 

ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการท ากจิกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการฯ 
ตัง้ไว ้เหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมตลอดทัง้ปีไม่เอื้อต่อการท ากจิกรรมออกก าลัง
กายกลางแจ้งได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกก าลงัในรม่ซึง่ไมส่ามารถท าไดทุ้กคน 
แต่สิง่ที่ไดม้ากกว่าเป้าหมายที่คาดหวงัคอืการสรา้งปฏสิมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิ
ผา่นช่องทาง Line กลุ่มในทุก ๆ ค ่าคนืของทุก ๆ วนั พนักงานสมาชกิจะส่งขอ้มูล
การออกก าลงักาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ค าแนะน า ใหก้ าลงัใจกนัและกนั  โดย
โครงการฯ ไดจ้ดัมอบรางวลัให้แกผู่ท้ีบ่รรลุเป้าหมายในแต่ละคา่เป้าหมาย พรอ้มทัง้
ไดร้วบรวมเงนิรางวลัการค านวณแคลอรีส่ะสมไปบรจิาคให้กบัโรงเรยีนบ้านห้วย
ปราบซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน เพื่อน าไปใช้เป็นทุนในการปรบัปรุงร ัว้ของ
โรงเรยีนต่อไป  

 

 

 

รายการเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย (ต่อคน) ค่าเป้าหมาย (สะสม) ผลลพัธ ์(สะสม)

จ านวนสมาชกิเขา้รว่มโครงการ (คน) 100                           84                            84                            

ระยะทางวิง่ (กม.) 200                           16,800                       7,349                        

กา้วเดนิ (กา้ว) 1,000,000                  84,000,000                 27,447,251                 

เวลาออกก าลงักาย (นาท)ี 3,600                        302,400                     87,203                       

แคลอรี ่(กโิลแคลอรี)่ 25,000                       2,100,000                  2,704,013                  

จ านวนเงนิสะสมเพือ่ท ากจิกรรมสาธรณประโยชน์ (บาท)
100 กโิลแคลอรี ่=  1 บาท

21,000                       27,040                       

“Happy Body” 

“มีน้้าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เรามีความเช่ือว่า 
ความสุขท่ีแท้จริงคือการเป็นผู้ให้”                   

Happy Heart 

	 ผลลัพธ์ที่ได้จากการท�ากิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี 

โครงการฯ	ตั้งไว้	เหตุเน่ืองจากสภาพแวดล้อมตลอดทั้งปีไม่เอื้อต่อการ

ท�ากิจกรรมออกก�าลังกายกลางแจ้งได้	โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกก�าลัง

ในร่มซึง่ไม่สามารถท�าได้ทุกคน	แต่สิง่ท่ีได้มากกว่าเป้าหมายท่ีคาดหวงั

คือการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผ่านช่องทาง	Line	กลุ่มใน

ทุก	ๆ	ค�่าคืนของทุก	ๆ	วัน	พนักงานสมาชิกจะส่งข้อมูลการออกก�าลัง

กาย	และพูดคุยแลกเปล่ียน	ให้ค�าแนะน�า	ให้ก�าลังใจกันและกัน	โดย 

โครงการฯ	ได้จดัมอบรางวัลให้แก่ผูท้ีบ่รรลุเป้าหมายในแต่ละค่าเป้าหมาย	

พร้อมทัง้ได้รวบรวมเงนิรางวลัการค�านวณแคลอร่ีสะสมไปบริจาคให้กับ

โรงเรียนบ้านห้วยปราบซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในชุมชน	เพื่อน�าไปใช้เป็น

ทุนในการปรับปรุงรั้วของโรงเรียนต่อไป

“มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
เรามีความเชื่อว่า 

ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้”                  
Happy Heart
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โครงการโรงงานสีขาว
	 บริษทัฯ	ยงัคงให้ความส�าคญัต่อการป้องกัน	และปราบปราม

ยาเสพติดในเชิงรุก	เพราะตระหนักดีว่าภัยคุกคามจากปัญหายา

เสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	ชุมชน	รวมถึงบริษัทฯ	โดยการจัดให้มี

การสุ่มตรวจหาสารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม 

นโยบายอย่างสม�า่เสมอ	และบังคบัใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	และ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควิด-19	จงึเว้นช่วงการ

ตรวจหาสารเสพตดิเหลือ	1	คร้ังในไตรมาส	4	โดยให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	

(สภ.ปลวกแดง)	เข้าท�าการตรวจแบบ	100%	พบผู้มีสารเสพติดใน

ร่างกายจ�านวน	2	ราย	โดยท้ัง	2	รายพร้อมรับการบ�าบัดและปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม	และยังคงสถานะการเป็นพนักงานต่อไปมีค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงานในปี	2564	จ�านวน	3,500	บาท

สถิติการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายตาม

โครงการโรงงานสีขาว ระหว่างปี 2559-2564

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
	 โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน	ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเส่ียงด้าน

สขุภาพด�าเนนิการต่อเนือ่งตัง้แต่	2562	จากผลลพัธ์ทีไ่ด้ในอดีตพบว่าภมิูคุม้กันไข้หวดัใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้	100%	ตามหลัก

ทางการแพทย์	แต่อาจลดความเสีย่งลงได้	บริษทัฯ	จงึก�าหนดให้วคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่เป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมตรวจสขุภาพ

ประจ�าปี	โดยการให้วคัซนีต้องเป็นความสมัครใจของพนกังานทีต้่องการรบัโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	โดยในปี	2564	ด�าเนนิการโดย	

รพ.	วิภาราม	แหลมฉบัง	,	และ	รพ.จุฬารัตน์	11	อินเตอร์	งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น	102,120	บาท	มีพนักงานสมัครใจรับวัคซีน

คิดเป็น	92%	ของจ�านวนทั้งหมด	ผลลัพธ์ในปี	2564	ไม่มีพนักงานป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่	อาจเป็นเพราะมาตรการป้องกันโค

วดิ-19	ทีข่อให้พนกังานสวมใส่หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้า	ตลอดระยะเวลา	และการล้างท�าความสะอาดมืออยู่เสมอร่วมด้วย

อัตราการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ของพนักงานประจ�าปี

ภาพการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�าปี 2564

120 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 

	 ทรัพยากรบุคคล	หรือ	แรงงานคน	เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความส�าเร็จ	เป็นทุนมนุษย์ที่

สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง	และเป็นทรัพยากรขององค์กรท่ีไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้	เจ้าของ

ธุรกิจจะต้องให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด	หรือเหนือกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	ต้องให้การดูแล	

การพัฒนาความสามารถ	การให้โอกาสในด้านต่าง	ๆ	อย่างเท่าเทียม	และเป็นธรรม	ต้องให้ความเคารพในสิทธิแรงงาน	และสิทธิ

มนษุยชน	ฯลฯ	เพือ่ครอบครองให้ทรพัยากรบุคคล	หรอื	แรงงานท่ีดี	และเก่ง	อยูแ่ละผกูพนักับองค์กรไปยาวนาน	เพือ่องค์กรนัน้	ๆ 

จะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนพัฒนาความสามารถต่อไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	

	 ด้วยการววิฒัน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมัยท�าให้โลกแคบลง	ผูค้นในสงัคมสามารถตดิต่อสือ่สารกนัได้อย่างรวดเรว็	

ทั้งผู้ที่ไม่รู้จักและผู้ที่รู้จักผ่านสื่อ	Social	Media	หลากหลายช่องทาง	ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระบนโลก	

Internet	สามารถสร้างทางเลือกในอาชพีให้ตนเองได้ตามความชอบความถนดั	ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นความเสีย่งขององค์กรหากองค์กร

ใดไม่ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล	หรือ	แรงงาน	อาจสร้างความไม่พอใจของแรงงานเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อ	Social	

Media	หรืออาจท�าให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้	ซึ่งจะน�าพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตราสินค้าและองค์กร	หรืออาจเป็นเหตุให้

แรงงานไม่อยากท�างานลาออกเปลี่ยนงานใหม่	ซึ่งเป็นการสูญเสียต้นทุนที่ส�าคัญขององค์กร

	 คิวทีซี	ตระหนักดีกว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต	มีคุณค่าต่อบริษัทฯ	ตามพันธกิจองค์กร	“พัฒนาทุนมนุษย์

เพื่อสร้างคนดี	คนเก่ง”	และเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน	อย่างเป็นธรรม	เท่าเทียม	ให้การดูแลเอาใจใส่ใน

สวสัดิภาพของพนกังานทกุคน	ตลอดจนให้ความเคารพในหลักสิทธิมนษุยชนสากล	โดยค�านงึถงึศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์	เสรีภาพ	

และความเสมอภาคของบุคคล	ซึง่กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบรษิทัฯ	และบริษทัย่อยต้องปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด	

เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ	นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม	เคารพในสิทธิ

มนุษยชนของผู้คนในสังคม	เพราะตระหนักดีว่าความย่ังยืนของบริษัทฯ	ไม่ได้อาศัยความเก่งทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว	การได้

รับความไว้วางใจ	การได้รับความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดี	ไม่เบียดเบียน	เคารพในสิทธิของ

ผู้คน	ถือเป็นอีกเสาหลักส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างย่ังยืน	นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์	:	https://qtc-energy.com/

th/human-resource-management-policy/	

วัตถุประสงค์ : 1.	เพื่อให้การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

2.	เพือ่ให้ได้รับความยอมรับ	และความไว้วางใจจากผูมี้ส่วนได้เสีย	ต่อการปฏิบัตด้ิานสิทธิมนษุยชน

การบริหารจัดการ : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,	ประกาศนโยบายสทิธมินษุยชน,	จดัท�าข้อบังคับบริษทั	

เก่ียวกับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในการท�างาน	(คูมื่อพนกังาน)	ปฏิบัตติามหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

แรงงาน	และสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครัด,	จดัให้มีช่องทางในการร้องเรยีน	และกระบวนการตรวจสอบ

เป้าหมาย 1 : จ�านวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	เป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย 2 : จ�านวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาหรือ

เพื่อนร่วมงานเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย 3 : จ�านวนคู่ค้าทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสทิธมินษุยชนตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ	QTC	เป็นศนูย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ได้ตามเป้าหมาย	ประเมินคู่ค้าจ�านวน	236	ราย	ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิ 

มนุษยชน	แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ	(ข้อมูลการด�าเนินงานในหัวข้อ	“การพัฒนาคู่ค้า”)
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 การจ้างงาน 

	 คิวทีซี	ให้ความส�าคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมจัดหาสวัสดิการที่จ�าเป็น

ให้พนักงานอย่างเหมาะสม	ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการสรรหาพนักงานไม่จ�ากัดเชื้อชาติ	ศาสนา	และเพศ	ตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล	:	https://qtc-energy.com/th/human-resource-management-policy/	ในปี	2564	มีจ�านวนพนักงาน	ณ	

สิ้นปีเพิ่มขึ้นจากปี	2563	เล็กน้อยคิดเป็น	1.98%	สัดส่วนการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน 

สถ�นภ�พก�รจ้�ง ณ 31 ธันว�คม

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�
น

วน

(ค
น

)

ร้อ
ยล

ะ

จำ�แนกต�มเพศ

ชาย 180 67.92 167 66.27 176 67.95 22 73.33 20 74.07 14 66.67

หญิง 85 32.08 85 33.73 83 32.05 8 26.67 7 25.93 7 33.33

จำ�แนกต�มระดับ

L9 – UC 27 10.19 28 11.11 26 10.04 3 14.29

ชาย 14 - 14 - 13 50 2 66.67

หญิง 13 - 14 - 13 50 1 33.33

L7 – L8 21 7.92 19 7.54 19 7.34 - -

ชาย 13 - 11 - 11 57.89 - -

หญิง 8 - 8 - 8 42.11 - -

L1 – L6 217 81.89 205 81.35 212 82.63 18 85.71

ชาย 153 - 142 - 152 71.03 12 66.67

หญิง 64 - 63 - 60 28.97 6 33.33

จำ�แนกต�มอ�ยุ

อายุ 18-35 ปี 178 67.17 167 66.27 148 57.14 11 36.67 6 22.22 5 23.81

ชาย 104 70.27 2 40

หญิง 44 29.73 3 60

อายุ 36-50 ปี 77 29.06 75 29.76 95 36.68 12 40.00 12 44.44 12 57.14

ชาย 64 67.37 9 75

หญิง 31 32.63 3 25

อายุ 50-60 ปี 10 3.77 8 3.17 13 5.02 7 23.33 9 33.33 4 19.05

ชาย 5 38.46 3 75

หญิง 8 61.54 1 25

อายุมากกว่า 60 ปีจ้างต่อหลัง

เกษียณ

3 1.16 - -

ชาย 3 100 - -

หญิง - 0 - -

จำ�แนกต�มพื้นที่

ส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ

เพศชาย 29 10.94 31 12.30 32 12.36 1 3.33 1 3.70 1 4.76

เพศหญิง 29 10.94 31 12.30 32 12.36 2 6.67 1 3.70 2 9.52

โรงงานจังหวัดระยอง/ปราจีนบุรี

เพศชาย 151 56.98 54 21.43 144 55.60 21 70.00 5 18.52 13 61.90

เพศหญิง 56 21.13 136 53.97 51 19.69 6 20.0 20 74.07 5 23.81

จำ�นวนพนักง�นรวม ณ สิ้นปี (คน) 245 252 259 30 27 21
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กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานปี 2564

190, 68%

90, 32%
106, 38%

47, 17%

73, 26%

34, 12%

0, 0%
3, 1%

9, 3%
8, 3%

69.64%

195  ระยอง 67  กรุงเทพฯ ปราจ�นบุร�18

23.93% 6.43%

Male : 18-35 Years old
Female : 18-35 Years old
Male : 36-50 Years old
Female : 36-50 Years old
Male : 50 Years old
Female : 50 Years old
Male : Hire after retire
Female : Hire after retire

0%

100%

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ

สัดส่วนผู้บริหารในประเทศ-ต่างชาติกราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิง

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ	

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

Section Department

ค่าจ้างเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท 10,050 – 25,000 ตามโครงสร้างค่าจ้าง

ค่าเดินทาง    -

ค่าครองชีพ   - -

ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เฉพาะวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ - -

ค่าความเสี่ยง เฉพาะต�าแหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง - -

เบี้ยขยัน   - -

ประกันอุบัติเหตุ    

ค่าโทรศัพท์ - บางต�าแหน่งงาน  

รถประจ�าต�าแหน่ง - - - 

ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข   - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษัทสมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)    

เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน    

เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน    

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครั้งเดียว)    

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร    

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี    

ค่าท�าฟัน (1,000 บาท/ปี)    

ค่าทักษะ   - -

ค่าอาหารท�างานล่วงเวลา   - -

เงินรางวัลไม่หยุดงาน   - -

รถรับ-ส่ง    -

หอพัก    

เที่ยวพักผ่อนประจ�าปี    

รางวัลอายุงาน 10 ปี, 20 ปี    

ชุดยูนิฟอร์ม    

ชุดคลุมท้อง (เฉพาะพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์)    

ค่าดูแลระบบ เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ - -

ค่าอาหารรายวัน เฉพาะพนักงาน L1 - - -

ค่าใบขับขี่ประเภท 2 เฉพาะพนักงขับรถขนส่ง - - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ    
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ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน

สถ�นภ�พก�รจ้�ง ณ 

31 ธันว�คม

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�นวน

(ล้�น

บ�ท)

ร้อยละ

จำ�แนกต�มเพศ                

ชาย 83.79 65.38 90.49 65.34 93.57 65.67 7.48 75.69 6.92 81.58 6.85 66.24

หญิง 44.36 34.62 48.01 34.66 48.91 34.33 2.41 24.4 1.56 18.42 3.49 33.76

จำ�แนกต�มระดับ                

Level 9-UC 43.25 33.75 48.87 35.29 53.37 37.46 - - - - - -

Level 7-8 15.73 12.27 13.37 9.65 12.77 8.96 - - - - - -

Level 1-6 69.18 53.98 76.26 55.06 76.34 53.58 - - - - - -

รวมก�รจ่�ยค่�จ้�ง

และค่�ตอบแทน

 (ล้�นบ�ท)
128.16 138.50 142.48 9.89 8.48 10.34

ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างจ�าแนกผู้บริหารและพนักงาน

ปีที่จ่�ย

กรรมก�รบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รในบริษัท

ย่อย
พนักง�น

จำ�นวน (ล้�น) ร้อยละ จำ�นวน (ล้�น) ร้อยละ

ปี 2562 17,971,960.00 13.02 120,078,354.00 86.98

ปี 2563 20,574,754.00 14.00 126,402,882.00 86.00

ปี 2564 25,499,952.00 16.69 127,319,161.00 83.31

หมายเหตุ	:	 ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนนี้	ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	ที่บริษัทฯ	จ่ายให้	เช่นค่าฝึกอบรมพัฒนา	ค่าจัดกิจกรรม 

	 	 	 ส่งเสริมหรือสันทนาการ	ฯลฯ	และค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายสมทบให้พนักงานตามกฎหมาย

การจ่ายค่าจ้าง	:	จะจ่ายเดือนละ	1	ครั้งในวันท�างานสุดท้ายของเดือนโดยผ่านเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน

 กราฟแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างปี 2564
   

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต�่าแยกตามพื้นที่ตั้งองค์กร

พื้นที่ตั้งองค์กร
ค่�จ้�งต่ำ�สุดเริ่มต้น

(ไม่รวมสวัสดิก�รอื่น)

ค่�จ้�งต่ำ�สุด

ต�มกฎหม�ย

ส�านักงานกรุงเทพฯ (ประเภทรายเดือน) 10,050 บาท/เดือน 9,930 บาท/เดือน

โรงงานระยอง, 

โรงไฟฟ้า Q Solar 1 (ประเภทรายเดือน)

10,050 บาท/เดือน 

10,050 บาท/เดือน

10,050 บาท/เดือน 

9,720 บาท/เดือน

โรงไฟฟ้า Q Solar 1 (ประเภทรายวัน) 330 บาท/วัน 324 บาท/วัน
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 สิทธิมนุษยชน  
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ	และส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

อย่างเคร่งครดั	โดยด�าเนนิการผ่านหลกัปฏิบัตท่ีิก�าหนด	และช่องทางกิจกรรมต่าง	ๆ	เพือ่ให้พนกังานทุกคนได้รับรู้เก่ียวกับสทิธทิี่

มีตามกฎหมาย	และการเคารพสิทธซิึง่กันและกัน	เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเหน็หรือรวมตวักันภายใต้กฎกตกิา

ทีก่ฎหมายก�าหนด	การวดัผลการด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนภายในองค์กรก�าหนดให้วดัจากข้อร้องเรียนหรือกรณพีพิาทเก่ียว

กับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน	

	 ส่วนการด�าเนนิงานด้านสิทธมินษุยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า	บริษทัฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณและแนวทาง

ปฏิบัตสิ�าหรับคูค้่า	QTC	และมีการประเมินคู่ค้าปีละ	1	คร้ัง	โดยยังไม่ได้ด�าเนนิการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน	(Human	

Rights	Due	Diligence:	HRDD)	ตามหลักเกณฑ์ชีแ้นะว่าด้วยธรุกิจกับสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิ(UN	Guiding	Principles	

on	Business	and	Human	Rights)	ในปี	2564	ได้มีการทบทวนนโยบายสทิธิมนษุยชนปรับปรงุคร้ังท่ี	1	ตามมตท่ีิประชมุกรรมการ

บริษัทครั้งที่	9/64	วันที่	16	ธันวาคม	2564	และมีแผนจะด�าเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(HRDD)	อย่างเป็น

ระบบและตามมาตรฐานสากลภายในปี	2565

	 นโยบายสิทธิมนุษยชน	:	https://qtc-energy.com/th/humans-right-policy/	

คณะกรรมการสวัสดิการ
	 บริษัทฯ	จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง	มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยทุกแห่งเพื่อน�าเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม	สาธารณูปโภค	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดต่อบริษัทฯ	โดยจัดให้มีตัวแทนนายจ้าง	(แผนกทรัพยากรบุคคล)	เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	การด�าเนิน

งานของคณะกรรมการสวสัดิการหากได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการบริษทั	จะมีผลครอบคลุมถงึ 

บริษัทย่อยทุกแห่ง	คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	(2564-2565)	ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสวัสดิการ
โรงงานระยอง-ปราจีนบุรี สำ�นักง�นใหญ่ กรุงเทพฯ - ปร�จีนบุรี

ชื่อ – สกุล ตัวแทนหน่วย

ง�น

ตำ�แหน่ง ชื่อ – สกุล ตัวแทนหน่วยง�น ตำ�แหน่ง

1.นายพูลผล สุตะฌาย์ ฝ่ายผลิต ประธานคณะกรรมการ 6.นางสาวเอมิฎา สุรธนโกเศศ แผนกกลยุทธ์การตลาด ประธานคณะกรรมการ

2.นายทินภัทร ลายประโคน ฝ่าย QA กรรมการ 7.นางสาวอรไท ยาตาล แผนกสนับสนุนงานขาย กรรมการ

3.นายสุบรรพจน์ มาระพันธุ์ ฝ่า    ยผลิต กรรมการ 8.นางสาวภัทรานิษฐ์ มากพูลผลศรีกุล ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ

4. นายวัชรินทร์ พันศิริ ฝ่ายผลิต กรรมการ 9.นายภุมริน จงธีระธรรม ฝ่ายบริการลูกค้า กรรมการ

5.นายพงษ์กวี เนาว์โพธิ์ทอง ฝ่ายผลิต กรรมการ/เลขานุการ 10.นางสาวชนิศา บุญประเสริฐ ฝ่ายธุรกิจโซลาร์ กรรมการ

        11.นางสาวสาวิตรี นาคจันทร์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ฯ กรรมการ/เลขานุการ

 1  :  25 คน

				สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง

	 ในปี	2564	คณะกรรมการสวัสดิการได้ส�ารวจความคิดเห็นพนักงานและคัดเลือกประเด็นที่มีสาระส�าคัญที่พนักงานส่วน

ใหญ่ให้ความส�าคัญน�าเสนอผู้บริหารผ่านตวัแทนนายจ้างในประเด็นเร่ืองการพจิารณาปรบัสวสัดิการค่าเดินทางจากเดิม	500	บาท	

เป็น	800	บาทเนื่องจากราคาน�้ามันท่ีเพิ่มขึ้น	ซ่ึงในประเด็นนี้คณะกรรมการบริหารได้รับพิจารณาและมีมติเห็นแย้งต่อข้อเสนอ	

พร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการสวัสดิการทราบผลการพิจารณาผ่านตัวแทนนายจ้างโดยให้ค�าชี้แจงว่าสวัสดิการค่าเดินทางอัตรา	

500	บาท/เดือนมีความเหมาะสมในสภาพปัจจุบันและเป็นเงินช่วยเหลือที่เพิ่มจากค่าจ้างเงินเดือนไม่เก่ียวโยงกับราคาน�้ามันที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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“มุมนมแม่”
	 บริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นท่ี	“มุมนมแม่”	ในการปั๊มน�้านมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก	เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่

ได้นานท่ีสุด	เป็นการเชือ่มโยงสทิธขิองเด็กทีจ่ะได้รับโอกาสในการเลีย้งดูทีดี่	มีคุณภาพ	(คุณแม่สามารถขออนญุาตผูบั้งคบับัญชา

มาใช้บริการได้ทุกคร้ังเม่ือถึงเวลาปั๊มน�้านม)	โดยเปิดให้บริการต้ังแต่เวลา	8.30-16.30	น.	ทุกวันท�าการ	พร้อมจัดให้พยาบาลท�า

หน้าที่ให้ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างน�้านม	และการเลี้ยงดูบุตร	

ตารางแสดงจ�านวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด 

ปี

2562 2563 2564

QTC
QTCGP&Q	

Solar1
QTC

QTCGP&Q	

Solar1
QTC

QTCGP&Q	

Solar1

จ�านวนที่ลาคลอด (คน) 8 - 5 - 3 -

จ�านวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ (คน)
7

(1 คน ลาคร่อมปี 

2563)

-
4

(1 คนลาคร่อมปี 

2564)

- 4 -

หมายเหตุ	:	พนักงานที่ลาคลอดคร่อมปี	2563-2564	กลับเข้าปฏิบัติงานในปี	2564

“มุมนมแม่”  โฉมหน้าหลาน QTC ปี 64

    คุณแม่มือใหม่ และก�รขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กพย�บ�ลประจำ�โรงง�น

น้องทิวทิว ลูกแม่อ้อม น้องพอฬ ลูกพ่อบูม

น้องตังตัง ลูกแม่ตุ๊กโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

	 ปี	2564	คณะกรรมการสวสัดิการได้พจิารณาเสนอขอทนุการศกึษาให้แก่บุตรพนกังานตามเงือ่นไขทีก่�าหนดจ�านวนทัง้สิน้	

65	ทุน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับได้แก่

1 ระดับอนุบาล 12 ทุน @1,000 บาท 12,000 บาท

2 ระดับประถมศึกษา 37 ทุน @1,500 บาท 55,500 บาท

3 ระดับมัธยมศึกษา  16 ทุน @2,000 บาท 32,000 บาท

รวมจ่�ยทั้งสิ้น 99,500 บ�ท
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การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD)
	 ในปี	2564	ยังไม่เร่ิมด�าเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence:	HRDD)	ตาม

หลักเกณฑ์ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights)	

เนื่องจากยังติดประเด็นส�าคัญที่ไม่อาจด�าเนินการได้ในปี	2564	แต่ได้จัดท�าแผนให้มีการด�าเนินการภายในปี	2565	อย่างไรก็ตาม

ในปี	2564	บรษิทัฯ	ยงัคงประเมินผูส่้งมอบในประเด็นสิทธมินษุยชนตามบริบทของควิทีซ	ีเพือ่ส่งเสริมให้ผูส่้งมอบของบริษทัฯ	ได้

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	ตามนโยบายของบริษัทฯ

ช่องทางการร้องทุกข์
• พนกังานทุกคนสามารถร้องเรยีนหรือแจ้งเหตตุ่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารระดับสงูได้	เม่ือไม่ได้รบัความเป็นธรรม	

หรือเม่ือถกูกระท�าโดยมิชอบ	หรือเม่ือถกูละเมิดสทิธส่ิวนบุคคลตามช่องทางการร้องทกุข์ท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือพนกังานหมวดที	่

7	เรื่องการร้องทุกข์และการพิจารณาข้อร้องทุกข์	หรือหากมีความกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม	สามารถแจ้งเร่ือง

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงอีก	1	ช่องทาง	

• บุคคลภายนอก	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

2562 2563 2564

0 0 0

0 0 0

2 0 0

การวัดผลด�าเนินการ

จ�านวนคู่ค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

ตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ	QTC	เป็นศูนย์
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการดูแลพนักงาน 

	 “คน”	คืน	“ทนุ”	ขององค์กรท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ได้	“คน”	เป็นสนิทรัพย์ขององค์กรท่ีจบัต้องไม่ได้	และ	“คน”	เป็นทรัพย์สิน

ขององค์กรที่ไม่มีค่าเสื่อม	ดังนั้น	“คน”	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความส�าเร็จไปถึงเป้าหมาย	แต่ก็

ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะสามารถดึง	ความรู้	ความสามารถ	ตลอดจนทักษะหรือความช�านาญ	รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนใน

องค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน	องค์กรใดมีคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย	และสามารถรวบรวมความหลาก

หลายนั้นเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรได้	องค์กรนั้นก็จะมีความสามารถและได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน	เพราะ	“คน”	

คือ	“ทุนมนุษย์”	ที่ส�าคัญขององค์กร

	 การที่องค์กรมีคนที่มีความสามารถ	“คนเก่ง”	อยู่ในองค์กรและสามารถสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งขันได้เป็นเรื่องที่ยาก

และต้องใช้เวลาในการพฒันา	แต่สิง่ทีย่ากกว่าคอืการรักษา	“คนเก่ง”	ให้อยูคู่กั่บองค์กรไปตลอด	เพราะในตลาดแรงงาน	ทกุองค์กร

ก็จะสรรหา	“คน”	ที่เก่งมีความสามารถ	มาช่วยขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น	เป็นการแข่งขันด้านแรงงานที่เป็น

ความเสี่ยงขององค์กรที่ลงทุนพัฒนาคนของตนเองจนเก่ง	แต่ไม่สามารถรักษา	“คนเก่ง”	ไว้ได้	นั้นเอง	ดังนั้น	นอกจากการพัฒนา

คนให้เก่งมีความสามารถแล้ว	การให้การดูแล	เอาใจใส่	เหน็คุณค่าของความเป็นคน	พร้อมสนบัสนนุให้	“คน”	หม่ันท�าความดี	รู้จกั

แบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	มีจิตอาสา	ย่อมท�าให้	“คนเก่ง”	เป็น	“คนดี”	และมีความผูกพันต่อองค์กร	ซึ่งถือเป็นก�าไรสูงสุดขององค์กร

นั้น	ๆ	

	 คิวทีซี	มีพันธกิจส�าคัญหนึ่งในห้าข้อคือ	“พัฒนาทุนมนุษย์	สร้าง	“คนดี”	“คนเก่ง”	ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะ

สามารถใช้	“ทุนมนุษย์”	ที่มีเป็นศักยภาพส�าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ	และเป็นความเส่ียงขององค์กรท่ีอาจจะต้องสูญเสีย	“ทุน

มนุษย์”	ที่ส�าคัญไปเน่ืองจากภาวะการแข่งขันด้านแรงงานในปัจจุบัน	ดังนั้น	กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	จึงให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็น	“คนดี”	และ	“คนเก่ง”	ไปพร้อม	ๆ	กัน	ท�าให้ทุกคนในองค์กรเห็น	“คิวทีซี”	เป็นบ้านหลังที่สอง	และพร้อม

ที่จะร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์ : 1.	เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยทุนมนุษย์

2.	เพื่อสร้างสุขภาวะองค์กร	ให้องค์กรเข้มแข็ง	พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดี

การบริหารจัดการ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,	นโยบายสิทธิมนุษยชน.	นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร,	 

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย	Happy	Work	Place	:	Happy	8	+	1

เป้าหมาย 1 : เพิ่มความสามารถรายบุคคลและลด	GAP	รวมทั้งองค์กรลง	50%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการได้	50.09%	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 2 : สร้าง	KM	ที่ส�าคัญต่อองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างน้อยปีละ	5	เรื่อง

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ด�าเนินการได้	8	เรื่อง	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : อัตราการลาออกน้อยกว่า	20%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	มีอัตราการลาออกคิดเป็น	19.69%	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 4 : ระดับความสุขของคนในองค์กรมากกว่า	75%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ระดับความสุขของพนักงานอยู่ที่	61.50%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 5 : ความผูกพันองค์กรมากกว่า	80%

ผลลัพธ์ : ปี	2564	คะแนนความผูกพันองค์กรอยู่ที่	58%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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  การพัฒนาทุนมนุษย์

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็นต่อตนเอง

เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งม่ันในการพัฒนาทักษะ	ความรู้	ความช�านาญ	และพฤติกรรมที่ดีตามสมการความยั่งยืน 

Q	+	R	=	S	โดยใช้กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อสร้างคน	“ดี”	คน	“เก่ง”	ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถของ

พนกังานให้สอดคล้องกับความสามารถหลกัขององค์กรและการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ	เพือ่การเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา	ในปี	2564	ได้วางระบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กร	3	ด้านได้แก่	Training	&	Development	/	Career	

Development	/	Organization	Development	ตามโมเดลดังนี้

“Happy Brain”

 

 

12
1 

 

รายงานความยัง่ยนื 2564 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 กำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธคีิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ  
ท่ีจ้าเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง                             “Happy 
Brain” 
   

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและมุง่ม ัน่ในการพฒันาทกัษะ ความรู ้ความช านาญ และพฤติกรรมที่ดีตามสมการความยัง่ยืน Q + R = S 
โดยใชก้ลยุทธ์ทีส่ าคญัคอืการพฒันาคนอย่างรอบดา้นเพื่อสรา้งคน “ด”ี คน “เกง่”  ทัง้นี้เพื่อยกระดบัความสามารถของพนกังานให้สอดคลอ้ง
กบัความสามารถหลกัขององค์กรและการรวบรวมองค์ความรูข้ององคก์รไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา ในปี 2564 ไดว้าง
ระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่ อข ับ เคลื่อนองค์กร 3 ด้านได้แก่  Training & Development / Career Development / Organization 
Development ตามโมเดลดงันี้ 

โมเดลการพฒันาทกนมนกษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงสดัส่วนหลกัสูตรอบรมในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ปี 2564 

 

  
 
 

 
 
 

9%

86%

1% 4%

กราฟแสดงสดัส่วนแยกประเดน็หวัข้อการอบรม QTC 
Energy

ด้านความปลอดบัยอาชีวะอนามยัและสง่แวดล้อม
ด้านพฒันาความรู้ทักษะในการท างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านพลงังาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพฒันา 
490,008 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพฒันา 
15,000 บาท 

 

OD T&D 

CD 

Training & Development 

ฝึกอบรมและพฒันา 

Career Development 

Organization 
Development 

การพฒันาความกา้วหน้า 
ในสายอาชพี 

การพฒันาองคก์ร 

พนักงานใหม ่

Training Plan 

พฒันา Competency 

โปรแกรมการเรยีนรู ้
ตาม Training Need 

 ตอบสนองกลยุทธ ์และ  
วฒันธรรม
องค์กร  

การฝึกอบรมเพื่อ  

ฝึกอบรมยกระดบัฝีมอื 

อบรมเพื่อปิด GAP 

 

 

 Team Leader 
Development  

Program  

Talent  
Management  

Succession Plan  

 Management  Knowledge   Knowledge  
Sharing 

 Manager 
Development  

Program  

23%

61%

8%
8%

กราฟแสดงสดัส่วนแยกประเดน็หวัข้อการอบรม
QTCGP&Q Solar 1

ด้านความปลอดบัยอาชีวะอนามยัและสง่แวดล้อม
ด้านพฒันาความรู้ทักษะในการท างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านพลงังาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนา
15,000 บาท
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สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม

สถ�นภ�พพนักง�น

จำ�นวนชั่วโมง/คน/ปี

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำ�แนกต�มระดับ

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

เฉ
ลี่ย

/ค
น/

ปี

L9-UC 2,829.50 104.8 1,260 45.96 647 - - - - 36.00 12

L7-L8 2,628.50 131.43 1,264 63.73 373 - - - - - -

L1-L6 9,150.00 36.17 5,606 26.29 2,354 - - - - 642.00 30.57

จำ�แนกต�มเพศ                

เพศชาย 10,410.50 61.97 5,749.50 32.62 2,233 337 15.32 700 35 444 23.37

เพศหญิง 4,197.50 49.38 2,380.50 28.26 1,141 87 10.88 120 17.14 234 46.80

รวมชั่วโมงฝึกอบรม

ทั้งปี (ชั่วโมง)
14,608 8,130

3,374
424 820

678

จำ�นวนพนักง�นเฉลี่ย

ทั้งปี (คน)
253 261

254
30 27

24

	 ในปี	2564	จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม	และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงจากทกุ	ๆ	ปี	ทีผ่่านมาเนือ่งจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควดิ-19	ในบางหลักสตูรทีว่างแผนพฒันาไว้และเป็นหลักสตูรทีจ่�าเป็นต้องมีการอบรมแบบ	Face	to	Face	จ�าเป็น

ต้องเล่ือนออกไปเพือ่ความปลอดภยั	โดยส่วนใหญ่หลักสตูรพฒันาในปี	2564	เป็นหลักสตูรท่ีจดัข้ึนเองภายในโดยผูเ้ชีย่วชาญภายใน

องค์กร	และเป็นแบบ	Online	จึงท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง

Individual Development Plan
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

	 จากการอบรมหลักสตูร	Leadership	Development	Program	ตามโครงการ

วางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน	(Succession	Plan)	ในปี	2562	HRD	ได้จัดท�า

หลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อให้มีทักษะด้านการ

บริหารจัดการ	ตามหลักสูตร	Management	Development	Program	ขึ้น	ต่อเนื่อง

ในปี	2563-2564	ยังไม่สามารถจัดหลักสูตรดังกล่าวได้เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19	อย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งมาตรการของภาครัฐให้ลดการรวม

กลุม่ท�ากิจกรรม	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรค	บริษทัฯ	ได้เล่ือนการอบรม

หลักสตูร	Management	Development	Program	ออกไปก่อน	จนกว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคจะคล่ีคลาย	โดยในปี	2564	บริษัทได้ด�าเนินการฝึกอบรม

ตามแผนฝึกอบรมประจ�าปี	ด้วยช่องทางออนไลน์	และในช่วงเวลาท่ีสามารถฝึก

อบรมแบบ	Face	to	Face	ได้แต่จ�ากัดผู้เข้าร่วมอบรม	บริษัทได้ด�าเนินการอบรม

ตามมาตรการความปลอดภยัเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด	หลกัสูตรท่ี

ได้ด�าเนนิการเองภายในบริษทั	และส่งพนกังานอบรมออนไลน์ภายนอกบริษทั	เช่น	

การสร้างผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	,	ผู้น�า	และภาวะผู้น�า	,	HR	for	Non	HR	,	

Structured	Problem	Solving	,	Data	Protection	PDPA	&	Beyond	,การประเมิน

ความเสี่ยงด้านมนุษยชนอย่างรอบด้าน	,	Manpower	Planning	เป็นต้น
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Training & Development
พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อลด GAP

	 บริษทัฯ	มุ่งม่ันในการพฒันาบุคลากร	ด้าน	Hard	&	Soft	Skill	

(Knowledge	,	Attitude	,	Behavior)	ด้วยการประเมิน	Skill	Matrix	

Chart	โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานร่วมกับ	ส่วน	HRD	และน�า	GAP	

ที่ได้มาด�าเนินการให้ความรู้	ฝึกฝน	พัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความ

สามารถในงาน	ซึง่ส่งผลต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์	การส่งมอบท่ีตรง

เวลา	และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

	 จากสถานการณ์	Covid-19	ส่งผลกระทบต่อการพฒันาบคุลากร

ของบริษทัฯ	ท�าให้แผนกทรัพยากรบุคคลพฒันาระบบการเรียนรูข้อง

พนักงานจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในองค์กร	จัดท�าหลักสูตรส�าหรับ

พนักงานใหม่เป็นแบบ	Online	โดยจัดเก็บข้อมูลไว้บน	Share	Point	

ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก	รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ซึ่งยังคงเนื้อหาความรู้	

ตามหัวข้อของ	Training	Need	รวมถึงการทดสอบความเข้าใจหลัง

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 และเพือ่ยกระดับการเข้าถงึข้อมูลด้านกระบวนการผลิต	ความรู้

องค์กรด้าน	Quality	,	Safety	,	Environment	,	Kaizen	พฒันาความรู้

ของพนกังานเพือ่น�าไปใช้ในการผลิต	ขบัเคล่ือนองค์กร	และเป็นแหล่ง

ให้ความรู้กับผูเ้ข้าเย่ียมชมทีมี่ความสนจงึได้จดัสร้างห้อง	Knowledge	

Room	ขึน้เพือ่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวให้ได้ประสทิธภิาพสงูสุด	โดยใน

ปี	2564	ผลการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อลด	GAP	จากปี	2563	

มีผลต่างของความสามารถ	GAP	ได้ตามค่าเป้าหมายโดยท�าได้ที	่

50.09%	

การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ตาม Training Need การฝึกอบรมภายใน แบบ Online & Class Room
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การพัฒนาทักษะว่าที่ผู้น�า Talent Management
	 จากการด�าเนินการคัดเลือกบุคลากรทีมีความรู้	ความสามารถ	มีผลการปฏิบัติงานสูง	มาเข้ากระบวนการพัฒนาบุคลากร

โดยมุ่งเน้นสร้างให้เป็น	“คนดี”	“คนเก่ง”	เพื่อรองรับการเติบโตในเส้นทางอาชีพ	โดยในปี	2564	มีพนักงานเข้าหลักเกณฑ์	2	ราย	

เข้ารับการพัฒนาตนเองท�าหน้าที่เป็นผู้น�าของกลุ่มเพื่อทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญในอนาคตได้แก่

1.	 นายวิเชียร	ต๊ะวงศ์ใจ	พนักงาน	L3	รก.ห้วหน้าส่วนขนส่ง	อายุงาน	17	ปี

2.	 นางสาวนิภาภรณ์	สุขเจริญ	เจ้าหน้าที่อาวุโส	L6	รก.ผจก.คลังสินค้าและขนส่ง		อายุงาน	7	ปี	

ภาพการอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้น�าแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ได้รับคัดเลือก

Knowledge Sharing การพัฒนาแรงงานภาคการศึกษา
	 บรษิทัให้ความส�าคัญต่อการพฒันาบุคลากรของบริษทั	และผูมี้ส่วนได้เสีย	โดยเปิดรับนกัศกึษาจากสถาบันอาชวีะศกึษาเข้า

ฝึกงานกับบริษัท	เพื่อฝึกประสบการณ์พัฒนาทักษะ	ความรู้ในระบบการท�างาน	เคร่ืองมือ	เคร่ืองจักรอุปกรณ์	รวมถึงเทคโนโลยี

ภายในบริษัท	เพื่อฝึกวินัยด้านอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อม	และเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานทักษะฝีมือ	โดยในปี	2564	บริษัท

รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในส่วนงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ	จ�านวน	4	คน	ภายใต้การดูแล	แนะน�าความรู้และ

เทคนคิในการท�างานด้านต่างๆ	รวมถงึความปลอดภยัจากพีเ่ล้ียงในหน่วยงานอย่างใกล้ชดิตลอดระยะเวลาการฝึกงานและนกัศกึษา

ทุกคนจะได้รับค่าตอบแทน	200	บาท/วัน	สาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกงานได้แก่

• สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

• สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

• สาขาบัญชี

• สาขาเทคนิคเครื่องกล

ภาพนักศึกษาขณะรับการฝึกงานภายในบริษัทฯ
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QTC KM
Knowledge 

Management

	 เพื่อน�า	“ความรู้”	ของบุคลากร	Tacit	Knowledge	จากประสบการณ์	

พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณในการท�าความเข้าใจสิง่ต่าง	ๆ 	รวมถงึทักษะในการ

ท�างาน	ถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุน่ใหม่	และการเรียนรู้ของพนกังานในองค์กร	

HRD	จงึได้ท�าการรวบรวม,	สร้าง,	และกระจายความรูข้ององค์กร	ไปให้ทัว่ท้ัง

องค์กรเพือ่ให้เกิดการต่อยอดของความรู้	น�าความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์	รวม

ถงึก่อให้เกิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึน้	โดยรวบรวมองค์ความ

รู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสาร	มาพฒันาให้เป็นระบบ	เพือ่ให้ทกุคนในองค์กร

สามารถเข้าถงึความรู	้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้	น�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน	ให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลความรู้	

	 ในปี	2564	ได้รวบรวม	KM	ของ	QTC	จัดเก็บไว้บน	Cloud	เปิดสิทธิ

การเข้าถึงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ	เท่านั้น	โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที	่

ตลอดเวลา	แต่ไม่สามารถ	Download	ข้อมูล	หรือ	Share	ออกไปได้	และได้

ด�าเนนิการจดัท�า	KM	ด้านเทคนคิการผลิตจ�านวน	5	เร่ือง	และด้านมาตรฐาน

ระบบการจัดการจ�านวน	3	เรื่อง

จัดท�าและรวบรวม KM ขององค์กร

เป้าหมาย 5 เรื่องต่อปี
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 การดูแลพนักงาน  
	 บริษทัฯ	ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นทรัพยากรอนัส�าคัญยิง่ในการขบัเคลือ่นองค์กร

สูเ่ป้าหมาย	การดูแล	เอาใจใส่ท้ังในเรือ่งงาน	และการด�าเนนิชวีติของพนกังานให้สามารถ

สร้างความสขุได้ด้วยตนเอง	เป็นภารกจิส�าคัญท่ีบริษทัฯ	ให้การสนบัสนนุท้ังด้านบุคลากร	

เวลา	และทรัพยากรทีจ่�าเป็น	ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร	https://qtc-energy.

com/th/happy-workplace-policy/	ขบัเคล่ือนโครงการให้ความรู้	ความเข้าใจผ่านกิจกรรม

ส่งเสริมต่าง	ๆ	ให้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมของแต่ละคน	มีเป้าหมายสร้างความสุขทีย่ัง่ยนื	

และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชวีติกับงาน	รวมถงึมีความผกูพนัต่อองค์กรและอตัราการลา

ออกที่น้อยลง
“Happy Work Life”

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ

ร�ยก�ร

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน

(คน)

ร้อยละ

จำ�นวนพนักง�นเฉลี่ยทั้งปี (คน) 253 261 254 30 27 24

พนักง�นเข้�ใหม่                

เพศชาย 81 92.05 21 84 45 79 4 80 - - - -

เพศหญิง 7 7.95 4 16 12 21 1 20 - - 1 100

พนักง�นเข้�ใหม่                

อายุ 18-35 ปี 79 89.77 21 84 52 91 3 60 - - 1 100

อายุ 36-50 ปี 9 10.23 4 16 5 9 1 20 - - - -

อายุมากกว่า 50-60 ปี - - - - - - 1 20 - - - -

อายุมากกว่า 60 ปี (เกษียณ) - - - - - - 1 20 - - - -

พนักง�นพ้นสภ�พต�มเพศ                

เพศชาย 59 89.39 34 89.47 36 72 2 66.67 1 100 6 75

เพศหญิง 7 10.61 4 10.53 14 28 1 33.33 - - 2 25

พนักง�นพ้นสภ�พต�มช่วงวัย                

อายุ 18-35 ปี 60 90.91 32 84.21 42 84 2 66.67 1 100 3 37.50

อายุ 36-50 ปี 6 9.09 6 15.79 8 16 1 33.33 - - 1 12.50

อายุมากกว่า 50-60 ปี - - - - - - - - - - 4 50

อายุมากกว่า 60 ปี 

(เกษียณ)
- - - -

- -
- - - -

อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�น

ต่อปี %
26.09 14.56

19.69
10.00 3.70

33.33

 กราฟแสดงอัตราการลาออก
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	 ปี	2564	มีการปรบัตวัเลขอตัราการลาออกจากเดิมใช้เป็นค่าเฉลีย่ต่อปี	ให้เป็นอตัราต่อปีตามหลกัสากลและปรบัเป้าหมาย

อัตราการลาออกไม่เกิน	20%	ต่อปี	ซึ่งในปี	2564	ในส่วนของ	Q	Solar1	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง

อัตราก�าลังเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ	โดยพนักงานสมัครใจลาออก	และขอรับเงินช่วยเหลือจากบริษัท	

ระดับความสุขของคนในองค์กร
	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานเฉพาะ	QTC	Energy	ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2559	โดยใช้เคร่ืองมือ	

Happinometer	ซึง่ในปี	2564	ได้ด�าเนนิการส�ารวจช่วงเดือน	กุมภาพนัธ์	2564	จ�านวนผูท้�าแบบส�ารวจ	137	คนจาก	254	คน	และ

ได้ส่งข้อมูลให้กับศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อท�าการ

วิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง	ๆ	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอียดดังนี้	

	 จากผลการประเมินภาพรวมความสขุของตวัแทนพนกังานจ�านวน	137	คน	จากพนกังานท้ังสิน้	253	คน	(เฉพาะพนักงาน	

QTC	Energy)	พบว่าความสุขเฉลี่ยอยู่ที่	61.5	%	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ	“มีความสุข”	สูงขึ้นจากปี	2563	เล็กน้อยแต่ยังไม่บรรลุเป้า

หมาย	75%	และในปี	2564	บรษิทัฯ	ได้ขอให้ศนูย์วจิยัความสุขคนท�างานฯ	เปรยีบเทยีบระดับความสุขของ	QTC	เทยีบเคยีงระดับ

ความสขุของคนท�างานทัว่ประเทศ	เพือ่ต้องการทราบสถานะและโอกาสในการปรบัปรุงในด้านต่าง	ๆ	ผลการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

	 จากกราฟจะเห็นได้ว่าระดับความสุขเฉล่ียของคนท�างาน	QTC	จากตัวแทนพนักงาน	137	คน	มีระดับความสุขเฉล่ียสูง

กว่าค่าเฉลี่ยระดับความสุขของคนท�างานทั่วประเทศเล็กน้อยคิดเป็นสูงกว่า	3.36%	หากมาในรายมิติจะเห็นได้ว่ามิติด้าน	Happy	

Body	ระดับความสุขของคนท�างาน	QTC	ต�า่กว่าค่าเฉล่ียทัว่ประเทศคิดเป็น	5.23%	ซึง่บรษิทัฯ	ได้เร่งด�าเนนิการส่งเสริมโครงการ	

QTC	Fun	&	Fit	เพื่อจะสามารถผลักดันให้พนักงานได้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น	ท้ังการเลิกเหล้า	เลิกบุหร่ี	และการส่งเสริมการออกก�าลัง

กาย	อย่างไรก็ตามการด�าเนนิการในเร่ืองนีบ้รษิทัฯ	เข้าใจดีว่าเป็นสทิธส่ิวนบุคคลของพนกังานทีจ่ะเลือกปฏิบัตติามค�าแนะน�า	และ

การส่งเสริมของบริษัทฯ	แต่บริษัทฯ	ก็จะยังคงเป้าหมายและโครงการดี	ๆ	เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานต่อไป
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ปี 2564 มกีารปรบัตวัเลขอตัราการลาออกจากเดมิใชเ้ป็นค่าเฉลี่ยต่อปี ให้เป็นอตัราต่อปีตามหลกัสากลและปรบัเป้าหมายอตัรา
การลาออกไม่เกนิ 20% ต่อปี ซึง่ในปี 2564 ในส่วนของ Q Solar1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมกีารปรบัโครงสรา้งอตัราก าลงัเพื่อให้
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิ โดยการจา้งออกตามกฎหมายและเป็นความสมคัรใจของพนกังาน     
ระดับควำมสุขของคนในองค์กร 
  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการวดัระดบัความสุขของพนกังานเฉพาะ QTC Energy ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559 โดยใชเ้ครือ่งมอื Happinometer 
ซึง่ในปี 2564 ไดด้ าเนินการส ารวจชว่งเดอืน กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนผูท้ าแบบส ารวจ 137 คนจาก 254 คน และไดส้ง่ขอ้มลูใหก้บัศนูย์วจิยั
ความสขุคนท างานแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อท าการวเิคราะห์ผลหาความสุขในมติิต่าง ๆ 
พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงานสรปุอย่างละเอยีดดงันี้  
 

 

จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจ านวน 137 คน จากพนักงานทัง้สิ้น 253 คน (เฉพาะพนักงาน QTC 
Energy) พบวา่ความสุขเฉลีย่อยู่ที ่ 61.5 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดบั “มีความสุข”  สงูขึ้นจากปี 2563 เลก็น้อยแต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย 75% 
และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขอให้ศูนย์วิจ ัยความสุขคนท างานฯ เปรียบเทียบระดบัความสุขของ QTC เทียบเคียงระดบัความสุขของ
คนท างานทัว่ประเทศ เพื่อตอ้งการทราบสถานะและโอกาสในการปรบัปรงุในดา้นต่าง ๆ ผลการเปรยีบเทยีบเป็นดงันี้  

 

จากกราฟจะเห็นไดว้่าระดบัความสุขเฉลี่ยของคนท างาน QTC จากตัวแทนพนักงาน 137 คน มีระดบัความสุขเฉลี่ยสูงกว่า
คา่เฉลี่ยระดบัความสุขของคนท างานทัว่ประเทศเลก็น้อยคดิเป็นสูงกว่า 3.36% หากมาในรายมติิจะเห็นไดว้่ามติิดา้น Happy Body ระดบั
ความสขุของคนท างาน QTC ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ยทัว่ประเทศคดิเป็น 5.23% ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้รง่ด าเนินการสง่เสรมิโครงการ QTC Fun & Fit เพื่อ

Body Relax Heart Soul Family Society  Brain Money Work Life

ปี 2560 55 55.6 67.5 69.8 62.8 60.5 63.5 52.1 66

ปี 2561 55.1 54.1 65.1 67.3 61.5 58.6 60.9 50.8 63

ปี 2562 58.2 56.6 68.7 69.2 62.3 61.3 63.7 54.7 67.7

ปี 2563 55.6 53.9 67 68 61.2 58.2 62.1 49.8 64.2

ปี 2564 56.2 57 68 69.9 62.7 60.4 63 50.6 66.3
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ก ร าฟแสด งก า ร เป รี ยบ เ ที ยบค ะแนน เฉ ล่ี ยค ว า มสุ ข ร าย มิ ติ  2 5 6 0 - 2 5 6 4

Body Relax Heart Soul Family Society  Brain Money Work Life Average
ระดบัความสุขของ QTC 56.2 57 68 69.9 62.7 60.4 63 50.6 66.3 61.5

ระดบัความสุขของคนท างานทัว่ประเทศ 59.3 52.6 64.5 67.4 59.9 56.6 61.6 51.1 63.1 59.5
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัความสขุรายมิติระหว่างคนท างาน QTC และ คนท างานทัว่ประเทศ ปี 2564

ค่าเป้าหมาย 75% 
ค่าเฉล่ียทีได้ 61.5%  
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ระดับความสุขของคนในองค์กร 
  บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรวดัระดบัควำมสุขของพนกังำนเฉพำะ QTC Energy ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559 โดยใชเ้ครือ่งมอื Happinometer 
ซึง่ในปี 2564 ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจชว่งเดอืน กมุภำพนัธ์ 2564 จ ำนวนผูท้ ำแบบส ำรวจ 137 คนจำก 254 คน และไดส้ง่ขอ้มลูใหก้บัศนูย์วจิยั
ควำมสขุคนท ำงำนแห่งประเทศไทย สถำบนัวจิยัประชำกรและสงัคม มหำวทิยำลยัมหิดล เพื่อท ำกำรวเิครำะห์ผลหำควำมสุขในมติิต่ำง ๆ 
พรอ้มทัง้จดัท ำเป็นรำยงำนสรปุอย่ำงละเอยีดดงันี้  
 

 

จำกผลกำรประเมินภำพรวมควำมสุขของตัวแทนพนักงำนจ ำนวน 137 คน จำกพนักงำนทัง้สิ้น 253 คน (เฉพำะพนักงำน QTC 
Energy) พบวำ่ควำมสุขเฉลีย่อยู่ที ่ 61.5 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดบั “มีความสุข”  สงูขึ้นจำกปี 2563 เลก็น้อยแต่ยงัไม่บรรลุเป้ำหมำย 75% 
และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขอให้ศูนย์วิจ ัยควำมสุขคนท ำงำนฯ เปรียบเทียบระดบัควำมสุขของ QTC เทียบเคียงระดบัควำมสุขของ
คนท ำงำนทัว่ประเทศ เพื่อตอ้งกำรทรำบสถำนะและโอกำสในกำรปรบัปรงุในดำ้นต่ำง ๆ ผลกำรเปรยีบเทยีบเป็นดงันี้  

 

จำกกรำฟจะเห็นไดว้่ำระดบัควำมสุขเฉลี่ยของคนท ำงำน QTC จำกตัวแทนพนักงำน 137 คน มีระดบัควำมสุขเฉลี่ยสูงกว่ำ
คำ่เฉลี่ยระดบัควำมสุขของคนท ำงำนทัว่ประเทศเลก็น้อยคดิเป็นสูงกว่ำ 3.36% หำกมำในรำยมติิจะเห็นไดว้่ำมติิดำ้น Happy Body ระดบั
ควำมสขุของคนท ำงำน QTC ต ่ำกวำ่ค่ำเฉลี่ยทัว่ประเทศคดิเป็น 5.23% ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้รง่ด ำเนินกำรสง่เสรมิโครงกำร QTC Fun & Fit เพื่อ
จะสำมำรถผลักดนัให้พนักงำนได้มีสุขภำพที่ดีขึ้น ทัง้กำรเลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ และกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย  อย่ำงไรก็ตำมกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องนี้บรษิทัฯ เขำ้ใจดวี่ำเป็นสทิธิส่วนบุคคลของพนักงำนที่จะเลือกปฏบิตัิตำมค ำแนะน ำ และกำรส่งเสรมิของบรษิทัฯ แต่
บรษิทัฯ กจ็ะยงัคงเป้ำหมำยและโครงกำรด ีๆ เพื่อเป็นทำงเลอืกใหพ้นกังำนต่อไป 

Body Relax Heart Soul Family Society  Brain Money Work Life

ปี 2560 55 55.6 67.5 69.8 62.8 60.5 63.5 52.1 66

ปี 2561 55.1 54.1 65.1 67.3 61.5 58.6 60.9 50.8 63

ปี 2562 58.2 56.6 68.7 69.2 62.3 61.3 63.7 54.7 67.7

ปี 2563 55.6 53.9 67 68 61.2 58.2 62.1 49.8 64.2

ปี 2564 56.2 57 68 69.9 62.7 60.4 63 50.6 66.3
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ก ร าฟแสด งก า ร เป รี ยบ เ ที ยบค ะแนน เฉ ล่ี ยค ว า มสุ ข ร าย มิ ติ  2 5 6 0 - 2 5 6 4

Body Relax Heart Soul Family Society  Brain Money Work Life Average
ระดบัควำมสุขของ QTC 56.2 57 68 69.9 62.7 60.4 63 50.6 66.3 61.5

ระดบัควำมสุขของคนท ำงำนทัว่ประเทศ 59.3 52.6 64.5 67.4 59.9 56.6 61.6 51.1 63.1 59.5
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัความสขุรายมิติระหว่างคนท างาน QTC และ คนท างานทัว่ประเทศ ปี 2564

ค่าเป้าหมาย 75% 
ค่าเฉล่ียทีได้ 61.5%  
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         โดยทั้ง 5 ประเด็นที่พบบริษัทฯ จะได้น�าไปวางแผนปรับปรุงตามแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในระดับบุคคล

ที่เป็นผู้น�า และระบบการจัดการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรให้อยู่ในระดับสากล 

เป็นที่ยอมรับของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
	 ปี	2564	บรษิทัฯ	ได้เปลีย่นวธิกีารส�ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรใหม่	เดิมใช้เคร่ืองมือส่วนขยายของ	Happinometer	

และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อท�าการ

วิเคราะห์ผล	เปลี่ยนเป็นการจ้างบริษัท	ฮิวแมน	แอคชีพเม้นท์	เซอร์วิส	จ�ากัด	ให้ออกแบบ	Application	ส�ารวจความผูกพันของ

พนกังานต่อองค์กรใหม่โดยเทยีบเคยีงข้อค�าถามทีเ่ป็นสากลในกลุม่ธุรกิจใกล้เคยีงกันโดย	Application	ดังกล่าวจะเป็นลขิสิทธิข์อง	

QTC	ต่อไป	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	300,000	บาท	ผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปี	2564	เป็นดังนี้

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรประจ�าปี 2564

	 จากภาพสรุปผลการประเมินความผูกพันในภาพรวมทั้งองค์	ทั้ง	3	ด้านอยู่ในระดับ	“พึงพอใจ”	แต่เมื่อน�าตัวเลขของทั้ง	3	

ด้านมาคูณเพื่อหาระดับความผูกพันได้คะแนนความผูกพันอยู่ที่	0.5	หรือ	58%	หรือระดับความผูกพัน	“Passive”		ไม่ได้ตาม 

เป้าหมาย	80%	ซึ่งจากการประเมินบริษัทฯ	ได้พบประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงทั้งหมด	5	ปัจจัยได้แก่

1.	 ปัจจัยเรื่องผลตอบแทน

2.	 ปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ

3.	 ปัจจัยเรื่องการให้ความส�าคัญยกย่องชมเชย

4.	 ปัจจัยเรื่องการประเมินผลงาน

5.	 ปัจจัยเรื่องหัวหน้างานโดยตรง
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จะสามารถผลักดนัให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทัง้การเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และการส่งเสริมการออกก าลังกาย  อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการในเรื่องนี้บรษิทัฯ เขา้ใจดวี่าเป็นสทิธิส่วนบุคคลของพนักงานที่จะเลือกปฏบิตัิตามค าแนะน า และการส่งเสรมิของบรษิทัฯ แต่
บรษิทัฯ กจ็ะยงัคงเป้าหมายและโครงการด ีๆ เพื่อเป็นทางเลอืกใหพ้นกังานต่อไป 

ควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร 

ปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ปลี่ยนวธิกีารส ารวจความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์รใหม ่เดมิใชเ้ครือ่งมอืสว่นขยายของ Happinometer 
และสง่ขอ้มลูให้ศนูย์วจิยัความสขุคนท างานแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อท าการวเิคราะห์ผล  
เปลี่ยนเป็นการจา้งบรษิทั ฮวิแมน แอคชพีเมน้ท์ เซอรว์สิ จ ากดั  ใหอ้อกแบบ Application ส ารวจความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรใหม่
โดยเทียบเคยีงขอ้ค าถามที่เป็นสากลในกลุ่มธุรกจิใกล้เคยีงกนัโดย Application ดงักล่าวจะเป็นลิขสทิธิข์อง QTC ต่อไป ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 300,000 บาท ผลการส ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รปี 2564 เป็นดงันี้ 
 

ความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์รประจ าปี 2564 

 
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย 266 คน ครอบคลุม QTC Energy, 
QTCGP และ Q Solar1 ตอบแบบส ารวจครบ 100% ข้อ
ค าถามแบ่งเป็น 4 Drivers (MORE) 14 Factor ทัง้หมด 
49 + 2 ค าถาม  
 

สรปุผลการประเมินความผกูพนัในภาพรวมทัง้องคก์ร 

 
 

จากภาพสรปุผลการประเมนิความผกูพนัในภาพรวมทัง้องค ์ทัง้ 3 ดา้นอยู่ในระดบั “พงึพอใจ” แต่เมือ่น าตวัเลขของทัง้ 3 ดา้นมา
คณูเพื่อหาระดบัความผกูพนัไดค้ะแนนความผกูพนัอยู่ที ่0.5 หรอื 58% หรอืระดบัความผูกพนั “Passive” ซึง่จากการประเมนิบรษิทัฯ ได้
พบประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสในการปรบัปรงุทัง้หมด 5 ปจัจยัไดแ้ก ่

1. ปจัจยัเรือ่งผลตอบแทน 
2. ปจัจยัเรือ่งความกา้วหน้าในอาชพี           โดยทัง้ 5 ประเดน็ทีพ่บบรษิทัฯ จะไดน้ าไปวางแผนปรบัปรงุตาม

แนวทางที่เหมาะสม ทัง้ในระดบับุคคลที่เป็นผูน้ า และระบบการจดัการ
ต่าง ๆ เพื่อยกระดบัการบรหิารจดัการขององค์กรให้อยู่ในระดบัสากล
เป็นทีย่อมรบัของพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อไป 
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร
	 บริษทัฯ	ยงัคงส่งเสริมกิจกรรมต่าง	ๆ	เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมีทศันคตทิีดี่ต่อตวัเอง	เพือ่นร่วมงาน	องค์กร	และสงัคมโดย

รวม	ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน	เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน” 

	 บริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ	กินอยู่อย่างพอเพียง	ใช้เวลาว่างจากการท�างานสร้างประโยชน์	สร้างราย

ได้ให้แก่ตนเอง	โดยในปี	2564	การรวมกลุ่มเพือ่ท�ากิจกรรมใดๆ	เป็นไปอย่างยากล�าบาก	พนกังานของบริษทัฯ	ทีพ่กัอาศยัหอพกั

โรงงานจงึใช้เวลาส่วนตวัต่างคนต่างท�าแปลงผกัของตนเอง	และน�ามาแลกแบ่งปัน	และจ�าหน่ายให้กับพนกังานด้วยกันเอง	ช่วยลด

ค่าใช้จ่าย	และลดการออกไปจับจ่ายซ้ือของตามตลาดนัด	นับว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีจะช่วยลดความเส่ียงการรับเชื้อโควิด-19	จาก

การไปพบปะผู้คนในตลาดสดมาสู่ชุมชนในหอพัก

ภาพสวนครัวของพนักงานที่พักหอพัก QTC ปี 2564

“เป็นคนดี คิดดี ท�าดี มีสมาธิในการท�างาน 
และสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”                  

Happy Soul

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปี 2564
	 บริษัทฯ	ยังคงให้	ความส�าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงาน	อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	ที่ดี	เป็น	“คนดี”	มีความรับ

ผิดชอบต่อตนเอง	และคนรอบข้าง	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	

 ภาพกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแบบวิถีใหม่ปลอดภัยทั้ง

พระและพนักงานประจ�าปี 2564 

29 ธันวาคม 2564
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจ�าปี 2564

รางวัลชนะเลิศ ประจ�าปี 2564

 “ครอบครัวมีสุข ในยุค New normal ” “รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก” “รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
 คุณสาวิตรี นาคจันทร์  คุณเอกชัย สีเพ็ญวรรณ คุณเอกชัย สีเพ็ญวรรณ

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�าปี 2564
	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารางวัลให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ	20	ปี	และ	10	ปี	และได้มอบให้พนักงานโดยไม่ได้จัดพิธี

มอบอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้	

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งงาน Level รางวัล ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งงาน Level รางวัล

1 นางสาวนิติยา กรีหมื่นไว เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต 4 10 ปี 9 นายพินิจ ทองบ่อ หัวหน้าส่วนบริการ 7 10 ปี

2 นายครรชิต ส้อยทอง พนักงานส่วนพันคอยล์ 3 10 ปี 10 นางสาวพัชราพร แววเนรมิต หัวหน้าส่วนออกแบบอาวุโส 8 10 ปี

3 นายมนัส พันพะมา พนักงานส่วนเหล็กแกน 2 10 ปี 11 นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท 11 10 ปี

4 นางสาวเสารส วงค์ประจิม พนักงานส่วนเหล็กแกน 2 10 ปี 12 นายฉัตรชัย แสงอภัย พนักงานส่วนเหล็กแกน 2 10 ปี

5 นางสาวขวัญยืน อิ่มสอาด พนักงานส่วนประกอบ 1 10 ปี 13 นายวิชัย โฮมชัย ผู้จัดการแผนกบริการอาวุโส 10 10 ปี

6 นายพงษ์กวี เนาว์โพธิ์ทอง พนักงานส่วนซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3 10 ปี 14 นายก้องสุธา มาตราสิงห์ ช่างเทคนิคอาวุโส QSolar1 3 10 ปี

7 นางสาววรัฎฐยา เฉวียงหงส์ เจ้าหน้าที่วางแผน 5 10 ปี 15 นายพิทักษ์ชัย จันทสิทธิ์ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม Q Solar1 9 10 ปี

8 นายประวิทย์ เลิศศรี ช่างบริการ 3 10 ปี 16 นายนาคะ ข�าคง หัวหน้าส่วนทดสอบอาวุโส 8 20 ปี

กิจกรรมนันทนาการ ประจ�าปี 2563
 ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี 

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ในปี	2564	ยังคงงดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของผู้คน

จ�านวนมาก	และนอกสถานท่ีเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19	ของพนักงาน		กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้แก่	กิจกรรม	

“ท่องเที่ยว	พักผ่อนประจ�าปี”	และ	กิจกรรม	“ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่”

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของ

 “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” 

ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

”Happy Relax”

“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�าคัญ”     

“Happy Family” 
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”Happy Society”

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
                                          

	 ธุรกิจระบบทุนนิยมในอดีตส่วนมากจะถูกเข้าใจว่า	‘ท�าทุกอย่างเพื่อก�าไร’	จนไม่สนใจผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม	ยิง่เป็นธรุกิจท่ีมีขนาดใหญ่ผลกระทบกจ็ะย่ิงมีมากขึน้	เช่นการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การผลติสนิค้าของตนโดยไม่

ได้ค�านงึถงึผลกระทบต่อผูค้นในชมุชนทีต้่องใช้ทรัพยากรนัน้ร่วมกัน	คนในชมุชนไม่ยอมรับและเกดิการต่อต้านธรุกจิ	ในทีส่ดุธรุกิจ

อาจจะต้องปิดตวัลง	ปัจจุบัน	CSR	:	Corporate	Social	Responsibility	หรือความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การก�าหนดกลยุทธ์ทางธรุกิจท้ังในระยะสัน้	และระยะยาวเพือ่สร้างความย่ังยนืให้กับองค์กร	ผูค้นในสงัคม	และส่ิงแวดล้อม	เป็นการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม	

ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการด�าเนินงานในระยะส้ัน	แต่อาจสามารถคืนผลตอบแทนกลับสู่องค์กรได้ในรูปแบบอื่น	ๆ	เช่น	

การได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากผู้คนในชุมชน	จนได้มาซึ่ง	“License	to	Operate”	หรือการที่องค์กรสามารถที่จะร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อพัฒนาให้องค์กรและชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความรับผิดชอบ	ก็จะยิ่งท�าให้องค์กรได้

มาซึ่ง	“License	to	Grow”	ดังนั้น	CSR	หรือ	ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

	 คิวทซี	ีตระหนกัและให้ความส�าคญักับประเด็นความรบัผดิชอบต่อสังคมเพราะเชือ่ว่าความรับผดิชอบต่อสงัคมไม่เป็นเพยีง

แค่การแสดงออกเพือ่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตราสนิค้า	หรอืบรษิทัฯ	เท่านัน้	แต่เป็นการลงมือท�าจริงโดยเร่ิมทีภ่ายในองค์กร	CSR	

in	Process	และขยายสู่สังคมภายนอก	CSR	after	Process	โดยการน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน	ISO26000	มาประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสมกับบริบทของคิวทซี	ีและบริษทัย่อยทุกแห่ง	มีการจดับุคลากรด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม	และจดัสรรงบประมาณ

ในการด�าเนนิงานซึง่ได้รับการอนมัุตจิากบอร์ดบริษทัฯ	อย่างเหมาะสม	โดยใช้กลยุทธ์	“การสร้างความไว้วางใจจากผูมี้ส่วนได้เสยี”	

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุก	ๆ	กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการควบคุม	ปรับปรุง	

เพือ่ลดผลกระทบให้ได้มากทีสุ่ด	ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อมในทุก	ๆ	ด้านตามความสามารถ

ที่องค์กรและบุคลากรมีอยู่	โดยให้ความส�าคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน	และการลงทุนทางสังคม	เพื่อสร้างความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนพื้นที่ที่บริษัท	

หรือ	บริษัทย่อยตั้งอยู่

การบริหารจัดการ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO26000,	มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO

14001,นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน,	คณะกรรรมการบริหารความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง

องค์กร,	กิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	

เป้าหมาย 1 : ข้อร้องเรียนจากชุมชนเนื่องจากการได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน	หรือสังคม	

เป้าหมาย 2 : โครงการพัฒนาในชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างน้อย	1	โครงการต่อปี

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีโครงการพัฒนาในชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 : ได้รับการพิจารณาให้ผ่านประชาพิจารณ์	จากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนกรณีมีความจ�าเป็นต้อง

ด�าเนินการท�าประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ปี	2564	ไม่มีกรณีจ�าเป็นต้องท�าประชาพิจารณ์ทั้งของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยทุกแห่ง

มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด

เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา” 
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี
	 ในปี	2564	บริษทัฯ	ยงัคงงดจดักจิกรรม	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบคิวทซี	ี“	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้

โรคโควิด-19	และเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	จึงงดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของคนจ�านวนมากท้ังของบริษัท	และ

บริษัทย่อยทุกแห่ง	และส�าหรับกิจกรรมในโครงการต่างๆ	ท่ีร่วมหารือกันไว้กับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนก็ไม่สามารถด�าเนินการได้	

จ�านวน	2	โครงการได้แก่

1.	 โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

2.	 โครงการจัดท�า	“ค่ายวทิยาศาสตร์”	เพือ่สร้างการเรียนรู้	และการเข้าถงึเทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในชมุชน

	 โครงการท่ี	1	ได้ด�าเนนิการไปแล้ว	1	โรงเรียนในปี	2563	ส่วนในปี	2564	ไม่สามารถด�าเนนิการได้ทัง้	2	โครงการ	แต่บรษิทัฯ	

จะยังคงประเด็นไว้	เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะได้น�ากลับมาด�าเนินการอีกครั้ง

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 

 โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”
	 ปี	2564	บริษัทฯ	ยังคงเข้าร่วมโครงการ	“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย”	ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ	หลักสูตร	

การเล้ียงสัตว์	(ไก่ไข่)	และสนับสนุนแม่พันธุ์	พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�านวน	3	ราย	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อ

การฝึกอาชพีจ�านวน	342,735	บาท	ผ่านการด�าเนนิงานโครงการฯ	รับผดิชอบโดยหอการค้าไทย	โดยเงนิสนบัสนนุได้น�าไปจดัสรร

เป็น	2	ส่วนได้แก่	(1)ส่วนของคนพิการได้รับ	:	สัดส่วน	94%	ค่าเบ้ียเล้ียงในการฝึกภาคปฏิบัติ	ค่าอบรมภาคทฤษฎี	และเงินทุน

ประกอบอาชพีเลีย้งไก่ไข่	(2)ส่วนของผูด้�าเนนิโครงการ	:	สดัส่วน	6%	ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมต่าง	ๆ	เช่นค่าประสานงาน,ตดิตาม

งาน,จัดการประชุม	เป็นต้น	ผลการด�าเนินโครงการในปี	2564	เป็นดังนี้

	 โดยระหว่างเดือนมิถนุายน	2564	วทิยากรจากสถาบันการศกึษา	และส�านกังานปศุสตัว์จงัหวดัได้ถ่ายทอดความรู้	และเสริม

ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่	เดือนกรกฎาคม	และกันยายน	2564	ผู้พิการ	เข้าอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดสระแก้ว	จาก	สนง.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	,	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	,	ส�านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์		ในหัวข้อดังนี้

1.	 สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการต่างๆ	ของคนพิการ

2.	 ความปลอดภัยในการท�างาน

3.	 การท�าบัญชีครัวเรือน	

รายการที่คนพิการได้รับเงินในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพต่อคน 

(ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี)

รายการ หน่วยนับ จ�านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน

ค่าไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์ ตัว 50 250 12,500

ค่าอาหาร กระสอบ 25 500 12,500

ค่าวัสดุในการท�าเล้า และอุปกรณ์การเลี้ยง 12,000

รวมเป็นเงิน 37,000
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สรุปผู้พิการในความรับผิดชอบของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) : ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ล�าดับ ชื่อ-สกุล อายุ
ประเภทความ

พิการ

รายได้ก่อนเข้าโครงการ

(ต่อเดือน)

รายได้เพิ่มจากการขายไก่ไข่

(ต่อเดือน)

1 นายชาญศิลป์	พลาหาญ 53 การเคลื่อนไหว เบี้ยยังชีพคนพิการ	800	บาท เดือนที่	1	ไก่เริ่มออกไข่เพียง

พอให้ผู้เลี้ยงเก็บกินได้ทุกวัน

เดือนที่	2	ผู้เลี้ยงมีรายได้จาก

การขายไข่ประมาณ	1,500	

บาท

เดือนที่	3	–18	ผู้เลี้ยงจะมี

รายได้จากการขายไข่เดือนละ

ประมาณ	3,000	บาท

เดือนที่	19	ผู้เลี้ยงเริ่มทะยอย

ขายไก่เนื่องจากจ�านวนไข่ที่ได้

ไม่คุ้มกับค่าอาหารโดยจะขาย

ได้ตัวละ	70	บาท

ผู้พิการสามารถต่อยอดองค์

ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้

ต่อไปในอนาคต

2 นางเปี่ยง	ล้อมเรียง 69 จิตใจ	หรือ

พฤติกรรม

เบี้ยยังชีพคนพิการ	800	บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600	บาท

3 นายไชอะนุชิต	ดุลยสิทธิ์ 44 จิตใจ	หรือ

พฤติกรรม

เบี้ยยังชีพคนพิการ	800	บาท

	 ท้ังนี	้บริษทัฯ	ได้เข้าตรวจเย่ียมการด�าเนนิงานโครงการฯ	และพบปะพดูคยุกับผูพ้กิารท่ีเข้าโครงการฯ	เม่ือวนัที	่9	ธันวาคม	

2564	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	บ้านทับใหม่	ต�าบลโนนหมากเค็ง	จ.สระแก้ว

ภาพการตรวจเยี่ยมโครงการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสนับสนุนคนพิการ

• บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ) 
	 เป็นโครงการต่อเนือ่งจากการเสวนาฯ	ปี	2560	โดยบริษทัฯ	ยงัคงให้การสนบัสนนุ

สนิค้าจากกลุม่ผูพ้กิารในชมุชน	“บ้านมนษุย์ล้อ”	โดยการรับซือ้ผลติภณัฑ์เศษผ้าเพือ่ใช้ใน

การเชด็ท�าความสะอาด	ยอดการส่ังซือ้ในปี	2564	จ�านวน	2,600	กก.	มูลค่า	46,800	บาท	

• ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี 
	 บรษิทัฯ	ได้ประสานมูลนธิกู้ิภยัร่มไทร	เพือ่สัง่ซือ้ไข่เคม็ดิบซึง่เป็นผลิตภณัฑ์จากผูป้กครองของเด็กท่ีป่วยด้วยโรคออทิสตกิ 

จากศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี	โดยให้จัดส่งเป็นรายเดือนตลอด	12	เดือน	เพื่อน�ามามอบเป็นของขวัญให้พนักงานในเดือน

เกิด	อิ่มท้องอิ่มใจ	อิ่มบุญ	โดยในปี	2564	จัดซื้อรวมทั้งสิ้น	283	ชุด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,300	บาท

โครงการมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
	 การมอบหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษทัฯ	ให้เป็นประโยชน์สาธารณะโดยหน่วยงานเป้าหมายคือโรงเรียน	

โรงพยาบาล	และวดั	ในพืน้ท่ีใกล้เคยีงทีต่ัง้ของบริษทัฯ	และพืน้ทีห่่างไกลเป็นล�าดับถดัไป	โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานย่ืนเอกสาร

ขอรับหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยงานรับผดิชอบต่อสังคมจะท�าหน้าทีต่รวจสอบข้อเทจ็จริงในพืน้ที	่ความจ�าเป็นเร่งด่วน	ตามหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทก�าหนด	และน�าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	โดยมีเป้าหมายมอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เกิน	1	เคร่ืองต่อ

ปี	และในปี	2564	โรงเรยีนบ้านห้วยปราบได้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเนือ่งจากเป็นโรงเรยีนในพื้นทีช่มุชน	ซึง่ได้มกีารสร้างอาคาร

หลังใหม่	และเพิม่อปุกรณ์การเรียนการสอนทางเทคโนโลยเีพือ่รองรับปริมาณนกัเรยีนทีเ่พิม่ข้ึนจากประชากรแฝงในพืน้ท่ี	พลังงาน

ไฟฟ้าทีใ่ชไ้ม่เพียงพอ	บรษิัทฯ	จึงได้มอบหม้อแปลงไฟฟา้ขนาด	250	kVA	3Ph	50	Hz	Dyn11,22000-416/240V	S/N	64310493	

มูลค่า	184,347.43	บาท	ให้กับ	โรงเรียนบ้านห้วยปราบเมื่อวันที่	2	เมษายน	2564	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป

ภาพการมอบหม้อแปลงไฟฟ้า วันที่ 2 เมษายน 2564
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โครงการสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียน
	 Q	Solar	1	ได้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตในวัยเด็กของนักเรียนระดับอนุบาล	และระดับประถม

โรงเรียนในชมุชนพืน้ทีท่ี่โรงไฟฟ้าตัง้อยู่	ด้วยการสร้างสนามเด็กเล่น	จดัให้มีเคร่ืองเล่นท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั	และเป็นเคร่ือง

เล่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียนภายใต้งบประมาณ	100,000	บาทต่อปี	โดยในปี	2564	ได้จัดท�าและส่ง

มอบให้แก่โรงเรียนบ่อทองวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งที่	2	ของโครงการฯ	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2564

ภาพการส่งมอบสนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 การลงทุนทางสังคม
	 ส�าหรับการลงทนุเพือ่สงัคม	ในปี	2564	ไม่ได้ด�าเนนิการใด	ๆ	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ไม่เอ้ือให้

ด�าเนินการดังกล่าว

  กิจกรรมเพื่อสังคม
 บริจาครถวิลแชร์
	 บริษัทฯ	ได้บริจาครถวิลแชร์จ�านวน	5	คันมูลค่า	30,000	บาทให้กับมูลนิธิคนพิการไทย	ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2564

ภาพการบริจาครถวิลแชร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

 บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า
	 บริษัทฯ	ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	30	kVA	3Phase	22kv	

จ�านวน	1	เคร่ือง	มูลค่า	57,312.05	บาท	เม่ือวันท่ี	20	ธันวาคม	2564	ให้

แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	เพื่อใช้เป็นสื่อการ

เรียน	การสอนให้กับนักศึกษา	ได้เรียนรู้และสัมผัสจริงกับหม้อแปลงไฟฟ้า

นอกเหนือจากทฤษฏี	เป็นการเพิ่มทักษะความสามารถของนักศึกษาซึ่งจะ

เป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต
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•	 สนับสนุนน้�ายาฆ่าเชื้อโรคให้กับองค์การบริหารส่วน

ต�าบลมาบยางพร เพื่อน�าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในแหล่ง

ชุมชน วัด โรงเรียน ตลาดสด จ�านวน 20 แกลลอน 

มูลค่า 16,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 

•	 มอบน้�าดื่ม QTC จ�านวน 600 ขวด และสเปรย์

แอลกอฮอล์ 144 ขวด มูลค่า 8,160 บาท ให้กับ

ส�านักงานเขตบางกะปิ เพื่อน�าไปใช้ในการให้บริการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

•	 มอบสเปรย์แอลกอฮอล์จ�านวน 20 แกลลอน และ 

น้�าดื่มจ�านวน 240 ขวด มูลค่า 6,960 บาท ให้กับ 

โรงพยาบาลปลวกแดง เพ่ือน�าไปใช้ในการบริการผู้ป่วย 

ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามารับการรักษาเมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2564 

•	 มอบน้�าดื่มจ�านวน 400 ขวด มูลค่า 1,630 บาท ให้

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร 

เพื่อน�าไปบริการประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน

โควิด-19 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน
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• มอบพดัลมตัง้โต๊ะจ�านวน	37	ตวั	มูลค่า	10,000	บาท	ให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพรน�าไปตดิตัง้ในพืน้ท่ีโรง

พยาบาลสนามของต�าบลมาบยางพร	เพือ่ให้บริการประชาชนในเขตต�าบลมาบยางพรทีป่่วยตดิเชือ้โควิด-19	และเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2564

ภาพการส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยราชการในท้องถิ่น

• สนับสนุนน�้าด่ืม	และชุดเครื่องนอน	ส�าหรับผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19	ในสถานที่กักตัวของชุมชนเพื่อเป็นการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	โดยส่งผ่านองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อทองใช้งบประมาณที่ใช้	8,263	บาท

ภาพการส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยราชการในท้องถิ่น
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“คิวทีซี ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนดูแล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมาบยางพรและ

ชุมชน ด้วยดีเสมอมาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนงบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์เครื่อง

อุปโภคบริโภค รวมถึงสนับสนุนน้ำาดื่มสะอาด

ให้กับประชาชน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสนี้ครับ”

นายอนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลมาบยางพร

“คิวทีซี คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของ

วงดนตรีประถม อินดี้ แห่งโรงเรียนบ้านห้วย

ปราบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งวงดนตรีของเรา

มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ และเมื่อ

ไหร่ที่โรงเรียนบ้านห้วยปราบของเราต้องการความ

ช่วยเหลือ คิวทีซี จะเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ยื่นมือ

เข้ามาให้การสนับสนุนเสมอครับ ขอบพระคุณ

ที่ให้การสนับสนุนวงดนตรีประถม อินดี้ และ

โรงเรียนบ้านห้วยปราบมาอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนานครับ”

นายอนุชา นาคมังสัง

ครูชำานาญการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

เสียงสะท้อนจากตัวแทนในชุมชน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

	 คิวทซี	ีจดัท�ารายงานความย่ังยืนมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2557	ส�าหรบัรายงานความย่ังยืนฉบับนี	้จดัท�าขึน้ตามแนวทางของ	

Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards	แบบทางเลือกหลัก	Core	Option		(This	report	has	been	prepared	

in	accordance	with	the	GRI	Standards	:	Core	option)	โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร	แนวทางการบริหารจัดการ	หัวข้อประเด็น

เก่ียวกับความย่ังยืนท่ีมีนัยส�าคัญในช่วงปี	2564	ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยพิจารณา

ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้

ช่วงเวลาของการรายงาน		 :	 วันที่	1	มกราคม	2564		ถึง	31	ธันวาคม	2564

รอบการรายงาน		 :				รายปี

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน		 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด

การรับรองคุณภาพรายงาน		 :	 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละ

ประเด็นพร้อมด้วยผูบ้ริหารระดับสูง	และเสนอเข้าคณะกรรมการบริษทั	เพือ่

พจิารณาเหน็ชอบให้น�าเสนอข้อมูลสู่สาธารณะชน		บริษทัฯ	ยงัไม่มีนโยบาย

ให้ตรวจรบัรองรายงานฯ	และตวัชีว้ดัผลการปฏิบัติงานทีส่�าคัญโดยหน่วยงาน

ภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า		 :				รายงานความยั่งยืน	2563	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

  https://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2021/04/QTC_SD_Report_2020.pdf

การสอบถามข้อมูล	 :	 สามารถสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอได้โดยตดิต่อ	งานพฒันาความย่ังยืน

องค์กร	

	 	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 อีเมล์	:	sustainability@qtc-energy.com	

	 	 โทรศัพท์	:	038891411-3	ต่อ	101	หรือ	08-4362-8633

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้โดยการ Scan QR Code
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance

GRI 102:  General Disclosure 2016
Organization Profile

102-1 Name of the organization 5

102-2 Activities, brands, products, and services 5-10

102-3 Location of headquarters 5

102-4 Location of operations 5,10

102-5 Ownership and legal form 11

102-6 Markets served 10

102-7 Scale of the organization 5,10

102-8 Information on employees and other workers 13,122,123

102-9 Supply chain 19

102-10
Significant changes to the organization and its 
supply chain

No significant 
changes during the 
reporting period.

102-11 Precautionary Principle or approach 39-47

102-12 External initiatives 140-143

102-13 Membership of associations 10

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 2-3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 39-47

Ethics and integrity

102-16
Values, principles, standards, and norms of 
behavior

14-15

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 31,36,38

Governance
102-18 Governance structure 13

102-19 Delegating authority 71-81

102-20
Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics

17

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

19-20,139 64-70

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

12,32,36 71-81

102-23 Chair of the highest governance body 12 6,72

102-24
Nominating and selecting the highest governance 
body

- 84-87

102-25 Conflicts of interest - 88-94

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

- 72-73

102-27 Collective knowledge of highest governance body 73

GRI Content Index
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance

102-28
Evaluating the highest governance body’s 
performance

33-34 -

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

26-27 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 39-40 -

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

26-27,41-47

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

17 76

102-33 Communicating critical concerns 26-27,41-47

102-35 Remuneration policies 75-76

102-36 Process for determining remuneration
https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-

governance/20180223-qtc-charters-th.pdf

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 87

102-38 Annual total compensation ratio 124

102-39
Percentage increase in annual total compensation 
ratio

124

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups 19-20

102-41 Collective bargaining agreements 19-20

102-42 Identifying and selecting stakeholders 21-24

102-43 Approach to stakeholder engagement 21-24

102-44 Key topics and concerns raised 21-24

Reporting practice

102-45
Entities included in the consolidated financial 
statements

11,147

102-46 Defining report content and topic Boundaries 25-27

102-47 List of material topics 27

102-48 Restatements of information 147

102-49 Changes in reporting 147

102-50 Reporting period 147

102-51 Date of most recent report 147

102-52 Reporting cycle 147

102-53 Contact point for questions regarding the report 147

102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

147

102-55 GRI content index 148-153

102-56 External assurance  Did not seek 
certification from a 
third party.

GRI 200 : Economic
GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

49103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance
201-1 Direct economic value generated and distributed 51-54

201-2
Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

93,94

201-3
Defined benefit plan obligations and other retirement 
plans

123 126,159

201-4 Financial assistance received from government 53

GRI 202: Market Presence 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

121103-2 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

122,124

202-2
Proportion of senior management hired from the 
local community

123

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

2-3103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

203-2 Significant indirect economic impacts 54

GRI 204: Procurement Practices
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

69103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

204-1 Proportion of spending on local suppliers 54

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

39103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 45

205-2
Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

37

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken QTC did not 

experience any cases 

of corruption and 

bribery in 2020

GRI 300 : Environment
GRI 301: Materials 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

96103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

301-1 Materials used by weight or volume 104

GRI 302: Energy 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

96103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance
302-1 Energy consumption within the organization 97-100

302-3 Energy intensity 98

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

96103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

303-1 Interactions with water as a shared resource 101-103

303-2 Management of water discharge-related impacts 81-82

303-3 Water withdrawal 101,103

303-5 Water consumption 101,103

GRI 305: Emissions 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

85103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 87 P	(By SGS)

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 87 P	(By SGS)

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
Not 
reported

305-4 GHG emissions intensity 88

GRI 306: Waste 2020
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

73103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

306-1
Waste generation and significant waste-related 
impacts

74-76

306-2 Management of significant waste-related impacts 74-76

306-3 Waste generation 76

306-4 Waste diverted from disposal 77-78

306-5 Waste directed to disposal 77-78

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

73103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

307-1
Non-compliance with environmental laws and 
regulations

- - Not case.

GRI 400 : Social
GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

128103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

401-1 New employee hires and employee turnover 134

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

123

151รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 



Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance
401-3 Parental leave 134

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

106103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

403-1
Occupational health and safety management 
system

107-108

403-2
Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation

107

403-3 Occupational health services 116-120

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety

111,118

403-5 Worker training on occupational health and safety 110-111

403-6 Promotion of worker health 47, 119-120

403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business 
relationships

116-120

403-8
Workers covered by and occupational health and 
safety management system

108

403-9 Work-related injuries 114-115

403-10 Work-related ill health 117

GRI 404: Training and Education 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

128103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

404-1 Average hours of training per year per employee 130

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

130-131

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

131-132

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

121103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

405-1 Diversity of governance bodies and employees 13,122-124

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

124

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

121103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

409-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor

70

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission
External 

SR One Report Assurance
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

121103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

412-2
Employee training on human rights policies or 
procedures

129

GRI 413: Local Communities 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

139103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

140-146

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

139

GRI 417: Marketing and Labeling 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

61103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

417-1
Requirements for product and service information 
and labeling

62-65

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and 
service information and labeling

Not case

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

61103-2 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

67-68

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

61103-2 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

- - Not case
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