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เราต้องเรียนรู้ ปรับตัว
“
และอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัย
โดยที่ธุรกิจต้องไม่หยุดชะงัก ”
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์เดลต้าในปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก
จนถึงปัจจุบันส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางกิจกรรมต้อง
ถูกควบคุมด้วยมาตรการทางสาธารณสุข และการแพร่ระบาด
ยังส่งผลต่อภาคการผลิตในบางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก ผู้
ประกอบการ SME บางรายต้องปิดกิจการ ภาคการก่อสร้างที่
ต้องชะลอตัวเพราะมีการติดเชือ้ เป็นวงกว้างซึง่ ต้องควบคุมเพือ่
หยุดการแพร่ระบาด การด�ำเนินการทางธุรกิจภาคเอกชนในปี
2564 จึงเป็นไปอย่างอยากล�ำบาก ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยปี 2564 เติบโตได้เพียงเล็กน้อย
ส�ำหรับ “คิวทีซี” เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึง
แม้วา่ เราจะประเมินความเสีย่ งและมีแผนรองรับไว้แล้วล่วงหน้า
ก็ตาม แต่ดว้ ยการแพร่ระบาดทีส่ ง่ ผลกระทบไปทัว่ โลกท�ำให้ตอ้ ง
ตกอยูใ่ นภาวะจ�ำยอมและเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นนั้
ได้ เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบทั่วโลกท�ำให้ราคาวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในการผลิตเช่นทองแดง เหล็กซิลิกอนปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม  การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น  การขาดแคลนสายเรือและตู้
คอนเทรนเนอร์สง่ ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
ไม่ตรงก�ำหนด  การชะลอการลงทุนของภาครัฐท�ำให้มโี ครงการ
ประมูลหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยลงทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การไฟฟ้านครหลวง การหยุดการก่อสร้างของโครงการต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า  
2

อย่างไรก็ตาม ”คิวทีซี” ได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ มา
ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันความเสี่ยง ความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร และ
ความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทีย่ งั คงเชือ่ มัน่ ในสินค้า
และบริการของเราเสมอมา เราต้องเดินต่อ เรียนรู้ ปรับตัว และ
อยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยธุรกิจ
ต้องไม่หยุดชะงัก  ซึง่ ในปี 2564 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
องค์กรเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน   และบริษทั ฯ
ได้ย้ายหลักทรัพย์จาก mai เข้าเทรดใน SET เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนเข้ามาถือหุ้นเสริมความ
แข็งแกร่ง นอกจากนีย้ งั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ขึน้ มาใหม่เพือ่
ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
พลังงานในนาม บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด หรือ QTCM
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด หรือ QTCGP
ส�ำหรับผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2564 เฉพาะกิจการ
เรามีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 18% จากการส่งมอบหม้อแปลงไฟ
ฟ้าต่างประเทศ และการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจโซลาร์
ในขณะที่มีอัตราก�ำไรลดลงจากปี 2563 กว่า 40% หรือก�ำไร
สุทธิประมาณ 9%จากยอดขาย  ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ในปี 2564 มีรายได้และก�ำไรสุทธิลดลงจากปี
2563 เนือ่ งจากราคาขายต่อหน่วยผลิตทีล่ ดลงตามสัญญาทีท่ ำ� ไว้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค  ส�ำหรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2565 คาด
ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสามารถควบคุม
ได้ และมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม
เราคาดว่าจะสามารถเติบโตจากปี 2564 ได้มากกว่า 10%
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การบริหารจัดการภายในองค์กรปี 2564 เป็นไปอย่าง
ระมัดระวัง รัดกุม และรอบครอบเพื่อให้พนักงานและครอบครัว
พนักงานมีความปลอดภัยต่อเชือ้ โควิด-19 โดยการจัดหาวัคซีน
ทางเลือกให้พนักงานทีส่ มัครใจรับ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
เลือกรับวัคซีนทีภ่ าครัฐจัดเตรียมให้ตามความเหมาะสม รวมทัง้
การเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการด�ำเนิน
การต่างๆ อาจกระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการเข้าตรวจรับสินค้า
ในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ หรืออาจกระทบต่อกระบวนการจัดส่ง
วัตถุดบิ ของ Supplier หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือลดสิทธิที่
พึงได้ด้านสวัสดิการบางรายการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้
ท�ำความเข้าใจกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทุกกลุม่ และได้รบั ความร่วม
มือร่วมใจอันดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
เลิศด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)  การ
อบรมให้ความรู้ การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผ่านสือ่ On
line เป็นส่วนใหญ่ ลดการสื่อสารแบบ Face to Face เพื่อลด
ความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ  
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงานซึ่ง
เป็นความเสี่ยงส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจ�ำนวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลงจากปี 2563 กว่า 37%  เป็นผลมาจากความเอา
จริงเอาจังในการด�ำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย พร้อม
กับมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยบริษทั ฯ
ยังคงไว้ที่เป้าหมาย Zero Accident  

ในด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนในปี 2564 การด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ ทางด้านสังคมจ�ำเป็นต้องหยุดชะงักลงเหตุ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยัง
คงให้ความส�ำคัญ และยังคงให้การสนับสนุนในชุมชนในรูปแบบ
ของการบริจาคทีส่ ามารถสร้างประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมได้อย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ ลดการสัมผัสใกล้ชดิ เช่นการจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโน
ฟาร์มมอบให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียใกล้ชดิ ในชุมชนตามความสมัคร
ใจ การบริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นต้น  
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
ประชาชนทั่วไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา พวกเราขอ
ให้คำ� มัน่ ว่า จะด�ำเนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกรอบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนา
กระบวนการ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และทุนมนุษย์ให้สามารถยืน
อยูท่ า่ มกลางการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

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

โรงงานผลิต  (Disclosure 102-4)

ผู้บริหารสูงสุด

:
:
:
:
:
:
:

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

ประเภทธุรกิจ (Disclosure 102-2)

ธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ตามค�ำสั่งซื้อ ที่มีขนาดก�ำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3030000 kVA และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 36 KV ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.

หม้อแปลงที่ใช้น�้ำมันเป็นฉนวน (Oil Type Transformer)
1.1

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�้ำมันชนิดปิดผนึก
(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer)
ขนาดก� ำ ลั ง สู ง สุ ด 3,000 kVA หม้ อ แปลงชนิ ด นี้ เ ป็ น
หม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ ช้นำ�้ มันหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวด
ภายในหม้อแปลงออกสู่ภายนอก โดยตัวถังหม้อแปลงจะถูก
ปิดผนึก (Sealed) อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้า
มาสัมผัสกับน�ำ้ มันภายในตัวหม้อแปลง จึงท�ำให้หม้อแปลงไฟ
ฟ้าชนิดนีม้ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถป้องกันความชืน้ ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าคงสภาพความเป็นฉนวนได้
ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าได้อกี ด้วย ส่วนใหญ่หม้อแปลงชนิดนีจ้ ะนิยม
ใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง
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1.2

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่ายแบบน�ำ้ มันชนิดเปิด (Open Type with
Conservator) สูงสุด 5000kVA
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิมที่นิยมใช้กันมานาน โดยจะใช้น�้ำมัน
หม้อแปลงเป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดปิดผนึก แต่จะมีถังน�้ำมันส�ำรอง (Conservator) ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับ
การขยายตัวของน�้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน และมีท่อให้อากาศผ่านเข้า
ออกได้ และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล (Silica Gel) ซึ่งเป็น
สารช่วยดูดความชืน้ ออกจากอากาศก่อนเข้าสูห่ ม้อแปลง จากการทีม่ อี ากาศ
ผ่านเข้าออกได้ ส่งผลให้น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเสื่อมสภาพได้ง่าย ดังนั้น
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ำมันหม้อแปลงอย่างสม�่ำเสมอ
ทุก 6-12 เดือน

1.3

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลัง (Power Transformer)
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลังเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการปรับลดแรง
ดันกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาตามสายส่งแรงสูง
(Transmission Line) ให้ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�ำหน่าย
(Distribution Line) เพือ่ ส่งให้ผใู้ ช้ตอ่ ไป ทัง้ นี้ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�ำลังที่
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่ ขี นาดก�ำลังไฟฟ้า
ตัง้ แต่ 5,000-30,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ (KVA) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 72 KV

1.4

Super low loss Transformer
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้วัตถุดิบ Amorphous มาท�ำเป็นแกนของ
หม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ คือ
มีค่าความสูญเสียก�ำลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) ต�่ำ เพียง
1 ใน 3 ของแกนเหล็กซิลิกอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลง Super Low
Loss ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ และหากมีการใช้ Super Low Loss ทดแทน
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�ำนวนมาก ก็จะหมายถึง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�ำนวนมาก และยังส่งผล
ต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้นเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ซึ่งจะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่
ลูกค้าต้องการ (Made To Order) เช่น Earthing Transformer, Unit Substation, Pad Mounted เป็นต้น

Earthing Transformer

6

Unit Substation
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2.

หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type Transformer)
2.1

Cast resin transformer
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer) เป็น
หม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า
แบบแห้ง จะไม่มกี ารใช้นำ�้ มันเป็นฉนวน โดยชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยูใ่ นฉนวน
Epoxy Resin ทีม่ คี วามทนทานต่อความชืน้ ฝุน่ และสิง่ แวดล้อม โครงการทีใ่ ช้
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง คือโครงการทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัด หรืออาคารสูง ท�ำให้ตอ้ ง
ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร อาทิเช่น อาคารทีพ่ กั อาศัย คอนโดมิเนียม โรง
พยาบาล หรือศูนย์การค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้ง
ด้านสินค้า และบุคลากรในการให้บริการแก่ลกู ค้า เพือ่ จ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าแบบแห้ง ทีผ่ า่ นการทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพือ่ สร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้า

2.2

Dry type transformer class F & H
หม้อแปลงไฟฟ้าส�ำหรับแปลงระบบไฟฟ้าแรงต�่ำ เช่น จาก 380V เป็น
220V เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องจักรน�ำเข้า หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Isolating
Transformer เนือ่ งจากเป็นแรงดันต�ำ 
่ ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งนี้
จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งหล่อขึน้ รูปด้วย Resin เพียงแต่ใช้ฉนวนชนิดพิเศษ
ที่สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ ฉนวนของหม้อแปลงแห้งแบบนี้มักนิยมใช้เป็น
ชนิด Class F ซึ่งมีค่าอุณหภูมิของฉนวนที่ 155 องศาเซลเซียส เราจึงมัก
เรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ว่า Dry Type Transformer insulation Class
F แต่ในบางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องใช้ฉนวนที่ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้นเช่น Class H
ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส เป็นต้น หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้
สามารถติดตั้งในอาคารได้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Smart Monitoring Box
Smart Monitoring System คือระบบอัจฉริยะทีถ่ กู ออกแบบ
มาเพือ่ ติดตามการท�ำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ Sensor
ที่ติดตามตัวแปรส�ำคัญอย่างกระแสไฟฟ้าในขดลวด วัดอุณภูมิ
ขดลวดและน�ำ้ มัน และตรวจจับการเกิด Unbalance ทีอ่ าจส่งผล
เสียต่อหม้อแปลงได้ ซึ่ง Smart Monitoring System จะท�ำการ
ติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม Smart Monitoring Box และสามารถ
ติดตั้งได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นของ QTC ระบบจะส่งข้อมูล
การใช้งานแบบเรียลไทม์ผา่ น Cloud ด้วยระบบสือ่ สาร 3G และ
4G ท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ซึ่งคิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทฯ
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Busduct
เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ น� ำ มาใช้ แ ทนสายไฟ เพื่ อ จ่ า ยไฟไป
ยังโหลดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้ภายในอาคารสูงและ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ DE
BUSDUCT  โดย QTC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
รายเดียวในประเทศไทยจาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN.
BHD. ประเทศมาเลเซีย DE BUSDUCT ได้ผ่านการทดสอบ
Conductivity ส�ำหรับตัวน�ำทัง้ ทองแดงและอะลูมเิ นียม นอกจากนี้
ฉนวนของ DE BUSDUCT ยังมีให้เลือกทั้งฉนวนแบบ Mylar
และฉนวนแบบ Hybrid เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลาก
หลายในกลุ่มผู้รับเหมา

Solar Inverter
เป็นผลิตภัณฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแผงโซล่าร์เซลล์ ส�ำหรับ Solar Roof , Solar
Farm และ Solar Floating ทั้งนี้ QTC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  Huawei และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จาก บริษทั Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd.
จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ HITACHI

PV Panel
เป็นผลิตภัณฑ์แปลงพลังงาน
แสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับ Solar
Roof , Solar Farm และ Solar Floating
ทั้งนี้ QTC ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ�ำหน่าย จาก LONGI Solar Technology
Co.,Ltd จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์  LONGI
และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
จาก Trina Solar Co.,Ltd จ�ำหน่ายภายใต้
แบรนด์ Trina
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งานบริการ
งานบริการของบริษทั ฯ เป็นงานบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า
ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการและอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้า
ทั่วไป ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC บริษัทฯ จะมีรายละเอียด
ในการติดต่อกรณีฉกุ เฉินติดไว้ทดี่ า้ นข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครือ่ งเพือ่
เป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า งานบริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีไว้
ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่
-

งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดเวลา
งานบริการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
งานบริการเติมและกรองน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกขนาด
งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆ
งานบริการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์
งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า

ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC17025

พันคอยล์ & ตัดเหล็ก & ผลิตตัวถัง
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ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน
บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่นพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
•

บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต 8.25 MW ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่
ที่ 5 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (Disclosure 102-4) สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ 35,000-40,000 kWh ต่อวัน

ธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (QTCM) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงาน ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2379-3089-92 โทรสาร
0-2379-3097

ลูกค้าของ QTC (Disclosure 102-6) :

หม้อแปลงไฟฟ้าของ QTC และ Smart
Monitoring System จ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหน่วยงานราชการ
ทัว่ ไป หน่วยงานเอกชนกลุม่ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ฯลฯ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก จ�ำหน่าย
และ OEM ใน
สินค้าภายใต้แบรนด์
แบรนด์ของลูกค้า
•

ผลิตภัณฑ์ BUSDUCT เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ DE

•

ผลิตภัณฑ์ Solar Inverter เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Huawei และ Hitachi

•

ผลิตภัณฑ์ PV Panel เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ LONGI และ Trina
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โครงสร้างการถือหุ้น (Disclosure 102-5)
โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน

341,092,557.00 บาท

100%
บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด

50%
บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

100%
บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ำกัด

100%
บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

50%

บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

คิวทีซี มีบริษัทย่อย 1 แห่ง และบริษัทร่วมทุน 1 แห่ง ได้แก่
1.

2.

บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด (QTCGP) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ จัดตั้งบริษัทเมื่อวัน
ที่ 28 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 100%
a.

บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด (Q Solar 1) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดตั้งบริษัทเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท บจ. คิวทีซี โกบอลเพาเวอร์ เข้าถือหุ้น 100%
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ( เดิมชื่อ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

b.

บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (QTCM) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
พลังงาน จัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทุนจดะเบียน 5 ล้านบาท บจ. คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์
เข้าถือหุ้น 100%

บริษทั พีพดี บั บลิวอี จ�ำกัด (PPWE) เป็นบริษทั ร่วมทุน ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม
2559 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยคิวทีซีถือหุ้น 50% และ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้น 50%
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-18)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 3. นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

4. ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่ำซ�ำ
กรรมการบริษัท

7. นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท

8. นายไพโรจน์ บุญปั้น
กรรมการบริษัท

9. ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการบริษัท

10. นายพรเทพ ปันยารชุน
กรรมการบริษัท

11. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

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

91.7%
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 12 คน

8.3%
คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสงเสร�มความยั่งยืนและ
บร�หารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบร�หาร
ผูตรวจสอบภายใน
ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

สายกลยุทธ

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร
(QTCGP)
จำนวนพนักงาน 2 คน
100%

บจ. คิว โซลาร 1
(Q Solar 1)

จำนวนพนักงาน 19 คน
20
74%

6
26%

บจ. คิวทีซี
มารเก็ตติ�ง จำกัด
(QTCM)

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
สายการตลาด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจหมอแปลง
ฝายขาย
ตางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบร�หาร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจโซลาร

ฝายคลังสินคา
&Logistics

ฝายบัญชี
และการเง�น

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกบัญชี
แผนกการเง�น
แผนกว�จัยและ
พัฒนา

แผนกพัฒนาระบบ

สวนความปลอดภัย

แผนกทรัพยากรบุคคล

ฝายขาย
ในประเทศ
ฝายบร�การ
ลูกคา

ฝายบร�หาร
ผลิตภัณฑ

แผนกสนับสนุนงานขาย

แผนกกลยุทธการตลาด

จำนวนพนักงาน 0 คน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการพัฒนาความยั่งยืน
และบร�หาร

ฝายขาย
ธุรกิจโซลาร

Dept
ฝายขายราชการ

รองกรรมการผูจัดการ
(สายโรงงาน)

แผนกความรับผิดชอบตอสังคม

ฝายว�ศวกรรม
ฝายผลิต
ฝายประกัน
คุณภาพ
แผนกจัดซื้อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ และสื่อสารองคกร

ฝายพัฒนาธุรกิจ

176 คน (68%)
บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE)
(บร�ษัทรวมทุน)

QTC Energy
จำนวน 259 คน

83 คน (32%)

Level 9 - UC = จำนวน 26 คน (10%)

13 คน (50%)

13 คน (50%)

Level 7 - 8 = จำนวน 19 คน (7%)

11 คน (58%)

8 คน (42%)

Level 1 - 6 = จำนวน 212 คน (83%)

152 คน (71%)

62 คน (29%)
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)
•

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

•

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน และมีบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

•

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูม้ หี น้าทีแ่ ต่งตัง้ โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารระดับสูง และมีบทบาทหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

•

คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้มีหน้าที่เป็นผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยัง่ ยืน พร้อมขยายผลสูบ่ ริษทั ย่อย และ
ประเมินความเสีย่ งขององค์กร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล พร้อมจัดท�ำแนวทางแก้ไข ป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

•

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นผูม้ หี น้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและการกระจายอ�ำนาจหน้าที่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

•

กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูม้ หี น้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เพือ่ สร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์
Quality of DETAILS

ความประณีต คือหัวใจส�ำคัญสูงสุดในการท�ำงานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี
ตั้งแต่ผู้คน วิธีคิด วิธีท�ำงาน เทคโนโลยี โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ผลิต จ�ำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก
อย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1. เป็นผู้น�ำในการผลิต จ�ำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และครบวงจร ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม่ ให้เกิดขึน้ ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง
4. ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้ ความส�ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

ปรัชญาการท�ำงาน

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจประจ�ำทุกปี  ส�ำหรับปี 2565 ได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564  เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน
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ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

QUALITY OF

DETAILS

D

DYNAMIC

E

มุงเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนกระบวนการผลิต
ENVIRONMENT ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม มุงสูวัฒนธรรมสีเข�ยว

เปนองคกรที่ไมหยุดนิ�ง สรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความกาวหนาอยางยั่งยืน

T

TEAMWORK

A

บร�หารองคกรอยางมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ มุงมั่นความสำเร็จ
ACHIEVEMENT สูเปาหมายระดับ World Class

ใหความสำคัญตอทรัพยากรบุคคล
มุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูความเปนเลิศ
ของทีมงานภายใตคุณภาพชีว�ตที่ดี

I

INNOVATION

สงเสร�มการพัฒนาดานนวัตกรรมในกระบวนการ,
ผลิตภัณฑ และการบร�การ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

L

LEADERSHIP

เปนผูนำในการผลิตและใหบร�การ
ดานเทคโนโลยีที่ครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟา

S

SERVICE
& SOCIETY

เปนผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟา
ดูแลลูกคาทั้งกอน-หลังการขาย อยางใกลชิด
รวดเร็ว ดวยขอมูลที่ถูกตองเปนจร�ง
และมีความตระหนักรับผิดชอบตอสังคม

รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 15

ความยั่งยืนของคิวทีซี
กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework) ของ QTC เป็นการบูรณาการค่านิยมองค์กร Quality of
Details ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนตามบริบทของ QTC ตามสมการความยั่งยืน Q+R=S  (คุณภาพ +
รับผิดชอบ = ยัง่ ยืน)  โดยคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร ซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับฝ่ายขึน้ ไปจากสายงานต่าง ๆ
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินงาน   
การก�ำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน ทั้งในระดับนโยบาย
ระดับการบริหารจัดการ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ และการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบที่ก�ำหนดไว้  โดยการปลูกฝัง
ความเชื่อ และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยั่งยืน   ว่าการท�ำในสี่งที่ดีมี “คุณภาพ”  และมี “ความรับ
ผิดชอบ” ย่อมท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สร้างความเข้มแข็งยัง่ ยืนทัง้ ต่อตนเอง และองค์กร โดยมีกรอบการ
บริหารความยั่งยืน และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน
(QTC Sustainability Framework)
Quality + Responsibility = Sustainability

คน กระบวนการ เครื่องมือเครื่องจักร สินค้าและบริการ
มีคุณภาพ และ มีความรับผิดชอบ
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โครงสร้างการด�ำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนฯ

บทบาทหน้าที่โดยย่อ

คณะกรรมการบริษัท :
:
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนและ :
บริหารความเสีย่ งองค์กร :
:
:
:
:
คณะท�ำงานส่งเสริมความยั่งยืน :
:
บริษัทย่อยทุกแห่ง :

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

รายงานผลการด�ำเนินงานตามกรอบตามพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ บริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม โดยอยูภ่ ายใต้หลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ดังนี้
1.

ด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางการค้า สร้างเสริมความ
ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น, การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อ�ำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.

ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs)
และกรอบการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.

มุง่ เน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท�ำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตามหลักการบริหารคุณภาพ
ทัว่ ทัง้ องค์กร (TQM) เพือ่ สร้างทัศนคติดา้ นคุณภาพแก่บคุ ลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่ลกู ค้า
และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4.

ให้ความส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน�้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อันเป็นผลมาจากการด�ำเนินการของบริษทั และบริษทั ในเครือ และรวมถึงคูค่ า้
ที่เกี่ยวข้อง

5.

ห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน คูค่ า้ ผูม้ า
ติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน

6.

บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้
เกิดความสุขในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.

มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ เพิม่ โอกาสความส�ำเร็จ และ
ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

9.

สร้างประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนให้แก่ชมุ ชนและสังคม พร้อมทัง้ การให้ความสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็นไปเพือ่
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการท�ำดีต่อสังคม

การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนด
เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน และบริษทั มีความมัน่ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ
และน�ำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นอย่างดี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
Value Chain of Business
Customer's Orders

+

Upstream
Factory
Supplier

+

Manufacturing

+
Product
Abroad

Warehouse

Raw materials
Abroad

Downstrem

Transformer
Business
Domestic

Domestic

End users

Make to order

+

Upstream

Solar
Business

Factory
Vendor

Product
Abroad

After
+ sales service

Waste Management

Warehouse

Downstrem
Product
+
Domestic

+

Keep Stock

End users

Customer's Orders

Upstream
Supplier

Solar
power plant

Equipment, Tool ect.
Domestic

Solar power plant

Downstrem
+

+

PEA
End users

+

Waste Management

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ
คณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ ยืนองค์กร ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ โดยผ่านกระบวนการชีบ้ ง่ อันตรายจากการท�ำงาน การประเมินผลกระ
ทบด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ จากกระบวนการท�ำงาน และผลิตภัณฑ์แบบ Life Cycle และกระบวนการชีบ้ ง่ ด้วยการระดมสมอง เป็นการ
ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้จดั เวที เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ขึน้ ปีละ 1 ครัง้
ในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน การพบปะผู้น�ำชุมชนหรือองค์กรในชุมชนโดยการลงพื้นที่ การเข้าพบปะรับฟังข้อเสนอแนะ
จากลูกค้าและคูค่ า้ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียในช่องทางอืน่ ๆ เช่นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ฯ การแสดง
ความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน และก�ำหนดผู้
มีสว่ นได้เสียกับองค์กร โดยใช้เกณฑ์พจิ ารณากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของคิวทีซที งั้ หมด (Disclosure 102-9, 102-40)
โดยในปี 2564 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นกลุ่มเดิม
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ผังแสดงการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่า
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•
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•
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• 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 • Safety in
• Human Rights
• Health and
Procut
• Health and
Saafety
• Energy Usage
Saafety
• Labor Practices • Responsibility • Labor Practices
• Pollution
for Products • Responsibility
• Climate Change
and Services
for Products and
• Corruption
Services
• Fair Trade
• Compliance
• Compliance
• Pollution
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• Health and
Saafety
• Pollution
• Disposal
Methods
• Compliance

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
ผลจากการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
จะน�ำมาหาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากหลาย ๆ ช่องทาง เช่นการสอบถามทางตรง การประชุมร่วม การรวบรวมข้อมูล
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ฯลฯ และก�ำหนดเป็นวิธีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
พนักงาน

คณะกรรมการ
บริษทั

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

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

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

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

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

• ก�ำกับกิจการที่ดี ตามนโยบาย
กรรมการบริษัท • การประชุมคณะกรรมการบริษทั • การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
• การประชุมคณะกรรมการตรวจ กฎหมาย และถูกต้องตามหลัก และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
• รายงานผลการด�ำเนินงาน
จรรยาบรรณ
สอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรร • มีการปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
หาฯ
• ความส�ำเร็จทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
นักวิเคราะห์

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

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมีความมัน่ คงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
• ข้อมูลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มีระบบตรวจสอบและควบคุมทีด่ ี

• ก�ำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
ลูกค้า

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

การเข้าพบลูกค้า/ตัวแทนขาย
การจัดงานแสดงสินค้า
การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
ลูกค้าเอกชน
การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค
กับลูกค้า/
ลูกค้า ตปท.
• ตัวแทนขาย
.
ตัวแทนจ�ำหน่าย • การเปิดโอกาสให้ลกู ค้า/ตัวแทน
ขายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
ในประเทศ
ผลิต
ตัวแทนจ�ำหน่าย • การท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า/
ตัวแทนขาย
ต่างประเทศ
ลูกค้าภาครัฐ

•
•
•
•

กฟภ.
(ลูกค้าซื้อไฟฟ้า) • เงื่อนไขตามสัญญา
• สอบถาม

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

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

ลูกค้า
• การเข้าพบและติดต่อสื่อสาร • ได้รบั ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า
และบริการ รวดเร็ว และถูกต้อง
กลุ่มธุรกิจโซลาร์
กับลูกค้า
ตรงกับความต้องการ
• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า • ราคาของสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค
ได้
กับลูกค้า
• การเยี่ยมชมกระบวนการผลิต • สินค้ามีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ
• ส่งสินค้าได้ตรงเวลา
• มีบริการก่อนและหลังการขาย
ที่มีประสิทธิภาพ
• สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าได้
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น
ธรรม
• การรับประกันสินค้าและบริการ
เป็นไปตามข้อตกลง
• การรักษาความลับของข้อมูล
ลูกค้า
คู่แข่งทาง
การค้า

คู่แข่ง

•
•
•
•

พบปะพูดคุย
ข่าวสาร
ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ
กิจกรรมทางการตลาด

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

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

• แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม • ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็น
และโปร่งใส
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ธรรม โปร่งใส
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แหล่ ง ข้ อ มู ล
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-42)
คู่ค้า

ผู้รับก�ำจัด
ของเสีย

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

• การประเมินผูส้ ง่ มอบ, ผูร้ บั เหมา • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว   •
ตามเงื่อนไขระยะเวลา
ประจ�ำปี
• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ • ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไข •
การจ่ายเงิน อย่างเป็นธรรม
ผลิตและ คุณภาพของวัตถุดิบ
พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อ • การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส
การพัฒนา
• การให้ความรู้ และการพัฒนา •
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
•

ผู้ผลิตสินค้า
(Vendor)

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

ผู้รับท�ำลาย

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

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

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

• สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและ • ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลง
สถาบันการเงิน • การเข้าพบปะ พูดคุย
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด
ข้อตกลงของสัญญา
•
การแถลงผลการด�
ำ
เนิ
น
งานราย
ผูส้ ง่ มอบสินค้า ,
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ • พาเยี่ยมชมกิจการ
ไตรมาส
วัตถุดิบ และ
• การประชุมผู้ถือหุ้น
บริการอื่น ๆ

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

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

ผู้ส่งมอบ
ผู้รับเหมา
ผู้ผลิตวัตถุดิบ
(Supplier)

ผู้รับแปรรูป

เจ้าหนี้

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อออนไลน์

• การประนีประนอม ผ่อนผัน

• เจรจาต่อรอง
• นโยบายการบริหารลูกหนี้
• การด�ำเนินการตามกฎหมาย

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

วิธีการหาความคาดหวัง
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร
(Disclosure 102-43)

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

• ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในทุก ๆ ด้าน
• การจ่ายภาษีตา่ ง ๆ ทุกเภทอย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา
• พัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพือ่
หาโอกาสในการปรับปรุง ลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• รายงานประจ�ำปี

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
• การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการใน
ชุมชน
• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ
เพื่อสังคม
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่
ชุมชนและสังคม  ทัง้ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และต่อต้านการ ทุจริตคอร์รปั ชัน่

• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
• สร้างพนักงานจิตอาสา เพือ่ ร่วม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001
• บริหารจัดการด้านพลังงานด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วย
มาตรฐาน ISO45001
• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• จัดซือ้ สินค้าจากผูพ้ กิ ารในชุมชน
ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม
• รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ และสื่อ
อื่น ๆ

หน่วยงาน
ภาครัฐ

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

ชุมชนและ
สังคม

ชุมชนรอบโรงงาน • การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
สังคม
• การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการ
ชุมชนรอบโรง
พัฒนาชุมชนและสังคม
ไฟฟ้า
• กิจกรรมเสวนาประชาคม ชุมชน
พบคิวทีซี ประจ�ำปี
• กิจกรรมชุมชน พบโรงไฟฟ้า
ประจ�ำปี
สังคมทั่วไป
• ข่าวสาร
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ระบุประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยพิจารณจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ, นโยบายภาครัฐ, ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย, รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย และข้อ
ก�ำหนดต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นฐานของลูกค้า  การบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีหลักการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�ำคัญดังนี้

หลักการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

1.

การระบุประเด็น : พิจารณาทีม่ าของข้อมูลเริม่ ต้นจากกรอบการบริหารความยัง่ ยืนองค์กร และข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�ำคัญ หรือเป็นความคาดหวังที่อาจ
เกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ระบุประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยวิธกี ารประเมินและให้นำ�้ หนักตามเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด
ปีละ 1 ครั้ง
•

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

•

ภายนอกองค์กร : ทบทวนประเด็นด้านความยัง่ ยืนเกีย่ วกับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียจากการประชุมผู้
ถือหุน้ ,การประชุมคณะกรรมการบริษทั , การพบปะเยีย่ มเยือนลูกค้า, ข้อร้องเรียนจากลูกค้า, ผลส�ำรวจความ
พึงพอใจลูกค้า, เวทีเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอ
แนะต่างๆ ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การพูดคุยทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์
ข้อมูลความคาดหวังและแนวโน้ม เพื่อก�ำหนดเป็นประเด็น
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2.

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้น
มาให้นำ�้ หนักโดยพิจารณาประเด็นส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียคะแนน 1-10 และประเด็นส�ำคัญต่อคิวทีซคี ะแนน 1-10
จากนัน้ น�ำคะแนนมาเข้าเกณฑ์การพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยหากประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มากกว่า 5 ขึ้นไปและมีความส�ำคัญกับคิวทีซีมากกว่า 5 ขึ้นไปจะน�ำประเด็นนั้นมาก�ำหนดตัวชี้วัด ควบคุมและ
พัฒนาการด�ำเนินการ ติดตามประเมินผล และเปิดเผยรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.

การทวนสอบประเด็นส�ำคัญ : คิวทีซีได้ทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญโดยสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และ
คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย่ งองค์กร โดยในปี 2564 ยังคงประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ 13 ประเด็นหลัก
และ 32 ประเด็นย่อย เช่นเดียวกับปี 2563 และได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติยืนยันประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย และที่มีนัยส�ำคัญต่อคิวทีซีตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีแผนให้
หน่วยงานอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นส�ำคัญ

Materiality Matrix

สำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

1 ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
2 การเติบโตของธุรกิจ
3 การจางงานและสิทธิมนุษยชน
4 การกำกับดูแลกิจการ
5 การพัฒนาทุนมนุษย และการดูแลพนักงาน
7 ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
6 การบริหารความเสี่ยง
11 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8 สงเสริมการสรางนวัตกรรม
9 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากการผลิต(ขยะ)
14 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
12 ความรับผิดชอบตอสังคม

10 กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
13 การพัฒนาคูคา

สำคัญตอคิวทีซี
ดานบรรษทัภบิาล

เศรษฐกจิ
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สงัคม

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน (Disclosure 102-47)
ประเด็นความยั่งยืนที่
ส�ำคัญ

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด

เนื้อหาที่รายงาน

ภายใน

ภายนอก

QTC
SD-Framework

หน้า

ประเด็นส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาล
การก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
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

49-53
53
54

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
การลงทุนในธุรกิจอื่น  
การกระจายมูลค่าสูผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย

QTC

ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน Business Growth
&
คู่แข่ง
Value Chain
คู่ค้าธุรกิจ

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม

กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ
การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล             

QTC

ลูกค้า,คู่แข่ง,คู่ค้า

Business
Innovation

56
57
60

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

มาตรฐานการท�ำงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานการท�ำสอบทางไฟฟ้า
การดูแลลูกค้า

QTC

ลูกค้า,คู่แข่ง

Business Growth
&
Value Chain

62
63-65
65
66-68

การพัฒนาคู่ค้า

การพัฒนาคู่ค้า   

QTC

คู่ค้า, ลูกค้า

Value Chain

69-71

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดการของเสียและ
วัสดุเหลือใช้จากการผลิต
(ขยะ)

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
(ขยะ)       

QTC

ชุมชน, ผู้รับก�ำจัด,
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, Climate Change
คู่ค้า,
หน่วยงานราชการ

การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน

การใช้พลังงาน
การใช้น�้ำ        
การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต และบริการ

QTC

ชุมชน

Resource Use

85-90
91-92
93-94
96-100
101-103
104

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม (Quality Society)
ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน

ความปลอดภัย  
สุขภาพ

QTC

ชุมชน, คู่ค้า,
Health, Safety &
หน่วยงานราชการ
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

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน  
การลงทุนทางสังคม    
กิจกรรมเพื่อสังคม      

QTC

ชุมชน

Community
Involvement

139-143
143
143-146

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

147

GRI Content Index

148-153
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “World Class” และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความประณีต “Quality of Details”
ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การ
ประเมินผลกระทบของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสูก่ ารปฏิบตั ไิ ปยังผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างทัว่ ถึง ภาย
ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี “Quality + Responsibility = Sustainability”  กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

มิติทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นการสร้างความ
แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ เน้นการสร้างนวัตกรรมให้แก่
สินค้า และการบริการ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับคุณค่า
สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

กลยุทธ์เพิม่ รายได้สร้างก�ำไรสูงสุด เป็นการหาโอกาสและช่อง
ทางในการลงทุนในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ สร้างความ
แข่งแกร่งทางการเงินและลดความเสีย่ งจากการขายผลิตภัณฑ์
เดิมเพียงอย่างเดียว  และมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการก่อให้เกิดต้นทุนที่เหมาะสม
และสร้างก�ำไรสูงสุด

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

•

•

การเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 2% ต่อปี

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงาน (QTC
เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย) เติบโตอย่างน้อย 200% ต่อปี

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมสีเขียว เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร
ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งปรับปรุง
พัฒนากระบวนการท�ำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้มากที่สุด

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•

Zero to Landfill

•

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2
ต่อหน่วยผลิต MVA  ลดลง 5% จากปีฐาน

Green
Culture
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เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญทีข่ บั เคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะส่งผล
กระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับความคิด การกระทา ของ
พนักงานในการสร้างผลลัพธ์ทส่ี ามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ สิง่ ทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อสร้างความยังยื
่ นเช่น
-

ได้นาระบบมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ISO14001 , มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001
- เข้าโครงการพัฒนาของภาครัฐเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เช่น โครงการการจัดการทารายงาน
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร , โครงการ 3Rs และในปี 2562 บริษทั มีเป้าหมายเข้าสูก่ ารเป็ นโรงงาน “Zero Landfill”
- ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสิง่ แวดให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแยกขยะ,
กลยุทธ์ส่งเสริม“คนดี”พัฒนา“คนเก่ง” เป็นพันธกิจกิส�จกรรมส่
ำคัญงเสริมการทาตัวKAIZEN
ชี้วัดความส�
ำเร็จ
ด้านสิง่ แวดล้อมและพลังงาน , โครงการลดการใช้พลังงาน และน้า , โครงการประกวด
ขององค์กร เพราะตระหนักดีวา่ “คน” เป็นทรัพยากรทีสิงส่่ ประดิ
ำ� คัญ
ษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็ นต้น

มิติด้านสังคม

• อัตราการลาออก < 20%
ที่สามารถพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและตัวของ
• ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร >75%
พนักงานเองได้ ด้วยการใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย เช่นการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติเปิดโอกาส
• ระดับความสุขของพนักงาน > 80%
ให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตในสายอาชีพ การดูแล
ปรับ-แก้ไขอุปกรณ์เมื่อชารุด เปลี่ยน-วิ ธีการทางานให้สมดุล
ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อสร้างสมดุลย์ชีวิต Work Life Balanceปิ ด น้า-ไฟเมื่อเลิกใช้เปิ ด-ใจคุ
ณร่วมอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
และการสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและเชื่อมั่นในองค์กรด้านสังคม
CSR in Process

สร้างความเข้มแข็งให้วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในองค์กร
ความปลอดภั
ย
ในชี
ว
ต
ิ
และทรั
กงาน และบริ
กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นความเสี่ยง
ตัวพย์ชีส้วนิ ของพนั
ัดความส�
ำเร็ษจทั ฯ ถือเป็นความเสีย่ งสาคัญของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ ได้
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยการได้นาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18001 มา
ส�ำคัญขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนั
กด้าน
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการภายใน
มีการใช้
งบประมาณ และบุคลากรจานวนมากเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การ
• Zero
Accident
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการท�ำงานให้ปรัแก่บปรุพงนัเครืก่องาน
ง กร กระบวนการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ กิจกรรม KAIZEN ด้าน
งมือ เครืส่่องจั
ความปลอดภั
ย
รวมถึ
ง
กิ
เสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทางานแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลีย่ งสถานการณ์ท่ี
อาจทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ โดยบริษทั มีเป้าหมาย Zero Accident

Safety
Culture

มือ เครื่องจักร ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เพราะการ
เกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวกับพนักงาน อาจสร้างความสูญ
เสียต่อคนในครอบครัวที่อยู่ข้างอีกมากมาย

Start Safe

Work Safe

สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

Finish Safe

รายงานความยังยื
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กลยุทธ์ สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างองค์กรและผูค้ นในชุมชน สังคม ด้วย
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาสตามความสามารถทีอ่ งค์กรมี และการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียน�ำมาปรับปรุงพัฒนา เป็นแนวทางที่
องค์กรยึดถือและปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง เพราะตระหนักดีวา่
พลังของชุมชน สังคม สามารถส่งผลกระทบทัง้ ทางบวก และ
ทางลบ ต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•

ไม่มีข้อร้องเรียนจากสังคม ชุมชน

•

ความส�ำเร็จของโครงการพัฒนาในชุมชนเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านการน�ำองค์กร

การก�ำกับดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการนั้น มีความส�ำคัญต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เนื่องจากเป็นบริษัท
ที่ระดมทุนจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจ  จึงมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการก็ไม่ได้บริหารกิจการเอง จึงได้แต่งตัง้ กรรมการให้เป็นผูบ้ ริหารกิจการแทน ดังนัน้ บริษทั จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากิจการได้ดำ� เนินไปเพือ่ ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่มอันจะน�ำมาซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
คิวทีซจี งึ ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี รอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียตามวัตถุประสงค์องค์กรอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว และยึดมัน่ ต่อการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแล มีคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระท�ำหน้าที่ สอบทานกระบวนการในการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในอย่าง
เข้มแข็ง และครอบคลุมทัง้ องค์กร มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดิ ตามการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
และท�ำการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมาย เพือ่ ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องอยูเ่ สมอ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการกระ
ท�ำผิดหลักจรรยาบรรณ หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการด�ำเนินธุรกิจของ
คิวทีซี (Disclosure 102-23)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
อย่างครบถ้วน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
การบริหารจัดการ : ทบทวน ปรับปรุง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยอยู่เสมออย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดให้มีการอบรมซ�้ำให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินงาน รายงานผลการด�ำเนินงาน
โดยการก�ำกับของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงองค์กรชั้นน�ำระดับประเทศและระดับโลก
เป้าหมาย 1 : เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลลัพธ์ :
เป้าหมาย 2 : ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปชั่น หรือการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมายในคิวทีซี และบริษัทย่อยทุกแห่ง
ผลลัพธ์ : ได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 ไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการปฏิบัติที่
ผิดกฎหมาย หรือการคอร์รัปชัน ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การด�ำเนินงานในปี 2564
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน ร่วมกับคณะท�ำงานภายในได้ท�ำการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี  นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นสากล และได้เสนอการปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับมติอนุมัติให้ปรับปรุงและประกาศใช้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/64 เมื่อวัน
ที่ 16 ธันวาคม 2564   โดยได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรธุรกิจอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของ
บริษัท  ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมเพื่อท�ำหน้าที่สรรหา คัดเลือก
เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ : https://investor.qtc-energy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
จรรยาบรรณธุรกิจ : https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20211220-qtc-codeofconduct-th.pdf
•

เผยแพร่นโยบายไม่รบั ของขวัญสูส่ าธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ  และสื่อสารถึงกลุ่มคู่ค้าของ QTC ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศด้วยช่องทางอีเมล์ และช่องทางเฟสบุ๊คของ
Thai CAC

•

ทบทวนท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ส�ำหรับคู่ค้าของคิวทีซี กับคู่ค้า ตามรอบการประเมินประจ�ำปี 2564

•

การส่งเสริมกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อ-นามสกุล
นายเรืองชัย  กฤษณเกรียงไกร
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

หลักสูตร
1. Corruption Risk and Control
Workshop (CRC)
2. Boardroom for Business Breakthrough
(DRP1)
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สถาบัน
IOD

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย เป็นประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของกฎหมายค่อนข้างบ่อยและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ ก�ำหนดทีมรับผิดชอบ และจัดท�ำเป็น
ทะเบียนกฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ Document Control Center  ในปี 2564 มีจ�ำนวนข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจดังนี้

•

ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�ำเนินธุรกิจและปฏิบัติได้สอดคล้อง จ�ำนวน 308 ฉบับ

•

ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่น�ำมาใช้เพื่อการอ้างอิงจ�ำนวน 147 ฉบับ

•

ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง กฎหมาย ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 41 ฉบับ

•

ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�ำเนินธุรกิจและยังปฏิบัติไม่สอดคล้อง จ�ำนวน 5 ฉบับซึ่งทั้ง 5
ฉบับนี้ได้มีแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องพร้อมปฏิบัติเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ปัจจุบันได้วางระบบการท�ำงานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนดและปฏิบัติเป็นการ
ภายในแล้วรอประกาศนโยบายและพร้อมใช้งานก่อนบังคับใช้ 31 พฤษภาคม 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้จดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง ในปี 2564 มีผลการประเมินดังนี้
1.

ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท; ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2554 : และได้น�ำมาปรับเพิ่มเติมรวม 11 หมวด กรรมการ 11 ท่านประเมินการปฏิบัติ
งานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจากผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี 2564 ด้วยความเป็นอิสระ และน�ำคะแนนมาเฉลีย่
โดยมีคะแนนเต็ม 4

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำปี 2564
คะแนนเต็ม 4 คะแนนที่เฉลี่ยที่ได้ 3.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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2.

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท;
ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และได้น�ำ
มาปรับข้อค�ำถามให้เหมาะสมจ�ำนวน 28 ข้อ ให้กรรมการทั้ง 12 ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�ำ
ปี 2564 และน�ำคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม 5
กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.53 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

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

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�ำเนินงานในปี 2564
•

จัดให้มีการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร พร้อมกับรอบการ
ตรวจสอบภายในปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก บริษัท
บี เ ค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ� ำ กั ด ผลการตรวจสอบรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งสิ้น 6 ครั้ง   ผลจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายนอกไม่พบประเด็นที่มีนัย
ส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน

•

ได้ด�ำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก Thai Private Sector Collective Action against Courruption (CAC) ครั้งที่ 1
ซึง่ ปัจจุบนั ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC แล้วโดยจะมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนือ่ งตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม
2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ส�ำหรับใบรับรองการเป็นสมาชิกรอพิธีมอบอย่างเป็นทางการต่อไป

•

ด�ำเนินการตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี 2564  โดยผลการตรวจสอบไม่มี
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•

ในปี 2564 ไม่มกี ารจ้างพนักงานรัฐเป็นพนักงานของบริษทั ฯ หรือทีป่ รึกษา ตามนโนบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

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 เปลีย่ นรูปแบบการจัดอบรม ทบทวนเกีย่ วกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
จากการจัดแบบ On site ในห้องประชุม เป็นแบบ On line ผ่านสือ่ วีดโี อความรูท้ ที่ างบริษทั ฯ จัดท�ำขึน้ พร้อมท�ำแบบ
ทดสอบ โดยก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลมีจำ� นวนผูเ้ ข้ารับการอบรมและทดสอบความเข้าใจครอบคลุมบริษทั ย่อย
ทุกแห่ง จ�ำนวน 250 คนคิดเป็น 89.29% ของพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง ผลการทดสอบเป็นดังนี้
ผลทดสอบความเข้าใจ
1.60% 4.80%
15.60%
37.20%

•

28.40%

การอบรมชี้แจงพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็น
หลักสูตรความจ�ำเป็นในการปฏิบัติ (Traning Need) ที่พนักงานทุกคนของคิวทีซีต้องได้รับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบความรู้ พนักงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับการอบรมซ�้ำและทดสอบใหม่จนกว่าจะมีระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด ในปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
รายการ

จ�ำนวนพนักงานรับการอบรม
พนักงานเข้าใหม่   ชาย
พนักงานเข้าใหม่   หญิง

•

ไมเขาใจ
มีความเขาใจนอยมาก
มีความเขาใจนอย
มีความเขาใจคอนขางดี
มีความเขาใจดี
มีความรูความเขาใจดีมาก

12.40%

     ส�ำหรับกลุม่ พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในระดับน้อย-ระดับไม่เข้าใจ ส่วน HRD ได้ดำ� เนิน
การ Retraining ซ�้ำ และท�ำการทดสอบใหม่อีก
ครั้ง เพื่อเสริมความเข้าใจ และจะได้ปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง ตามนโยบายฯ

จ�ำนวน
(คน)

ร้อยละ

45
12

100
100

4%
23%
33%

2%
12%
26%

ไมเขาใจ
มีความเขาใจนอยมาก
มีความเขาใจนอย
มีความเขาใจคอนขางดี
มีความเขาใจดี
มีความรูความเขาใจดีมาก

การจัดบูธ “ต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย  ในงาน 5S
Safety & Happy Workplace ในปี 2021 งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนือ่ งจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
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การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
โรคโควิด-19 และมาตรการงดการรวมตัว เว้นระยะห่าง
ทางสังคม ในปี 2564 บริษัทฯ จึงเข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจ�ำปี 2564 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance ไม่ท�ำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทย
ต้านโกง” โดยร่วมแสดงพลังในวิถีใหม่ (New Normal)  
ผ่านการรับชมในรูปแบบออนไลน์ผา่ นทาง Facebook Live
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.  จัดโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ก�ำหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้

การประชุมชี้แจง

รายงานประจ�ำปี

เวทีเสวนาฯ

จดหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

www.qtc-energy.com

e-mail

ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร

การอบรม

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือฉบับพกพา

ช่องทางการสื่อสาร

✓
✓

✓
-

✓
-

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ปี 2564 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รบั ข้อร้องเรียน หรือได้เบาะแส
การกระท�ำผิดในทุกๆ กรณีจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ งนับเป็นเรือ่ งส�ำคัญและจ�ำเป็นในล�ำดับต้นๆ ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากความ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเหตุการณ์วกิ ฤติ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นับเป็นเรื่องที่มีความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนื่องจาก
เป็นปัจจัยภายนอก ท�ำให้ตอ้ งปรับตัวและลดความเสีย่ งทีค่ าดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ ให้การด�ำเนินงานและผลประกอบ
การเป็นไปตามเป้าหมาย การประเมินเพื่อลด “ความเสี่ยง” ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
คิวทีซี จึงตระหนักดีวา่ การด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รักษาไว้ซงึ่ พันธกิจ ตามวิสยั ทัศน์องค์กรในการก้าวขึน้ สูบ่ ริษทั
ชัน้ น�ำของโลก (World Calss) และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ มีความท้าทายภายใต้การวิวฒ
ั น์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจสร้างโอกาสทีด่ ี หรือสร้างผลกระทบทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดัง
นัน้ คิวทีซจี งึ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งองค์กรในทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
การบริหารจัดการ : ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมการก�ำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารโอกาส และควบคุมความเสี่ยง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักมาตรฐานสากล COSO-ERM โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการชี้บ่งความเสี่ยงเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และสามารถน�ำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
เป้าหมาย 1 : พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ผลลัพธ์ : 100% ของพนักงานระดับบริหารมีทักษะในการประเมินความเสี่ยง
30% ของพนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะในการประเมินความเสี่ยง
โดยในปี 2564 ยังไม่มีการอบรมให้ความรู้เพื่อขยายจ�ำนวนผู้มีทักษะ
ในระดับปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
เป้าหมาย 2 : ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญได้มีการก�ำหนดแผนรองรับที่เหมาะสมและมีผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ : ความเสี่ยงส�ำคัญด้านความปลอดภัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร https://qtc-energy.com/th/risk-management-policy-2/
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งองค์กรไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสีย่ ง ERM-COSO
โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้วยการส�ำรวจสภาพแวดล้อม
หรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และด�ำเนิน
การตามกระบวนการขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนด รับผิดชอบโดยคณะกรรมการส่ง
เสริมความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งองค์กร พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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การด�ำเนินงานในปี 2564
•

ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน COSO : 2017
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลโดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

•

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 4 ครัง้ ตามรอบทีก่ ำ� หนด  

•

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญซึ่งมีนัยส�ำคัญต่อวัตถุประสงค์องค์กร จ�ำนวน 8 เรื่อง และมีความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดความเสี่ยงที่ส�ำคัญดังนี้

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Disclosure 102-29)
1.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ Strategic Risk

หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
การพึงพิงลูกค้ารายใหญ่ เนือ่ งจากรายได้สว่ นใหญ่ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาจากการประมูลงานภาครัฐ ซึง่ มีความไม่แน่นอน
ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ทางการเมืองส่งผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ และมีคแู่ ข่งขันในตลาดมากซึง่ เป็นปัจจัย
ทีค่ วบคุมไม่ได้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดกลยุทธ์และสร้างมาตรการเพือ่ ควบคุมและลดความเสีย่ งไว้ดงั นี้
• มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานขายราชการ พร้อมก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และกระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ภายใต้คุณภาพ
มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบ  
• ขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบนั มีรายการหม้อแปลงฉลากเขียวในขนาด kVA เป้าหมายทีจ่ ะท�ำการ
ประมูลจ�ำนวน 6 รายการ
E ปี 2564 มียอดจ�ำหน่ายหม้อแปลงฉลากเขียวภาคเอกชนมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
ส�ำหรับภาครัฐไม่มีรายการเปิดประมูลหม้อแปลงฉลากเขียวจากทาง กฟภ.
• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลิตแบบ OEM ปัจจุบันมี 2 กลุ่มประเทศได้แก่ออสเตรเลีย
และญี่ปุ่น (ไม่สามารถกล่าวอ้างชื่อแบรนด์ได้) เป็นความลับทางการค้า
• ตั้งตัวแทนขายในต่างประเทศจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ QTC เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงประหยัดพลังงาน (Super Low Loss) และ Smart Transformer
สร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
E ปี 2564 สามารถสร้างรายได้จาก
Super Low Loss จ�ำนวน 442 เครื่อง มูลค่า 78,578,364.48 บาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 มากกว่า 300%
Smart Transformer จ�ำนวน 7 เครื่อง มูลค่า 483,000 บาท ลดลงจากปี
2563 กว่า 100%  
• ขยายฐานลูกค้ากลุ่มงานบริการบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
E ปี 2564 มีรายได้จากงานบริการฯ มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิด
เป็น 10.87% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกค้าเลื่อนการ
บ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
• ปรับโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย เพิม่ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ดูแลลูกค้าและประสาน
งานเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ่ บริษทั ฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
Busduct จาก DYNAMIC ELECTRICAL  SDN.BHD.  , Solar Inverter จาก บริษัท ห้วเว่ย
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, PV Panel จาก LONGI Solar Technology Co,Ltd. จ�ำหน่าย
ภายใต้แบรนด์  LONGI  และจาก Trina Solar Co.,Ltd จ�ำหน่ายภายใต้ แบรนด์ Trina  
E ปี 2564 สามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 245 ล้านบาท
เติบโตจากปี 2563 มากกว่า 180%
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หัวข้อความเสี่ยง
การลงทุนในธุรกิจอื่น

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟ
ฟ้า  โดยผ่านการด�ำเนินงานของบริษัท คิวทีซี โกบอล เพาเวอร์ (จ�ำกัด) : QTCGP ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย  และธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึง่ บุคลากรส่วนใหญ่ของ คิวทีซไี ม่มคี วามถนัด บริษทั ฯ จึง
มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
• จ้างผู้บริหาร และทีมงาน ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร QTCGP
• ว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะทางภายนอก เพือ่ ศึกษารายละเอียดโครงการ ทีจ่ ะเข้าลงทุน ครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
• การลงทุนใด ๆ ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมติ
ของผู้ถือหุ้น
E ในปี 2564 อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน 1 โครงการ ยังไม่ได้ผลสรุปเพื่อการตัดสินใจ

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk
หัวข้อความเสี่ยง
ความผันผวนของอัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
เนือ่ งจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ หลักจากต่างประเทศเป็นสัดส่วน
60% ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ต่อปี และมีการส่งออกหม้อแปลงเป็นสัดส่วน 20-30% ของยอดขาย  
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และราคาวัตถุดบิ เช่นทองแดง เหล็กซิลกิ อน มีความผันผวน
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์โลกส�ำคัญๆ บริษทั ฯ จึงมีมาตรการป้องกันความเสีย่ งดังนี้
•

นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract

•

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด เช่นทองแดง เหล็กซิลิกอน และ
น�้ำมันหม้อแปลง  และท�ำการจองซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า หากเห็นโอกาสได้เปรียบทางการค้า
E ปี 2564 ในปี 2564 ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน้ ปี เนือ่ งจากสถานการณ์โค
วิด-19 จนมาถึงช่วงปลายปี เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้น แต่ยังส่งผลให้บริษัทฯมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 3,071,986 บาท
ความเสี่ยงในการบริหาร เนือ่ งจากการแข่งขันทางการค้าปัจจุบนั ท�ำให้ตอ้ งมีการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า เพือ่ ความได้เปรียบในการ
ลูกหนี้
แข่งขัน ในขณะเดียวกันหากลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯให้สนิ เชือ่ ไปนัน้ ขาดวินยั ทางการเงิน ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ
ตกลงในการช�ำระหนี้ ก่อให้เกิดเป็นหนีค้ า้ งช�ำระ  ท�ำให้บริษทั ฯไม่ได้รบั เงินตรงตามเวลาทีก่ ำ� หนด
ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน บริษทั ฯ จึงมีมาตรการควบคุมและป้องกันดังนี้
• ตั้งส�ำรองค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ (เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี) หากมีหนี้ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี
• ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้า ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการให้เครดิตลูกค้าอย่าง
ชัดเจน
• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต ก�ำหนดให้ขายเป็นเงินสด
E ปี 2564 บริษัทฯสามารถควบคุมระยะเวลาการรับช�ำระหนี้ เหลือ 61 วัน โดยลด
ลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2562 โดยลูกหนี้การค้าสุทธิ(ก่อนหักค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า) ปีจำ� นวน 182.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึง่ มีจำ� นวน
212.56 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.92 อีกทั้งลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 1 ปี ลด
ลงจากปี 2563 เป็นจ�ำนวน 2.62 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ลดลงจากปี 2563 เป็นจ�ำนวน 9.45 ล้านบาท
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ Operational Risk
หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
สุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากสภาพการท�ำงานของพนักงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี และ
ในการท�ำงาน
มีกระบวนการท�ำงานที่เป็นขั้นตอน และโรงงานตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนซึ่งมีอายุกว่า 20 ปี อาจเกิด
อุบตั เิ หตุทสี่ ง่ ผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนได้ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรการป้องกันไว้ดงั นี้
• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001
• ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และ PPE อย่างเหมาะสม การซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร
ตามระยะ
• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า และอาคาร โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้
• ฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
• กระตุ้นจิตส�ำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT
• จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพือ่ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่พนักงาน และชุมชน
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนลูกจ้างร่วมพิจารณา
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า และสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ตามสถานการณ์ที่ระบาด
ปี 2564 มีจำ� นวนอุบตั เิ หตุดลงจากปี 2563 คิดเป็น 37.14% แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
Zero Accident รายละเอียด และมาตรการป้องกันแก้ไขติดตามในรายงานความ
ยั่งยืน “ประเด็นความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน”
การไหลออกของวิศวกร เนือ่ งจากโรงงานตัง้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง ตัง้ แต่พนักงาน
และช่างฝีมือในต�ำแหน่ง ระดับใช้แรงงาน ถึงระดับวิชาชีพ บริษัทฯ ได้วางมาตรการควบคุมและป้องกันที่ส�ำคัญไว้ดังนี้
งานส�ำคัญ
• ปรับโครงสร้างค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
• ปรับระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
• การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเส้นทางอาชีพ IDP
• จัดท�ำ KM ที่ส�ำคัญ ของบริษัทฯ และสร้างสูญการเรียนรู้แบบ On-line
• สร้างสุขภาวะองค์กร ตามแนวทาง Happy 8
E

E ปี 2564 มีอัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น 19.85% อยู่ในค่าเป้าหมาย
การพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักใน การบริหารงานในบริษทั โดยผูน้ ำ� ส่วนใหญ่เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟฟ้า และ
การด�ำเนินธุรกิจ
ติดเป็นแบรนด์ของสินค้า ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย  ในอนาคตหากมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้น�ำองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ส�ำคัญ เช่นผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan)  และคัดเลือกผู้สืบทอด
• ส่งเสริมภาวะผู้น�ำ และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด ตาม Career Path
• ส่งเสริมการท�ำตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�ำ 
E

ปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญ ๆ บางส่วน
ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อการด�ำเนินธุรกิจที่คล่องตัว และยังมีบางต�ำแหน่ง
งานที่จ�ำเป็นต้องรอเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำ และทักษะอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
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หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
การจัดการของเสีย
ในกระบวนการผลิต และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
อันตราย และวัสดุเหลือ และของเสียอันตรายทีต่ อ้ งควบคุมการก�ำจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการก�ำจัดจะ
ใช้จากการผลิต
ผ่านบริษทั ผูร้ บั ก�ำจัด ผูร้ บั ก�ำจัดด�ำเนินการตามวิธที กี่ รมโรงงานฯ ก�ำหนด แต่อาจมีความเสีย่ งที่
ผู้รับก�ำจัดขาดความรับผิดชอบไม่ด�ำเนินการตามเงื่อนไข ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันไว้ดังนี้
• ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับก�ำจัด แยกตามประเภทของของเสียจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่ และวิธีก�ำจัด ณ พื้นที่ของผู้รับก�ำจัด
• ควบคุมการขนย้าย และการบรรจุเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลก่อนออกจากโรงงาน
• คัดแยกขยะขายได้ ขายไม่ได้โดยใช้หลักการ  3Rs
• Zero Landfill โดยการการบริหารจัดการขยะประเภทฝังกลบ ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า
E

ปี 2564 สามารถด�ำเนินการน�ำขยะประเภทฝังกลบเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า
ได้ 100%   เป็น Zero Landfill 100%  และไม่มีกรณีร้องเรียนผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมจากกระบวนการจัดการของเสียอันตราย และวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
ผลการด�ำเนินงานสามารถติดตามได้จากรายงานความยัง่ ยืน 2564 ประเด็น “การ
จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (ขยะ)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย Compliance Risk
หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตาม ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม จ�ำหน่าย บริการ
กฎหมาย
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงมีกฎหมาย ข้อก�ำหนด
มากมายที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง ซึ่งในตัวกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ ก็จะ
มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระตามสมัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ  ได้
ก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
•

ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม รวบรวม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และข้อ
ก�ำหนดทางการค้า จากช่องทางที่เหมาะสม เช่น ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่าง ๆ

•

จัดท�ำเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และข้อก�ำหนด
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร

•

หน่วยงาน Document Control จัดท�ำเป็นทะเบียนกฎหมาย ข้อก�ำหนดทางการค้า ทีเ่ กีย่ วข้อง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส
E

ปี 2564 ไม่มปี ระเด็นทีป่ ฏิบตั ขิ ดั ต่อกฎหมาย แต่มเี พียงประเด็นทีอ่ ยูร่ ะหว่างปรับปรุง
ให้สอดคล้องต่อกฎหมายซึ่งเป็นรายการที่มีการปรับปรุงกฎหมายใหม่และมีระยะ
เวลาให้ด�ำเนินการได้ตามกฎหมาย
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หัวข้อความเสี่ยง
การคอร์รัปชัน

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิต ซ่อมแซม จ�ำหน่าย บริการ
ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ
ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน ตลอดจนการน�ำส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร  การค้าขาย
กับหน่วยงานภาครัฐ   ซึ่งอาจเกิดช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชันได้ บริษัทฯ  ได้ก�ำหนดมาตรการ
ควบคุม และป้องกันไว้ดังนี้
•

ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง บังคับใช้ในบริษทั
และบริษัทย่อยทุกแห่ง

•

อบรม ให้ความรู้พนักงาน โดยก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรความจ�ำเป็นในการอบรมพนักงานจะ
ต้องผ่านการอบรม 100% และผลการประเมินความเข้าใจมากกว่า 80%

•

เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
E

ปี 2564 ได้ดำ� เนินการต่ออายุสมาชิก Thai Private Sector Collective Action against
Courruption (CAC) ครั้งที่ 1ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
CAC แล้วโดยจะมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวัน
ที่ 31 มีนาคม 2568 ส�ำหรับใบรับรองการเป็นสมาชิกรอพิธีมอบอย่างเป็นทางการ
ต่อไป

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
หัวข้อความเสี่ยง
ภาวะฉุกเฉิน

มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นน�้ำท่วมส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ไฟไหม้ส�ำนักงานใหญ่
หรือโรงงานจังหวัดระยอง หรือ ในบริษทั ย่อยทุกแห่ง  บริษทั ฯ ได้วางมาตรการป้องกัน และเตรียม
รับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้  
•

จัดท�ำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมทุกปี

•

จัดท�ำแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และท�ำการฝีกซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง

•

ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง
E

ปี 2564 ไม่มเี หตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกิจการทัง้
ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย   และบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามมาตรการต่าง ๆ  อย่าง
เคร่งครัด สม�่ำเสมอ

ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เป็นความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มที่
อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลส�ำคัญ ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำหนด
นโยบายด้านสารสนเทศ และจัดท�ำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างรัดกุม และรอบคอบ ให้
ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงาน พร้อมเตรียมแผนส�ำรองไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น
E

ปี 2564 ได้ทดสอบความเข้าใจของพนักงานโดยการสร้าง Phishing mail ให้พนักงาน
เพื่อดักจับพนักงานที่หลงกล และน�ำมาอบรมซ�้ำด�ำเนินการได้ครบ 100% ซึ่งใน
ระหว่างปีมี Phishing mail ที่ถูกปล่อยมาจากภายนอกหลุดลอดเข้ามาในระบบ 2
ครั้งแต่สามารถดักจับและจัดการได้ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบและข้อมูล
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หัวข้อความเสี่ยง
มาตรการและผลการด�ำเนินงาน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมในธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีตั้งแต่กระบวนการขาย การจัดซื้อ การผลิต การส่ง
มอบ  การสื่อสารทางการตลาด การรับรองลูกค้า การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ฯลฯ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานกับบุคคลภายนอกแบบ
Face to Face หรือเป็นหมู่คณะ เช่นลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา สื่อมวลชน ฯลฯ ซึ่งอาจมีโอกาส
ได้รับเชื้อโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกัน และมาตรการแก้ไขไว้อย่างรอบครอบดังนี้
•

จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ขึน้ 1 ชุด โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็น
ประธาน พร้อมก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่จ�ำเป็นในการบริหารงานในภาวะวิกฤต

•

จัดท�ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทุกแห่ง โดยพิจารณาจากค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค, ศบค.ส่วนกลาง และ
ศบค.จังหวัด เช่นการคัดกรอง  การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การท�ำงานที่บ้าน
ในบางต�ำแหน่งงาน ฯลฯ โดยก�ำหนดไว้เป็นคู่มือปฏิบัติ

•

สื่อสาร ท�ำความเข้าใจกับพนักงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด-19  

•

ส่งเสริมให้พนักงานรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทัว่ ถึงโดยการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิม่ เติม

•

จัดท�ำมาตรการช่วยเหลือพนักงาน เช่น ช่วยค่าอาหารกลางวัน  จัดแจกหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมือ จัดรถรับ-ส่งพนักงานจากบ้านถึงทีท่ ำ� งานกลุม่ พนักงานทีใ่ ช้รถสาธารณะ  จ่ายค่า
Internet ให้พนักงานกลุม่ ทีท่ ำ� งานจากทีบ่ า้ น  เนือ่ งจากพนักงานได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ซึ่งอาจไปจ�ำกัดสิทธิบางประการของพนักงาน

•

สือ่ สาร ท�ำความเข้าใจกับลูกค้า , Supplier , ผูร้ บั เหมา  และบุคคลภายนอก เกีย่ วกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของบริษทั ฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สาร
แทนการพบปะ Face to Face

•

เพิ่ม Content สื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
แทนการพบปะแบบ Face to Face  

•

จัดท�ำแผนรองรับกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน หากจ�ำเป็นต้องมีการหยุด
กิจการชั่วคราว

สามารถ Down Load คู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19ได้ทาง https://qtc-energy.com/th/
risk-management/
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ข้อมูลการด�ำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ข้อมูลการดาเนิ นงานการป้ องกัน และแก้ไขจากการแพร่ระบาดของโควิ ด-19
ำนวนพนั
่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564
จานวนพนักงานที่ติดเชื้อโควิ ดจ�-19
ข้อมูล ณกงานที
สิ้ นปี 2564

11 คน
ผูต้ ิ ดเชื้อทัง้ หมด 3.93%

8 คน

3 คน

72.73% ของผูต้ ดิ เชือ้ เป็ นหญิง

27.27% ของผูต้ ดิ เชือ้ เป็ นชาย
3 คน
Q Solar1

0 คน
QTCGP

8 คน
QTC Energy

280 คน
จานวน
พนักงาน
ทัง้ หมด

จานวนพนักงานที่ได้รบั วัคซีนป้ องกันโควิ ด-19 ข้อมูล ณ สิ้ นปี 2564

273 คน
97.50% รับวัคซีนป้ องกันโควิ ด-19
20 คน
7.14%

165 คน

13 คน

75 คน

7 คน

58.93%

วัคซีนทีร่ ฐั จัดให้

วัคซีนทางเลือก

4.64%
วัคซีนทีร่ ฐั จัดให้

26.79%
วัคซีนทางเลือก

2.50%
ปฏิเสธวัคซีน

252 คน 97.30%
QTC Energy

19 คน 100%
Q Solar1

2 คน 100%
QTCGP

ค่าใช้จ่ายในการด
การเฉพาะการป้
น การแก้ไข และการเยี
ยวยาผลกระทบ
ค่าใช้าเนิจ่านยในการด�
ำเนินองกั
การเฉพาะการป้
องกัน การแก้
ไข และการเยียวยาผลกระทบ
ค่าเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าอาหารกลางวันพนักงาน

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
1,471,678.05 บาท

38,805.00

ค่าใช้จ่ายจัดทามาตรการ Bubble & Seal โรงงานระยอง

106,268.32

ค่าเจลแอลกอฮอร์และสเปรย์แอลกอฮอร์

161,662.82

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1,471,678.05 บาท

ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK

422,516.97

ค่าหน้ากากอนามัยแจกพนักงาน 1 กล่อง/คน/เดือน

155,897.94

ค่าบริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

62,823.00

ค่าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

523,704.00
-

(บาท) 100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00
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ประเด็นส�ำคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

การเติบโตของธุรกิจ
การเติบโตของธุรกิจ เป็นการแสดงถึงความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ความส�ำคัญต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง  และสามารถน�ำโอกาสในความเสี่ยงมาเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถสร้างยอดขาย ท�ำก�ำไร  และจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกบริษทั ทีจ่ ะเข้าลงทุนของนักลงทุน  และเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ความ
ภักดี ความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ต่อบริษัทฯ   ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องให้
ความส�ำคัญและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการท�ำก�ำไร การก�ำกับดูแลที่ดี รวมถึงการ
ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ : การวางแผนยุทธศาสตร์ตามเส้นทางธุรกิจ, การก�ำหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม , การบริหารความเสีย่ งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ , การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความรับผิดชอบ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้า, การบริการ และกระบวนการผลิต, ขยายการ
ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เป้าหมาย 1 :

รายได้รวมจากการขายและบริการเติบโตอย่างน้อยปีละ 10%

ผลลัพธ์ :

รายได้รวมขององค์กรเติบโตขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.96
ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 2 :

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ดา้ นพลังงาน (QTC เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย) เติบโตอย่างน้อย 200% ต่อปี

ผลลัพธ์ :

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 159.27 ล้านบาท คิดเป็น
184.53% ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 :

ก�ำไรสุทธิ (งบรวม) ไม่น้อยกว่า 12%

ผลลัพธ์ :

ก�ำไรสุทธิ (งบรวม) ปี 2564 คิดเป็น 10.86%  ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2564
•

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและการ
ให้บริการดูแลหลังการขายแผงโซลาร์เซลล์
แบรนด์ Trina Solar อย่างเป็นทางการเมื่อวัน
ที่ 5 มกราคม 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า

•

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้อนุมตั ิ
การย้ายหลักทรัพย์ QTC จากเดิมในตลาด mai
เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29
กรกฎาคม 2564

•

จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั คิวทีซี มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
หรือ QTCM เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานเตรียมบุก
ตลาดในปี 2565 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของบริษัท คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร์ จ�ำกัด หรือ QTCGP
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
Financial
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562
965.17
985.04
(615.25)
368.42
(153.17)
217.62
198.40
197.18
0.578
0.15

2563
1,019.49
1,040.45
(706.47)
330.77
(146.50)
187.48
157.53
157.68
0.462
0.40

(341,092,557)
1,856.37
217.54
1,638.83

(341,092,557)
1,935.66
243.48
1,692.19

(หน่วย: ล้านบาท)
2564
1,171.99
1,185.03
(878.37)
305.05
(145.47)
161.19
127.22
130.53
0.373
0.20*
(341,092,557)
1,986.93
250.97
1,735.96

หมายเหตุ : *รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
รายไดรวม

สินทรัพยรวม,
หนี้สินรวม, สวนของผูถือหุน

กำไรขั้นตน / กำไรสุทธิ

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

330.77

1,735.96

1,692.19

368.42

1,638.83

985.04

1,935.66

1,185.03
1,856.37

1,040.45

1,986.93

(หนวย : ลานบาท)

305.05

250.97

2563

2564

217.54

127.22

243.48

157.53

477.34

198.40

2562

2563

2564

2562

2563
กำไรขั้นตน

2564
กำไรสุทธิ

2562
สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2561-2564
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
EBITDA
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสม
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(%)
(%)

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2561
ปี 2562
งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม
815.57 958.05 816.48 965.17 872.82 1,019.49 1038.62 1171.99
38.83
71.77 166.64 275.22 212.35
213.29 133.16 189.75
4.10
(0.12) 122.18 198.40 178.13
157.53
94.25 127.22
(64.69) (98.93)
54.61
96.84 120.05
141.72 126.82 181.89
0.01
0.00
0.38
0.58
0.52
0.46
0.28
0.37
0.22
(0.01)
6.87
10.51
9.87
8.31
5.04
6.49
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%
เนือ่ งจากมีรายการเปิดประมูลทัง้ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและการไฟฟ้านครหลวงจ�ำนวนน้อยในขณะทีค่ แู่ ข่งในตลาดมีจำ� นวนมาก  
ส�ำหรับรายได้จากการขายของภาคเอกชนในประเทศเติบโตขึน้ 18.30% และภาคเอกชนต่างประเทศเติบโตขึน้ 16.64%  นอกจาก
นี้รายได้จากการขายงานบริการและขายวัตถุดิบเติบโตขึ้น 11.79%  และในส่วนการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจโซลาร์ได้แก่ PV
Panel และ Inverter สามารถท�ำรายได้เติบโตขึ้นกว่า 180% จากปี 2563
ในปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ยากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
ต้นทุนวัตถุดบิ จากการน�ำเข้าวัตถุดบิ หลัก และจากการอ่อนตัวของเงินบาทอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1-3 ท�ำให้เกิดผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ น 3.07 ล้านบาท นอกจากนีใ้ นปี 2564 มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.12 เนือ่ งจากมีการท�ำการตลาด
เชิงรุกในธุรกิจโซลาร์  ท�ำให้ผลประกอบการในงบเฉพาะกิจการมีก�ำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 ถึง 47.09% หรืออัตราก�ำไรสุทธิอยู่
ที่ 9.07%
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กราฟแสดงผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทียบปี 2561-2564

จากกราฟปี 2564 บจ.คิว โซลาร์ 1 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และจากรายได้อนื่ 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�ำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2564 ลดลง โดยมีก�ำไรสุทธิที่ 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�ำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2564 ยังไม่มโี ครงการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า เนื่องจากผลการศึกษาโครงการฯ ไม่
สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
การลงทุนด้านบุคลากร
ระดับพนักงาน *
ระดับกรรมการบริหาร และกรรมผู้จัดการในบริษัทย่อย *และ
กรรมการบริษัท(ที่เป็นผู้บริหาร) *
คณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ)
การลงทุนด้านสังคม
เงินบริจาค และเงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม : SE (ทางอ้อม)
กิจกรรมเพื่อสังคม
เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าด�ำเนินการจัดการของเสีย และอื่น ๆ
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ
การจัดซื้อในประเทศ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้อต่างประเทศ (วัตถุดิบ)
การจัดซื้ออุปกรณ์และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (ในประเทศ)
การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการ และสินค้าในท้องถิ่น
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย)
ภาษีที่จ่ายให้รัฐ **

QTC Energy
QTCGP & Q Solar 1
(บาท)
(บาท)
68,218,511.40
0.20
130,985,626.00
26,329,332.00
   9,752,175.28
477,653.40
309,475.18
342,735.00

40,730.00
106,512.25
-

414560
481510.5

58300
11000

394,895,070.63
202,536,877.40

2,582,280.81

75,100.00
1,223,352.00
14,206,128.00

35,667.7
7,745,738.00

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วย

คู่ค้าธุรกิจ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ พนักงาน*
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย)
ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาครัฐ (ภาษี)**

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

(เฉพาะ QTC Energy)
2560
2561
564.79
545.62
116.95
123.74
0
0
0
0
11.27
9.41
0.49
0.60
0.59
0.85
0.22
0.22
0.38
0.37

2562
426.17
156.63
51.16
0.15
5.98
1.69
0.87
0.22
9.45

งบรวม
2563
390.90
159.06
136.44
0.40
2.32
1.37
0.90
0.34
36.60

2564
600.09
167.07
68.22
0.20
1.26
0.93
0.97
0.34
21.95

*

เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และ
เบี้ยประชุม (ไม่รวมค่าอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะ)

**

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดจิ ติ อล การเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตทีเ่ น้นการใช้
ระบบอัตโนมัติมกี ารน�ำหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย ใช้งานง่าย มีความรวดเร็วใน
การจัดส่ง และส่งผลต่อความคาดหวังของสังคมถึงมาตรฐานในการท�ำธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมมากขึน้     
ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นข้อกังวลหนึ่งของผู้ถือหุ้นต่อความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อ
สถานะทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ  จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
เปลี่ยนแปลง  และส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้
สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบและมีสติ ด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการท�ำงาน
พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในสิ่งเล็ก ๆ อย่างสม�่ำเสมอโดยค�ำนึงถึงทิศทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้
แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลต่อดีต่อพนักงานและผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างจุดแข็งให้องค์กร เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ :
เป้าหมาย 1 :
ผลลัพธ์ :
เป้าหมาย 2 :
ผลลัพธ์ :

เป้าหมาย 3 :
ผลลัพธ์ :

2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตัง้ หน่วยงานวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต , ตัง้ ทีมงานส่งเสริมการท�ำ KAIZEN, สร้าง
แรงจูงใจในการคิดเชิงปรับปรุงหรือนวัตกรรม, การบริหารความเสี่ยงองค์กร
มีผลงานการวิจัยและพัฒนาในระดับกระบวนการเพื่อสร้างโอกาส ,ลดความสูญเปล่าอย่างน้อย 2
เรื่องต่อปี
ในปี 2564 มีโครงการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจ�ำนวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 7.3
ล้านบาท
การเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 2% ต่อปี
ในปี 2564 : ยอดขาย Smart Monitoring Box เติบโตลดลงจากปี 2563 คิดเป็น  52.41%
ยอดขาย Super Low Loss Transformer เติบโตสูงขึ้นจากปี 2563 กว่า 300%
(ดูผลลัพธ์ได้จากประเด็น “การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” หัวข้อ Super Low Loss)
จ�ำนวนปรับปรุงงานระดับบุคคล (KAIZEN) 3 เรื่อง ต่อคนต่อปี
พนักงานปรับปรุงงาน > 3 เรื่อง คิดเป็น 97% ของจ�ำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปรับปรุงงาน < 3 เรื่อง คิดเป็น 3% ของจ�ำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
(กลุม่ พนักงานทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย ทีมส่งเสริมการท�ำ KAIZEN จะด�ำเนินการพัฒนาทักษะตามแผน
งานในปี 2565 ต่อไป)
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กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่การพัฒนาระดับบุคคลโดยส่งเสริมให้พนักงานใช้
เทคนิคการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN  โดยไม่จำ� กัดแนวคิด และวิธกี าร แต่มงุ่ เน้นทีผ่ ลลัพธ์  พนักงานทุกคนสามารถท�ำ KAIZEN
ในด้านคุณภาพ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้
รับจาก KAIZEN นั้น และผลงาน KAIZEN ที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงานจะได้รับการส่งเสริมและต่อ
ยอด KAIZEN ทุกเรือ่ งทีพ่ นักงานน�ำเสนอจะได้รบั รางวัลตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด  และการพัฒนาระดับกระบวนการซึง่ ด�ำเนินการ
โดยทีมวิจยั และพัฒนา เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการผลิต เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ หรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไป
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การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรระดับกระบวนการ พิจารณาจากการประเมินความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลถึงความคาดหวังของลูกค้าและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมี 3 ด้านได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต
2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(สามารถดูข้อมูลได้จากประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ “Super Low Loss Transformer”)
ในปี 2564 มีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร 8 โครงการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานกว่า
7.3 ล้านบาทโดยมีโครงการที่ส�ำเร็จและส่งผลเชิงคุณภาพต่อบริษัทฯ แล้วที่ส�ำคัญเช่น

			 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยใช้ระบบ Automation / TQM / Lean
ปี 2564 ทีมวิจัยฯ ได้พัฒนากระบวนการที่น�ำ Robot เข้ามาใช้งานแทนแรงงานคนต่อเนื่องจากปี 2563 โครงการที่ส�ำเร็จ
และสร้างคุณค่าให้เกิดกับองค์กรได้แก่
•

โครงการพัฒนาการเชื่อมครีบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยโรบอท ทีมวิจัยฯ ได้ออกแบบโปรแกรมเชื่อมงานโลหะตัวถัง
หม้อแปลงด้วยโรบอทให้กบั เครือ่ ง Q-Robot1 และ Q-Robot2 เพิม่ เติมจ�ำนวน 5 โปรแกรม ได้แก่หม้อแปลงขนาด
50 kVA [PEA], 50 kVA [EDL] , 100 kVA [EDL], 250kVA[EDL] และ 300kVA[MEA] ท�ำให้สามารถลดเวลาใน
การผลิตตัวถังหม้อแปลงทัง้ 3 ขนาด  โดยมีคณ
ุ ภาพรอยเชือ่ มทีส่ ม�ำ่ เสมอ และสามารถคิดผลประหยัดด้านแรงงาน
และเวลา ค�ำนวณเป็นมูลค่าทางการเงินได้ดังนี้
ตารางแสดงผลลัพธ์การปรับปรุง

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า

Cycle Time [min]
ช่างฝีมือเชื่อม

โรบอทเชื่อม

เวลาที่ลดลง

40
50
70
80
100

25
30
40
50
60

15
20
30
30
40

50kVA PEA
50kVA EDL
100kVA EDL
250kVA EDL
300kVA MEA
รวม

จำ�นวนที่ผลิต
[เครื่อง]

มูลค่าที่ประหยัดได้
[บาท]

38
63
54
75
127
357

10,688
23,625
30,375
42,188
95,250
202,125

ภาพตัวอย่างการเชื่อมตัวถัง 300 EDL
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•

โครงการพัฒนาการประกอบตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ JIG [BOI 2.0 MB] การผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟ
ฟ้ามีขนั้ ตอนทีต่ อ้ งน�ำเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณมาเชือ่ มประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโครงสร้างตามแบบทีว่ ศิ วกร
ได้ออกแบบไว้  มิตหิ รือระยะในด้านต่าง ๆ ก�ำหนดให้มคี วามคลาดเคลือ่ นจากแบบได้ไม่เกิน 3 mm  กระบวนการนี้
จึงใช้เวลาไปกับการวัดและการเชื่อมค่อนข้างมาก ทีมวิจัยและพัฒนากระบวนการจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยน�ำ Robot เข้ามาใช้จำ� นวน 2 ตัวได้แก่ Q-Robot4 และ Q-Robot5 มูลค่า 2 ล้านบาท ซึง่ โครงการนีไ้ ด้ยนื่ ขอรับ
การส่งเสริมจาก BOI เพือ่ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอา้ งอิงเลขทีค่ ำ� ขอรับการส่งเสริมเลขที่ 0402/2563 ปัจจุบนั ได้
รับการแจ้งเรื่องอนุมัติแล้วอยู่ในขั้นตอนยื่นขอรับบัตรส่งเสริมเพื่อด�ำเนินการยื่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานจากเดิมพนักงานจะใช้มอื จัดต�ำแหน่ง วัดและจัดระยะชิน้ งาน แล้วจึงท�ำการเชือ่ ม
เปลีย่ นมาเป็นการสร้าง Jig (ต้นแบบ Jig Tr.100kVA)  ช่วยประกอบตัวถัง ฝาถัง และท�ำการเชือ่ มด้วย Q-Robot3
และ Q-Robot4 พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานมากกว่า 31%
จากการใช้งานจริง (รุ่นต้นแบบ) ในการประกอบฝาถังหม้อแปลงขนาด 300 kVA MEA และ ตัวถังขนาด 50
kVA PEA พบว่าช่วยลดเวลารวมในการประกอบตัวถังและฝาลงได้ 100 นาที  ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่ม
ขึ้น 54% คิดเป็นผลประหยัด 60,563 บาท  ภายใต้คุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ

รุ่นที่ผลิต
(ต้นแบบ)
ฝาถัง
300kVA
MEA
ตัวถัง
50kVA PEA

Cycle Time [min]
ช่างฝีมือ
เชื่อม

โรบอทเชื่อม เวลาที่ลดลง

จำ�นวนที่
ผลิต
[เครื่อง]

มูลค่าที่
ประหยัดได้
[บาท]

100

35

65

47

57,281

85

50

35

5

3,281

100

52

60,563

รวม

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

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

		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปี 2560  Smart Transformer Monitoring  คือระบบอัจฉริยะทีต่ ดิ ตามการท�ำงานของหม้อแปลง
ด้วยระบบ Sensor ติดตามตัวแปรส�ำคัญ เช่น กระแสไฟฟ้าในขดลวด, แรงดันไฟฟ้า, ความดันในตัวถัง, ระดับน�้ำมันในตัวถัง,
อุณหภูมิน�้ำมัน โดยเฉพาะการเกิด Unbalance ที่อาจจะส่งผลเสียต่อหม้อแปลง โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านสัญญาณโทรศัพท์
และ Internet ท�ำให้ผู้ดูแลรักษาสามารถดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง Smart Transformer Monitoring จึงเป็นระบบเสริมที่ท�ำให้
หม้อแปลงไฟฟ้า กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 4.0 เพราะ “QTC เป็นมากกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า” และได้เริ่มจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2562 โดยในปี 2564 สามารถจ�ำหน่ายได้เพียง 7 เครื่องมูลค่ากว่า 4 แสนบาทลดลงจากปี 2563 กว่า 50%  เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจลูกค้าจึงยังไม่พิจารณาเพิ่ม Option นี้ให้กับหม้อแปลงที่ซื้อจากคิวทีซี
ในปี 2564 ยังคงใช้ระบบ Smart Transformer Monitoring System V3.1 เป็นเวอร์ชั่นที่ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านหน้า
เว็บไซต์ได้งา่ ยขึน้ แม้วา่ ผูใ้ ช้จะไม่มคี วามรูพ้ นื้ ฐานทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาก่อนก็ตาม  เพราะตัวแปรทัง้ หมดจะถูกสรุปรวมเป็น
Emotion แสดงสถานะทีห่ น้า Dashboard   นอกจากนี้ Smart Transformer Monitoring ของคิวทีซี ยังได้รบั ราง Best Innovative
Company Awards จากงาน Set Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างการแสดงค่าต่าง ๆ ใน Smart
Transformer Monitoring System V3.1
(หม้อแปลง Super Low Loss โรงงาน QTC )

ส�ำหรับลูกค้าภาครัฐเช่นการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค กรมช่างโยธาทหารเรือ เริ่มให้ความ
สนใจระบบ Monitoring Online ของคิวทีซี
จึงได้ท�ำข้อตกลงยืมใช้งาน Monitoring Set
Box พร้อม Smart Transformer Monitoring
System V3.1 ของ QTC ไปทดลองติดตั้งใช้
งานจริงกับหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่ อี ยูเ่ ดิมซึง่ เป็นทัง้
หม้อแปลงต่างยีห่ อ้ และหม้อแปลงคิวทีซเี พือ่
เก็บข้อมูลและวัดความคุ้มค่า ผลการทดลอง
เป็นที่พึงพอใจแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยราย
ละเอียดได้อย่างเป็นทางการ

ได้รับการพิจารณารางวัล
Best innovative Company
Awards ในงาน Set Awards 2021
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรางวัลในระบบ Online

ภาพการติดตั้ง Smart Monitoring Box Set จากข้อตกลงทดลองใช้งานจริง
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การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล
คิวทีซี ได้นำ� กระบวนการท�ำไคเซ็นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานตัง้ แต่ปี 2556
มีการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั ส่งเสริมให้พนักงานท�ำไคเซ็นงานของตัวเองก่อน เพราะพนักงานจะรูจ้ กั
งานของตัวเองมากที่สุด   การให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำไคเซ็น และฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์  การทดลองท�ำ   พร้อมกับการ
ส่งเสริมด้านงบประมาณ และเวลาในการท�ำไคเซ็น  เป็นส่วนส�ำคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าที่จะคิด และลงมือท�ำ    ใน
หลายๆ ไคเซ็นของพนักงานสามารถ    ทีจ่ ะช่วยลดของเสีย  ลดเวลาการท�ำงาน  เพิม่ คุณภาพของชิน้ งาน  สร้างความพึงพอใจให้
แก่ลกู ค้าทัง้ ภายในและภายนอก จึงสามารถสรุปได้วา่ การท�ำไคเซ็นของพนักงานมีสว่ นช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท�ำงาน  
และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล
ในปี 2563 มีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น จ�ำนวนทัง้ สิน้ 694 เรือ่ ง บริษทั ฯ สนับสนุนเงินรางวัลส�ำหรับผลงานรวม 83,380
บาท และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,057,283 บาท
คุณค่าต่อ QTC

•
•
•
•

ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
สร้างความเข้มแข็งในระดับปฏิบัติการ สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ลดเวลาในการด�ำเนินงาน
สร้างก�ำไร ด้วยการลดต้นทุนจากผลการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ของพนักงาน

กราฟแสดงสถิติจ�ำนวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ตั้งแต่ ปี 2013-2021
คุณค่าต่อพนักงาน •
•
•
•
•
•

ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเมื่อยล้า
มีรายได้เพิ่มจากผลงาน KAIZEN
มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
มีความภาคภูมิใจเมื่อบริษัทฯ เห็นคุณค่า และให้การยกย่องเชิดชู

ผลงาน KAIZEN ปี 2564 จ�ำนวน 911 เรื่องได้รับเงินสนับสนุนผลงานซึ่งเป็นรายได้ทางอ้อมของพนักงานจ�ำนวน 91,594
บาท โดยในปี 2564  ได้งดกิจกรรมประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2021” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
แต่จะรวบรวมผลงานที่เข้ารอบพิจารณาตัดสินพร้อมกันในรอบปี 2565  ต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก�ำลังไฟฟ้า ใช้สำ� หรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเชือ่ มโยงระหว่างระบบไฟฟ้า
แรงสูง และไฟฟ้าแรงต�่ำ  สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งาน
ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้   การออกแบบที่ผิดพลาด หรือการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย
ต่อผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เป็นพนักงานของบริษทั ฯ, ประชาชนทัว่ ไป และอาจส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อลูกค้าผูใ้ ช้งาน นอกจากนีอ้ าจ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ อาจมีการบอกต่อในทางลบ
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานการบริการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ส่งผลลัพธ์ทดี่ ดี า้ นคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจนการ
แสดงฉลากเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ส�ำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อการรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า และการให้ขอ้ มูลทางเทคนิคทีถ่ กู ต้อง เป็นจริง ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดสัมมนาต่าง ๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า และความผูกพันต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้วยระบบมาตรฐานทีเ่ ป็นสากล (INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION) และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management
: TQM, ด�ำเนินการออกแบบ การผลิต และการทดสอบภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และข้อก�ำหนด
ของลูกค้า, บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความผูกผันของลูกค้า,
ส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าและน�ำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย 1 : อันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอันเนือ่ งมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐาน
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�ำนวน 24 ข้อร้องเรียน สามารถด�ำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนได้
ส�ำเร็จตามก�ำหนด 100%
เป้าหมาย 4 : ความสามารถการให้บริการตรวจสอบ บ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันได้มากกว่า 90%
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ด�ำเนินการให้บริการได้ 77% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 5 : ข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล

รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 61

มาตรฐานการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ จากการบังคับใช้ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ , จากความสมัครใจขององค์กร เพือ่ ยกระดับความสามารถของ
บุคลากร  สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเพิม่ โอกาสในการเข้าแข่งขัน มาตรฐานทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้มที งั้ แบบ
ขอการรับรองจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจในระดับประเทศ และระดับโลก  และแบบน�ำมาอ้างอิง เพือ่ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สม โดยไม่มีการขอการรับรอง  รายการมาตรฐานต่างๆ มีดังนี้  (ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี และรายการมาตรฐานที่
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)
ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�ำงานที่ขอการรับรองระบบ
ล�ำดับ

มาตรฐานการรับรอง

ความถีใ่ นการ หน่วยงานที่ให้การ
ตรวจประเมิน
รับรอง
SGS-NAC

TH08/1236

SGS-UKAS

TH08/1235

SGS

TH08/1237

SGS-NAC

TH00/2729

SGS-UKAS

TH00/2728

ปีละ 1 ครั้ง

สมอ.

18035/0659

Green Industry Level 4

4 ปี/ครั้ง

กระทรวง
อุตสาหกรรม

4-116/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

Q-Mark (ภาคการค้าและบริการ)

4 ปี/ครั้ง

สภาหอการค้าไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรม

Q002/2562

1

ISO14001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

2

ISO45001:2018

ปีละ 1 ครั้ง

3

ISO9001:2015

ปีละ 1 ครั้ง

4

ISO/IEC17025

5

6

เลขที่การรับรอง

Q-Mark (ภาคการผลิต)

Q004/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ
อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้ส�ำหรับการอ้างอิง
ล�ำดับ

มาตรฐานอ้างอิง

หมายเหตุ

1

ISO26000

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2

ISO14064

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานก๊าซเรือนกระจก และขอการรับรองผลปีต่อปี

3

ISO50001:2011

4

COSO-ERM

5

5S

ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ใช้อ้างอิงเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานผลิ
มาตรฐานผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์

อแปลงไฟฟ้าคิาคิววทีทีซซี ออกแบบ
ี ออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน
และทดสอบตามมาตรฐาน IEC,
มอก. 384-2543 และตามมาตรฐานของลู
กค้า หรื
หม้หม้
อแปลงไฟฟ้
IEC,  มอก.  384-2543
และตามมาตรฐานของลู
กค้อา
่ค้า เช่่ค้าน เช่
ANSI,
IEEE, IEEE,
JIS เป็นJIS
ต้น เป็นอกจากนี
้ บริษัทฯ ยั้ บริ
งส่งษหม้
เข้าทดสอบความทนต่
อกระแสลัดวงจรอกระแส
Short
หรืประเทศคู
อประเทศคู
น ANSI,
นต้น   นอกจากนี
ัทฯอแปลงไฟฟ้
ยังส่งหม้อาแปลงไฟฟ้
า เข้าทดสอบความทนต่
เพื่อเป็นการรั
บรองคุ
อแปลงไฟฟ้
าคิวทีซอี ใแปลงไฟฟ้
นต่างประเทศเช่
องปฏิ
บัติการทดสอบ
KAMA
ลัCircuit
ดวงจรPerformance
Short CircuitTest
Performance
Test
เพือ่ ณเป็ภาพของหม้
นการรับรองคุ
ณภาพของหม้
าคิวทีนซใี ห้นต่
างประเทศเช่
น ห้องปฏิ
บตั ิ
ประเทศเนเธอร์
แลนด์ประเทศเนเธอร์
, ห้องปฏิบัติการทดสอบ
และห้
องปฏิบัติการทดสอบ
FGH Engineering
& Test GmbH
การทดสอบ
KAMA
แลนด์, ห้KAMA
องปฏิบประเทศเนเธอร์
ตั กิ ารทดสอบแลนด์
KAMA
ประเทศเนเธอร์
แลนด์ และห้
องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
FGH
ประเทศเยอรมนี
นอกจากนี
้
บ
ริ
ษ
ั
ท
ฯ
ยั
ง
ได้
น
ำข้
อ
กำหนดฉลากเขี
ย
วสำหรั
บ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ห
ม้
อ
แปลงไฟฟ้
า
(TGL-117-16
)
มาเป็
น
มาตรฐาน
Engineering & Test GmbH ประเทศเยอรมนี   นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้นำ� ข้อก�ำหนดฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟ
ตและขออนุอ) นุมาเป็
ญาตใช้
เครื่องหมายฉลากเขี
ยวสำหรับอผลินุตญภัาตใช้
ณฑ์หเครื
ม้ออ่แปลงไฟฟ้
าจากสถาบั
่งแวดล้
ฟ้การผลิ
า (TGL-117-16
นมาตรฐานการผลิ
ตและขออนุ
งหมายฉลากเขี
ยวส�นำสิหรั
บผลิอตมไทย
ภัณฑ์หมายเลขใบอนุ
หม้อแปลงไฟฟ้ญาาตที
จาก่
GL2019/042
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หมายเลขใบอนุญาตที่ GL2019/042   

ตารางแสดงมาตรฐานที
่ใช้ใ่ อช้้าองอิ
อแปลงไฟฟ้
ตารางแสดงมาตรฐานที
า้ งอิงงในการออกแบบผลิ
ในการออกแบบผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์
หม้หอม้แปลงไฟฟ้
าคิวาทีคิซวี ทีซี
IEC
IEC 60071-1

IEC 60076-2

ANSI/IEEEE
IEEE C57.12.90

IEC 60076-3

IEEE Std. C57.1041991
ASTM D117-02

IEC 60076-4

IEEE Std. C57.12.00

UL
UL
1561

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

DIN
DIN 42530
DIN 42531
DIN 42532
DIN 42533

IEC 60076-5

IEEE C57.110

JIS
JIS C 3104

DIN 7168

IEC 60076-6

DIN 125

IEC 60076-7

DIN 127

IEC 60076-8

DIN 933

IEC 60076-10

DIN 934

JIS C 3202

AS
AS
2374

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

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

วามสำคั
การผลิ
ต การทดสอบ
อิงตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้เพื่อให้มทัั่น้งใจได้
ผลิมตั่นภัใจได้
ณฑ์ ว่า
คิวคิทีวซทีซีให้ีให้คความส�
ำคัญญกักับบมาตรฐานการออกแบบ
มาตรฐานการออกแบบ
การผลิ
ต การทดสอบ
อิงตามมาตรฐานสากล
นี้เพืว่อ่าให้
ของคิวทีซี จะต้องมีคุณภาพ ต้องมีความปลอดภัยในขณะใช้งานต่อผุ้คนในสังคม และต้องช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิหม้ตอภัแปลงไฟฟ้
ณฑ์หม้อาแปลงไฟฟ้
าของคิวทีซี จะต้องมีคุณภาพ ต้องมีความปลอดภัยในขณะใช้งานต่อผู้คนในสังคม และต้องช่วยลดผล
ให้ได้มากที่สุด
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
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ตารางแสดงมาตรฐานของสิ
อนุญญาต
าต
ตารางแสดงมาตรฐานของสินนค้ค้าาทีที่ไ่ได้ด้รรับับอนุ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับอนุญาต

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

มอก.384-2543/TIS84-2000

Green Label: TGL-117-16

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

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

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

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
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การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซีจะต้องแสดงฉลากผลิตภัณฑ์, มาตรฐาน มอก., และตราสินค้า เป็นพื้นฐานดังนี้

โลโก้ตราสินค้า

ตัวอย่าง Nameplate บอกข้อมูลส�ำคัญทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า
คิวทีซี มีนโยบายในการรับรองคุณภาพของสินค้าด้วยการทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้า 100% พร้อมออก QR Code ส�ำหรับ
ผลทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าตามหมายเลขเครื่อง (Serial Number) โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของคิวทีซี ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1657   
และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าชมกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่สั่งซื้อได้ (Factory Acceptance
Test : FAT)  เพื่อการตรวจรับสินค้าและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุดตามความคาดหวัง
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดให้มรี ะบบ FAT VDO Conference ผ่าน MS Team ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่ทเี่ กิดจากสถานการณ์การแพร่
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�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และช่องทางการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและข้อกังวลของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญต่อการสื่อสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลทางเทคนิค ที่ถูกต้องเป็นจริง ผ่านช่องทางทางการตลาดที่ส�ำคัญเช่น Application Line Official,
Face book , Catalog ฯลฯ  รวมถึงการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการรักษา
ความลับของลูกค้า   

การด�ำเนินงานในปี 2564
•

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปี 2564 จึงปรับแนวทางการสื่อสารและการเข้าพบลูกค้าผ่านสื่อ
Online และการจัดสัมมนา Online แทนการจัดแบบ Onsite เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ตัวอย่างการจัด
สัมมนา Online
จัดสัมมนา Online หัวข้อ Reduce BOS Cost with LONGi Solar Himo5 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�ำ Content และบทความเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเผยแพร่ทาง
Facebook Fanpage https://m.facebook.com/QTCENERGYPCL/?tsid=0.7510739142977152&source=result
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•

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 ในปี 2564 บริษทั ฯ ยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยอ�ำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้าตรวจรับหม้อแปลงผ่าน ระบบ FAT VDO Conference เสมือนการเข้าชมในสถานที่จริงเพื่อความปลอดภัย
ของลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ แต่หากมีความจ�ำเป็นที่ลูกค้าต้องเข้าโรงงานจะต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยปี 2564 มีจ�ำนวนลูกค้า
FAT VDO Conference ทั้งสิ้น 93 ราย

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

•

ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องได้รับแบบส�ำรวจกลับคืนมาไม่น้อยกว่า 70% และ
ในจ�ำนวนที่ตอบกลับมาต้องมีความพึงพอใจเป้าหมายไม่น้อยกว่า 90% ผลการด�ำเนินงานปี 2564 ได้ตามเป้าหมาย 92%

☞☞ ผลส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย เว้นแต่ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศยังไม่ได้ตาม
เป้าหมายจากประเด็นการติดต่อสื่อสาร และการเข้าพบลูกค้า ไม่สามารถท�ำได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นประเด็นให้บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อไป
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•

ความพึงพอใจลูกค้าต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC17025 เป้าหมาย >90%
☞☞ ผลการด�ำเนินงาน ปี 2564 มีลูกค้าเข้าระบบ
FAT VDO Conference จ�ำนวน 84 ราย และ
Onsite 9 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจได้
97.31% ได้ตามเป้าหมาย

•

ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ เป้าหมายการด�ำเนินงาน 100%
☞☞ ผลการด�ำเนินงานปี 2564 มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจ�ำนวน 24 ข้อร้องเรียน ลดลงจากปี 2563 คิดเป็น 77.78% และ
ในปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล

•

ความสามารถในการจัดบริการตรวจสอบ บ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า 90%
☞☞ ผลการด�ำเนินงานปี 2564 มีจำ� นวนหม้อแปลงในระยะประกัน 1,459 เครือ่ ง สามารถเข้าด�ำเนินการตามค�ำยืนยันลูกค้า
ได้จ�ำนวน 1,124 เครื่อง ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนจ�ำนวน 335 เครื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท�ำให้ขนั้ ตอนการท�ำงานมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลามากขึน้ จึงไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามช่วงเวลา
ที่วางแผนไว้ และด้วยลูกค้าบางรายไม่สะดวกรับบริการเพราะกังวลเรื่องโรคระบาดโควิด-19  จึงยกยอดหม้อแปลง
ในระยะประกันจ�ำนวน 335 เข้าแผนด�ำเนินการในปี 2565 ตามค�ำยืนยันของลูกค้า การด�ำเนินงานในปี 2564 ท�ำได้
77% ไม่ได้ตามเป้าหมาย

•

เพื่อยืนยันถึงคุณภาพตามมาตรฐานสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี กรณีอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอัน
เนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานต้องเป็นศูนย์
ผลการด�ำเนินงาน  :  ยังไม่เคยเกิดกรณีผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี
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การพัฒนาคู่ค้า
ปัจจุบนั ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า หรือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทางกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ๆ หรือการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลต่อการแข่งขันของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถปรับตัว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ     โดยกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะให้ความส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งส่งผลโดยตรงกับบริษัทฯ ในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของคู่ค้าอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถขึน้ ทะเบียนผูข้ ายกับลูกค้ารายใหญ่  และเพือ่ ให้คคู่ า้ ของคิวทีซี มีความสามารถในการควบคุม
การผลิตให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
คิวทีซี ได้จ�ำแนกคู่ค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. คู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบและส่งมอบจากต่างประเทศ   2.คู่ค้า
ประเภทผูผ้ ลิตวัตถุดบิ /ผูส้ ง่ มอบในประเทศ 3.คูค่ า้ ประเภทขายวัสดุทวั่ ไป/รับจ้าง/รับเหมา  กลุม่ คูค่ า้ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคือกลุ่มคู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME ขาดเงินลงทุนที่จะน�ำ
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการรับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคูค่ า้   ดังนัน้ จึง
เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะต้องพัฒนาความสามารถของคู่ค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการ
ของคิวทีซี และลูกค้าของคิวทีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่ส�ำคัญ
2.เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับคู่ค้ากลุ่ม SME ในประเทศไทย
3.เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
การบริหารจัดการ : จัดท�ำนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง , จัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าของ QTC ครอบคลุมประเด็นด้าน
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยฯ การต่อต้านคอร์รัปชัน,
การสือ่ สารและประเมินความสามารถของคูค่ า้ ตามจรรยาบรรณทีก่ ำ� หนด, ขึน้ ทะเบียนคูค่ า้ , การจัด
ท�ำแผนเพือ่ การพัฒนาคูค่ า้ กลุม่ SME ทีส่ ำ� คัญ ๆ การบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001
เป้าหมาย 1 : จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ >  98%  (ปรับขึ้นจากปี 2563 95%)
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 99.32%
เป้าหมาย 2 : ก�ำหนดส่งมอบวัตถุดิบทันตามก�ำหนด  > 98%  (ปรับขึ้นจากปี 2563 95%)
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 98.11%
เป้าหมาย 3 : สื่อสารและแนะน�ำแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าของ QTC ร้อยละ 100 ของคู่ค้า
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ด�ำเนินการต่อเนื่องกับคู่ค้ารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย 100%
เป้าหมาย 4 : พัฒนาคู่ค้ากลุ่ม SME เป้าหมายในประเทศไทยอย่างน้อยปีละ 1 ราย
ผลลัพธ์ : ปี 2564 มีแผนงานร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ เข้าไปแนะน�ำและพัฒนาในด้านทีพ่ บปัญหา แต่ไม่ได้ดำ� เนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การด�ำเนินงานปี 2564
•

การสื่อสารและแนะน�ำแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้าของ QTC
ร้อยละ 100 ของคู่ค้าได้ด�ำเนินการสื่อสารแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�ำหรับ
คู่ค้าของ QTC ครบทุกราย
โดยในปี 2564 ได้ด�ำเนินการดังนี้
➜

ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ  (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ) ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและตามหลักจรรยาบรรณส�ำหรับคู่ค้า
ของ QTC เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน
236 ราย ผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้
•

จ�ำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ A

=

191

ราย

•

จ�ำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ B

=

43

ราย  

(คู่ค้าร่วมมือกับ QTC จัดท�ำแผนงานเพื่อพัฒนาประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า)
•

จ�ำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ

C

=

1

ราย

(ไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าในการพัฒนาร่วมกัน จึงตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพของ
QTC)
จ�ำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ

D

=

2

ราย

จากคูค่ า้ ทีไ่ ด้ทบทวนการประเมินประจ�ำปี 2564 มีคคู่ า้ รายใหม่ทสี่ อื่ สารเกีย่ วกับ Code of Conduct for Supplier ดังนี้
ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานสื่อสารปี 2561-2564
รายการ
คู่ค้าภายในประเทศ (ราย)
คู่ค้าต่างประเทศ (ราย)
•

ปี 2561
(เริ่มการสื่อสาร)
1,411
86

ปี 2562
(เฉพาะลูกค้าราย
ใหม่)
82
10

การด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ส�ำคัญของกระบวนการจัดซื้อ
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ปี 2563
(เฉพาะลูกค้าราย
ใหม่)
73
9

ปี 2564
(เฉพาะลูกค้าราย
ใหม่)
74
4

•

การพัฒนาคู่ค้า
แผนการพัฒนาคูค่ า้ ประจ�ำปี 2564 ยังคงเป็นแผนเดิมของปี 2563 จ�ำนวน 5 ราย ไม่ได้ดำ� เนินการตามแผนงาน เนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19  แต่กย็ งั คงได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากทัง้ 5 รายในการใช้ความพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการตามที่ QTC แนะน�ำเพื่อให้สามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงเวลา และมีคุณภาพสม�่ำเสมอ

•

ก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส�ำหรับคู่ค้า
คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 จากการ
ส่งสินค้า/วัตถุดิบ/ของผู้ส่งมอบ  การใช้บริการรถขนส่งสินค้า/วัตถุดิบจากผู้รับจ้างภายนอก  การก่อสร้างจากผู้รับเหมา
ภายนอก ตลอดจนผู้มาติดต่อจากภายนอก อย่างเข้มข้น ผู้ส่งมอบทุกรายจะต้องส่งข้อมูลเพื่อขออนุญาตเข้าโรงงานผ่าน
Application ระบบคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงงาน ผูส้ ง่ มอบ หรือ ผูร้ บั จ้าง หรือ ผูร้ บั เหมา หรือผูม้ าติดต่อ 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�ำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต : ขยะ
ขยะพิษ หรือ ขยะอันตรายจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือกากอุตสาหกรรม ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้คนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมควรถูกก�ำจัด
โดยโรงงานรับก�ำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตและได้มาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แต่วงจรการก�ำจัดขยะอันตราย
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับไปไม่ถึงโรงงานที่สามารถรับก�ำจัดได้อย่างถูกต้อง มักเกิดการรั่วไหลไปก�ำจัดแบบผิดวิธี  ซึ่ง
เป็นไปได้วา่ โรงงานผูร้ บั ก�ำจัดขยะอันตรายมีรายได้จากการรับก�ำจัดขยะต้องการท�ำให้ตน้ ทุนการด�ำเนินการต�ำ 
่ จึงอาจลักลอบน�ำ
ขยะจากโรงงานผู้ก่อก�ำเนิดไปก�ำจัดไม่ถูกวิธีเช่น น�ำขยะอันตรายไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะไม่อันตรายท�ำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูก
ลง หรืออาจน�ำขยะอันตรายชนิดของเหลวไปปล่อยทิง้ ลงสูแ่ ม่นำ�้ ล�ำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง หรือทะเล ท�ำให้ไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการก�ำจัด  ซึง่ ลักษณะการกระท�ำเช่นนีจ้ ะน�ำไปสูผ่ ลกระทบทีร่ นุ แรงต่อสิง่ แวดล้อม และผูค้ นในสังคมได้ในอนาคต  นอกจากนี้
อาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง ตราสินค้า ของโรงงานผูก้ อ่ ก�ำเนิดขยะอันตรายด้วยถึงแม้วา่ จะไม่ได้เป็นผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายเสียเอง
จากความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีความเป็นห่วงและให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการจัดการ
ของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตทัง้ ทีเ่ ป็นขยะอันตราย และไม่อนั ตราย   นอกจากนีย้ งั เป็นประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียในชุมชน
ให้ความสนใจ และกังวลต่อกระบวนการจัดการของโรงงานว่าจะด�ำเนินการได้ดเี พียงใด จะสร้างผลกระทบใดต่อวิถชี วี ติ ของพวก
เขาหรือไม่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้คำ� มัน่ ว่าจะด�ำเนินการอย่างให้ถกู ต้องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ เพราะตระหนักดี
ว่าประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อชื่อเสียง และความยั่งยืน ของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร
2.เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
3.เพื่อแสดงความรับผิดชอบในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า QTC
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิง่ แวดล้อม, กฎหมายต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง, แนวทางปฏิบตั ิ Zero Landfill , คัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs , กระบวนการคัดเลือก ตรวจ
สอบ ติดตาม ผู้รับก�ำจัดของเสีย. การเตรียมการภาวะฉุกเฉินส�ำหรับการจัดการของเสีย
เป้าหมาย 1 : สัดส่วนปริมาณขยะทีส่ ง่ ก�ำจัด,บ�ำบัดต่อหน่วยผลิต 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�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 3 : ข้อร้องเรียน หรือ ข่าวสารเชิงลบทีเ่ กีย่ วกับขยะอันตรายของโรงงานถูกก�ำจัดไม่ถกู วิธี หรือลักลอบทิง้
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือข่าวสารเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
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จากประเด็นความเสีย่ งด้านการจัดการของเสียซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ และความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ น

จากประเด็
ความเสี
ย่ งด้านการจั
ดการของเสี
ผลกระทบต่
อชือ่ เสี
ฯ และความไว้
วางใจจากผู้
ได้เสีย บริ
ษทั ฯ จึงนได้
วางระบบการจั
ดการวั
สดุทไี่ ม่ยใซึช้ง่ แอาจส่
ล้วด้วงยหลั
กการ 3Rs
เพืยอ่ งของบริ
ให้การจัษดทั การเป็
นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
มีสก�ว่ ำนได้
บริษทั กฯระบวนการที
จึงได้วางระบบการจั
สดุยท  แยกประเภทของเสี
ไี่ ม่ใช้แล้วด้วยหลักการยและจั
3Rs ดเพืเก็่อให้
การจั
ดการเป็
นไปตามมาตรฐาน
หนดเสียโดยระบุ
่ก่อก�ำเนิดดการวั
ของเสี
บอย่
างเป็
นระบบ
ชี้บ่งประเภทของเสียและวิธี
และกฎหมายก
าหนด โดยระบุ
่กอ่ กำาเนิ
ดของเสี
ย แยกประเภทของเสี
ดเก็บอย่
างเป็นระบบ
ชี้บนง่ ทาง   ส่วนวิธี
การก�ำจัด โดยของเสี
ยที่มีปริกมระบวนการที
าณมาก ๆ จะน�
มาพิ
จารณาหาโอกาสในการปรั
บปรุยงและจั
เพื่อลดปริ
มาณของเสี
ยจากต้
ประเภทของเสี
ยและวิ
ธกี ารกอกวิ
าจัดธกี โดยของเสี
ม่ ปี ริมาณมากอสิๆง่ แวดล้
จะนามาพิ
ารณาหาโอกาสในการปรั
าณ ร้ บั ก�ำจัด
การก�ำจัดจะพิ
จารณาเลื
ารก�ำจัดทียส่ ทีง่ ผลกระทบต่
อมน้อจยที
ส่ ดุ การก�ำจัดวัสดุทไี่ ม่บใปรุ
ช้แงล้เพืว่อด�ลดปริ
ำเนินมการโดยผู
จากภายนอกที
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
ของเสี
ยจากต้นทาง่ได้รับส่วอนุ
นวิญธาตจากกรมโรงงานอุ
กี ารกาจัดจะพิจารณาเลื
อกวิธีการกกระทรวงอุ
าจัดทีส่ ง่ ผลกระทบต่
อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด การกาจัดวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วดาเนินการโดยผูร้ บั กาจัดจากภายนอกที่ได้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาพแสดงการก่อกาเนิ ด การคัดแยก และการกาจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการดาเนิ นการ
กระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดของเสีย

ของเสียทีเ่ กิดขึน้

งานสานักงาน และงานสาธารณูปโภค

ตลับหมึกใช้แล้ว , เศษกระดาษ, เศษพลาสติก,ขยะมูล
ฝอยจากการบริโภคทัว้ ไป

กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
และการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า

เศษทองแดง,เศษเหล็ก, Contaminate garbage,
Contaminate container, เศษพลาสติก, เศษลูกถ้วย,
แกนกระดาษ, ขีเ้ ลื่อย, สีเสื่อมสภาพ, น้ามันหม้อแปลง
เก่า,เศษไม้ฉนวน,เศษกระดาษฉนวน,ซิลาก้าเจลใช้แล้ว,,
ใบหินเจียร,เศษฝุนจากงานเชือ่ ม

การบรรจุภัณฑ์และส่งมอบ

เศษไม้,เศษบรรจุภัณฑ์,พาเลท

การซ่อมบารุง

หลอดไฟฟ้าเก่า, แบบเตอรีใ่ ช้แล้ว, น้ามันเครือ่ งเก่า,
จาระบี, Electronic wase

การบริการบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

น้ามันหม้อแปลงใช้แล้ว , Contaminate garbage,
ซิลิก้าเจล

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เสื่อมสภาพ

การคัดแยกของเสีย

การกาจัดโดยผูร้ ับกาจัดภายนอก

Recycle

Contaminate garbage, Contaminate
Container,
PCB,
Electronic Wase,

Energy Recovery

Landfill
Incineration

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการคัดแยกของเสียเพื่อส่งกาจัดได้อย่างถูกวิธตี ามหลักการ 3Rs เพื่อลดการนาไปฝงั
บริษัทฯ าลายในเตาเผาขยะ
ได้ให้ความส�ำคัญต่อโดยเน้
การคันดการส่
แยกของเสี
ยเพื
่อส่่องนก�ากลั
ำจัดบได้
อย่นาวังถูตถุกดวิบิ ธเริ
ีตามหลั
กการ(Recycle)
3Rs เพื่อและการ
ลดการน�ำไปฝังกลบ
กลบ และการเผาท
งไปแปรรู
ปเพื
ไปเป็
ม่ ต้นใหม่
ำลายในเตาเผาขยะ
โดยเน้นRecovery)
การส่งไปแปรรู
ปเพืล่อะปี
น�ำบกลั
นวัคตดั ถุเลืดอิบกผูเริร้ ่มบั ต้กนาจัใหม่
งก�ำจัด
ส่งและการเผาท�
กาจัดโดยการเผาเพื
่อผลิตไฟฟ้า (Energy
ซึง่ ในแต่
ริษบทั ไปเป็
ฯ จะมี
ดทีไ่ (Recycle)  และการส่
ด้รบั การอนุญาต
โดยการเผาเพือ่ ผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery)  ซึง่ ในแต่ละปีบริษทั ฯ จะมีคดั เลือกผูร้ บั ก�ำจัดทีไ่ ด้รบั การอนุญาตจากกรมโรงงาน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจประเมินการดาเนินการของผูร้ บั กาจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

อุตสาหกรรม และมีการตรวจประเมินการด�ำเนินการของผู้รับก�ำจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

74 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกผู้รับก�ำจัด
การคัดเลือกผู้ด�ำเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัด และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เป็นภารกิจหลักของแผนกพัฒนา
ระบบ และแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องด�ำเนินการคัดเลือก ขออนุญาต สุ่มเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงงานผู้รับก�ำจัด สุ่ม
ติดตามการด�ำเนินการของผู้รับก�ำจัดตั้งแต่การขนส่ง จนถึงการบ�ำบัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับก�ำจัดจะด�ำเนินการให้เป็นไปตามขั้น
ตอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  และตามข้อบัญญัติต�ำบลมาบยางพร ในปี 2564  
รายชื่อผู้ด�ำเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�ำบัดและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2564
บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด : Contaminated Container , Contaminated Garbage , ของเสียจากการก่อสร้าง , จารบีใช้แล้ว , ซิลิก้า
เจลใช้แล้ว , ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว , น�้ำปนเปื้อนตะกั่ว และ ทองแดง , น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน , น�้ำเสียจาก
การล้างภาชนะพ่นสี , ฝุ่นผงจากงาน เชื่อม /เจียนร/ตัด , เศษใบหินเจียร , สีเสื่อมสภาพ , ไส้กรองน�้ำมัน
วิธีการก�ำจัด : 075 ( เผาท�ำลายในเตาเผาเฉพาะส�ำหรับของเสียอันตราย)
บริษัทโปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
รวบรวมก�ำจัด: แบตเตอร์รี่/ถ่ายไฟฉาย  , เศษลูกถ้วย , เศษผ้าและขี้เลื่อยปนเปื้อนน�้ำมัน , กากกาว
วิธีการก�ำจัด : 073 (ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมือ่ ท�ำการปรับเสถียร หรือ ท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว  , 042 (ท�ำเชือ้ เพลิงผสม)
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : Contaminated Container , Ceramic Cup , จารบีใช้แล้ว , น�้ำปนเปื้อนน�้ำมัน , วัสดุปนเปื้อน , กระป๋อง
สปรย์เปล่า , หลอดไฟหมดอายุ , ขี้เลื่อยปนเปื้อน , Electronic Wase
วิธีการก�ำจัด  :  071 (ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น) , 042 (ท�ำเชื้อเพลิงผสม)  ,  049 (น�ำ
กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ )
บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : Contaminated Container, สายไฟ , เศษกระดาษ (รวมกระดาษลัง)  ,  เศษไม้ (รวมขี้เลื่อย), เศษชิ้นงาน
พลาสติก, ถังพลาสติกขนาด 15 ลิตร,  แกนกระดาษ  
วิธีการก�ำจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : สายไฟ , เศษกระดาษ , เศษไม้ , เศษขี้กลึง , เศษอลูมิเนียม  , เศษเหล็ก , เศษทองแดง , เศษพลาสติก
วิธีการก�ำจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด: แกนกระดาษ , เศษขี้กลึง , เศษอลูมิเนียม , เศษทองแดงบริสุทธ์ , เศษทองแดงปนเปื้อน , เศษเหล็กหนา
วิธีการก�ำจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท บ.เอ็นแอนด์ เจอินเตอร์ เทรด (555) จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : น�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
วิธีการก�ำจัด : 042(เป็นเชื้อเพลิงผสม)
บริษัทลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รวบรวมก�ำจัด : Use oil (น�้ำมันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ PCB ) , น�้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
วิธีการก�ำจัด  :   042 (ท�ำเชื้อเพลิงผสม)
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดเมคคานิเทค
รวบรวมก�ำจัด : เศษกระจก
วิธีการก�ำจัด : 011 (คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ)
บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวบรวมและส่งก�ำจัด : ขยะมูลฝอยทั่วไปจากการบริโภค (ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติต�ำบลมาบยางพร)
วิธีการก�ำจัด : ส่งก�ำจัดต่อที่ บมจ.เบตเตอร์ เวิร์ลกรีน และ บจก. เอ็น 15 เทคโนโลยี เท่านั้น
บริษัท กฤษฎา เซอร์วิส จ�ำกัด
รวบรวมและส่งก�ำจัด : น�้ำเสียจากบ่อเกรอะ (ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติต�ำบลมาบยางพร)
วิธีการก�ำจัด : ส่งก�ำจัดต่อที่ บจก. สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ เท่านั้น

*การขนส่ง และก�ำจัดของเสีย (ขยะ) ด�ำเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�ำจัดในต่างประเทศ
*การด�ำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้รับก�ำจัด ในรอบปี 2564 เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด
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การตรวจสอบ ติดตาม ผู้รับก�ำจัด
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การตรวจสอบ
ติดตาม ผู้รับก�ำจัดในปี 2564 ยังคงมีข้อจ�ำกัดด้านความปลอดภัยของ
สุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงยังใช้ธกี ารติดตามผ่าน VDO Call หรือ ภาพถ่าย
หลักฐานเมือ่ ถึงสถานทีก่ ำ� จัด บ�ำบัด ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากผูร้ บั ก�ำจัด
ทุกรายเป็นอย่างดี ไม่มกี รณีนำ� ขยะของบริษทั ฯ ไปลักลอบทิง้ หรือก�ำจัด
ไม่ถูกวิธี

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง E1 แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตปี 2561-2564
ปีฐาน 2561
ประเภทขยะ

รหัสวิธีกำ�จัด

011 คัดแยกเพื่อ
จำ�หน่าย
ขยะทั่วไป 073 ฝังกลบอย่าง
จากการผลิต ปลอดภัย
075 เผาทำ�ลายใน
เตาเผา
044 เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน

วิธีกำ�จัด
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่าย

ปริมาณขยะ ค่าใช้จ่าย รายได้
(กก.)
(พันบาท) (พันบาท)
242,961.50

359.88
ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำ�การ
350.00
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
เผาทำ�ลายในเตาเผาเฉพาะของ
2,150.00
เสียอันตราย
เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์
รวมปริมาณ (กก.)
245,461.50
044 เป็นวัตถุดิบ
เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
755.00
ทดแทน
ปูนซีเมนต์
049 นำ�กลับมาใช้
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น
40,688.00
ประโยชน์
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำ�การ
ขยะอันตราย 073 ฝังกลบอย่าง
11.02
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
จากการผลิต ปลอดภัย
042 ทำ�เชื้อเพลิงผสม ทำ�เชื้อเพลิงผสม
2,785.06
075 เผาทำ�ลายใน
เผาทำ�ลายในเตาเผาเฉพาะของ
24,656.00
เตาเผา
เสียอันตราย
รวมปริมาณ (กก.)
68,895.08
รวมปริมาณขยะทั้งปี (กก.)
314,356.58

7,247.97

ปี 2562
ค่าใช้
รายได้
จ่าย(พัน
(พันบาท)
บาท)
267,712.00
7,094.27
ปริมาณ
ขยะ(กก.)

40.00

348.15

ปี 2563

ปี 2564

ปริมาณ
ขยะ(กก.)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
(พันบาท)
(พันบาท)

220,276.88

5,367.17

3,537.00

378.74

ปริมาณ
ขยะ(กก.)
130,685.74

2,468.00

2,540.00

-

-

135.00

268,552.00

226,281.88

133,446.74

1,470.00

-

-

34,748.00

17,995.00

19,698.00

1,554.00

-

-

17,330.00

27,562.00

32,016.50

5,594.00

15,734.00

21,878.00

61,291.00
329,248.00

399.01

รายได้
(พันบาท)
10,256.56

86.00

800.00

60,696.00

ค่าใช้จ่าย
(พันบาท)

51,714.50
287,572.88

207,039.24

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2564
จากตาราง E1 และกราฟ E1 จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต หรือ ขยะ ทั้งหมดมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนือ่ งโดยในปี 2564 มีปริมาณวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตรวมทัง้ สิน้ 207,089.24 กก. ลดลงจากปีฐาน 2561
จ�ำนวน 102,722.34 กก. คิดเป็น 33.16% แต่ในส่วนขยะอันตรายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 2561 จ�ำนวน 9,292.42 กก. หรือ
เพิม่ ขึน้ 14.45% สืบเนือ่ งจากในปี 2564 มีการทดลองปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำสีตอ่ เนือ่ งจากปี 2563 ท�ำให้มภี าชนะรองรับปน
เปื้อนสีเพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณการใช้จริง
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• การด�ำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว
 การดาเนิ นการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว
 การดาเนิ400,000.00
นการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เพือ่ สร้างวัฒนธรรมสีเขียว
ปริมาณ ปริ
(กิโมลกรั
าณม(กิ) โลกรัม)

350,000.00
400,000.00
300,000.00
350,000.00
250,000.00
300,000.00
200,000.00
250,000.00
150,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
Recycle (011,049) บาบัดกาจัด (071,073,075)
Recycle (011,049)
Energy Recovery (042)
บาบัดกาจัด (071,073,075)

Energy Recovery (042)

ปีฐาน 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

279,054.50
ปีฐาน 2561
27,167.02
279,054.50
3,540.06
27,167.02

357,955.00
ปี 2562
11,668.00
357,955.00
14,720.00
11,668.00

238,271.88
ปี 2563
21,739.00
238,271.88
27,562.00
21,739.00

150,383.74
ปี 2564
24,639.00
150,383.74
32,016.50
24,639.00

3,540.06

14,720.00

27,562.00

32,016.50

E2 แสดงการเปรี
ยบเที
ยบสั
วนการจัดดการวั
การวัสดุที่ไไม่ม่ใใช้ช้แแล้ล้วว(ขยะ)
ตระหว่
างปี 2561-2564
กราฟกราฟ
E2 แสดงการเปรี
ยบเที
ยบสั
ดส่ดวส่นการจั
(ขยะ)จากกระบวนการผลิ
จากกระบวนการผลิ
ตระหว่
างปี 2561-2564

กราฟ E2 และกราฟ
แสดงการเปรียบเที
ยบสันดได้
ส่วนการจั
ดำการวั
ดุที่ไม่ดใช้แยกขยะตามหลั
แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิ
ตระหว่าสังปีดส่2561-2564
จากตาราง
จะเห็
การด�าเนิ
เนิ
นสการคั
ก 3Rs
วนการส่
งขยะไปบ�
จากตารางE1
E1 และกราฟ E2
E2 จะเห็
นได้ววา่ า่ การด
นการคั
ดแยกขยะตามหลัก 3Rs
ในปี ในปี
25642564
สัดส่วนการส่
งขยะไปบ
าบัด กาจัำบัดด
ก�ตามกฎหมายลดลงจากปี
ำจัด ตามกฎหมายลดลงจากปี
ฐาน
ำนวน
2,528.02
คิ9.31%
ดเป็น และสั
9.31%ดกส่และสั
ดในปี
ส่วง นการส่
เป็
นพลังาบั
้ งานไฟฟ้
จากตาราง E1 และกราฟ
E2จ2563
จะเห็
วา่ การด
าเนิ
2564 สังดขยะไปผลิ
ส่ตวเป็
นการส่
ด ก่มาจั
ฐ าน 2563
านวนนจ�ได้
2,528.02
กก.นคิการคั
ดกก.
เป็ดนแยกขยะตามหลั
ว3Rs
นการส่
ขยะไปผลิ
นพลัตงงขยะไปบ
งานไฟฟ
าเพิ
ขึ้นดา
เพิ
่มขึ้น 28,476.44
กก.ม่ กว่หรื
อเพิา2563
่ม800%
กว่จาานวน
กว่
800%
ยในการก�
บ�วำนการส่
บัดเพิ่มง ขยะไปผลิ
ขึ้น 39,134.10
บาท
คิในขณะเดี
ดเป็น้ าเพิ
10.87%  
ตามกฎหมายลดลงจากปี
ฐาาน
2,528.02
คิคด่าใช้
เป็าจั
นจ่าด9.31%
และสั
นพลั
ง งานไฟฟ
่ม ขึน้น
28,476.44
กก. หรือเพิ
กว่
ส่งาผลให้
ค่าใช้ส่งจผลให้
่ากก.
ยในการก
บาบัดเพิ
ม่ ำขึจั้นดดส่39,134.10
บาท
คิดเป็ตนเป็10.87%
ยวกั
ในขณะเดี
ยกก.
วกันหรื
สัส่ ดอามารถส่
ส่เพิวนของขยะที
ส่ ามารถส่
งไปค่าRecycle
ได้ตามกฎหมายและขายเป็
นรายได้
เข้าคิบริ
ั ฯ10.87%
28,476.44
ม่ กว่งาไป
กว่าRecycle
800%
ส่ได้
งผลให้
ใช้จ่ายในการก
าจันดรายได้
บาบัดเข้เพิาบริ
ม่ ขึษ้นทั 39,134.10
บาท
ดเป็ษกก.
นท
ในขณะเดีโดยที
ยวกักก.
น่
สัดส่วนของขยะที
ตามกฎหมายและขายเป็
ฯ ลดลง
128,670.75
คิลดลง
ดเป็น128,670.75
46.11%
ส่วนนของขยะที
ส่ ามารถส่
งไป Recycle2564
ได้าให้
ตามกฎหมายและขายเป็
างบริ
ฯ ลดลง
2564
สูงขึร่ น้ าคาขายในปี
ตามภาวะตลาดท
จากการวัสดุทนไี่ ม่รายได้
ใำช้ให้แล้มเวรีข้สูายได้
ว่าษปีจทัฐากการวั
าน
2561ส128,670.75
คิสัราคาขายในปี
ดดเป็
46.11%  โดยที
สูมงรี ขึายได้
น้ ตามภาวะตลาดท�
ดุคิดทเป็ไี่ ม่นใช้41.51%
แล้กก.
วสูงคิว่ดาปีเป็ฐนาน46.11%
2561 คิโดยที
ดเป็น่
ราคาขายในปี 2564 สูงขึน้ ตามภาวะตลาดทาให้มรี ายได้จากการวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วสูงว่าปี ฐาน 2561 คิดเป็น 41.51%
41.51%  
 Zero waste to Landfill
• Zero
Zerowaste
waste to Landfill
300,000.00 to Landfill
300,000.00
250,000.00

ปริ มาณ ปริ
(กก.)
มาณ (กก.)

ขยะอันตราย
ขยะอันตราย
จากการผลิ
ต

ขยะทั ่วไป
ขยะทั ่วไปต
จากการผลิ

250,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00

จากการผลิ ต

จากการผลิ
Zeroตwaste to Landfill

150,000.00
100,000.00

Zero waste to Landfill

Zero waste to Landfill

Zero waste to Landfill

100,000.00
50,000.00
50,000.00
ปริมาณขยะ ปี 61
ปริมาณขยะ ปี 62
ปริมาณขยะ ปี 61
ปริมาณขยะ ปี 63
ปริมาณขยะ ปี 62
ปริมาณขยะ ปี 64
ปริมาณขยะ ปี 63

011 คัดแยกเพื่อ
จาหน่าย

011 คัดแยกเพื่อ
242,961.50
จาหน่าย
267,712.00
242,961.50
220,276.88
267,712.00
130,685.74
220,276.88

073 071 ฝงั กลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก
สุขาภิบาล
073 071 ฝงั กลบอย่าง
350.00
ปลอดภั
ย ตามหลัก
สุข40.00
าภิบาล

350.00
3,537.00
40.00
86.00
3,537.00

075 เผาทาลายใน
เตาเผา

044 เป็ นวัตถุดิบ
ทดแทน

044 เป็ นวัตถุดิบ
ทดแทน

049 นากลับมาใช้
ประโยชน์อีก

075 เผาทาลายใน
2,150.00
เตาเผา
800.00
2,150.00
2,468.00
800.00
2,540.00
2,468.00

044 เป็ นวัตถุดิบ
ทดแทน
135.00
-

044 เป็ นวัตถุดิบ
755.00
ทดแทน
1,470.00
755.00
1,470.00
-

049 นากลับมาใช้
36,093.00
ประโยชน์อีก
34,748.00
36,093.00
17,995.00
34,748.00
19,698.00
17,995.00

073 071 ฝงั กลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก
042 ทาเชือ้ เพลิงผสม
สุขาภิบาล
073 071 ฝงั กลบอย่าง
11.02
ปลอดภั
ย ตามหลัก
042 ท2,785.06
าเชือ้ เพลิงผสม
สุขาภิบาล
1,554.00
17,330.00
11.02
2,785.06
27,562.00
1,554.00
17,330.00
32,016.50
27,562.00

075 เผาทาลายใน
เตาเผา

075 เผาทาลายใน
24,656.00
เตาเผา
5,594.00
24,656.00
15,734.00
5,594.00
21,878.00
15,734.00

ปริมาณขยะ ปี 64
130,685.74
19,698.00
21,878.00
กราฟ
E3 แสดงการเปรี
ยบเทีย86.00บปริ มาณวั2,540.00
สดุที่ไม่ใช้แล้135.00
ว (กก.) จากกระบวนการผลิ
ตแยกประเภทการส่
งก32,016.50
าจัดระหว่างปี
2561-2564

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริ มาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งกาจัดระหว่างปี 2561-2564

จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นได้ว่าปี 2564 ไม่มกี ารนาขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตส่งไปกาจัดด้วยวิธีการฝงั กลบ
อนั ตราย)E3ไปฝ
งั กลบจ
86 กก.
นประเภทที
่ได้รบั การยกเว้นให้กาจัดโดยวิ
ธีไปฝ
ย
และมีการน
าขยะทั ่วไปE1(ไม่
จากตาราง
และกราฟ
จะเห็
นได้านวน
ว่าปี 2564
ไม่มซึกี่งเป็
ารน
าขยะอันตรายจากกระบวนการผลิ
ตส่งไปก
าจังั ดกลบอย่
ด้วยวิธาีกงปลอดภั
ารฝงั กลบ
ได้ตามหลั
เกณฑ์ข่วไป
อง Zero
ทัง้ นีง้กั กลบจ
ารดาเนิ
นงานเป็
นไปตามนโยบาย
Zero่ได้Landfill
และการด
การคัธดีไปฝ
แยกขยะตามหลั
ก 3Rsย
และมี
การนกาขยะทั
(ไม่อนั Landfill
ตราย) ไปฝ
านวน
86 กก.
ซึ่งเป็นประเภทที
รบั การยกเว้
นให้กาเนิ
าจัดนโดยวิ
งั กลบอย่างปลอดภั
้
ดาเนิ
นการได้
ตามเป
าหมาย
Zero
Landfill
ได้
ตามหลั
กเกณฑ์
ขE1
อง
Zero
Landfill
้ นี้การด
Landfill และการดาเนินการคั
แยกขยะตามหลั
3Rsง
จากตาราง
และกราฟ
E3ทังจะเห็
นได้าเนิวา่ นปีงานเป็
2564นไปตามนโยบาย
ไม่มกี ารน�ำขยะอัZero
นตรายจากกระบวนการผลิ
ตส่งดไปก�
ำจัดด้วยวิธกี ารฝั
้ าหมาย
ดาเนิและมี
นการได้
ตามเป
กลบ
การน�
ำขยะทั
่วไปZero
(ไม่Landfill
อันตราย) ไปฝังกลบจ�ำนวน 86 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้ก�ำจัดโดยวิธีไปฝังกลบ
กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งก�ำจัดระหว่างปี 2561-2564

อย่างปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการด�ำเนินการคัด
รายงานความยังยื
่ น 2564 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
แยกขยะตามหลัก 3Rs ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย Zero Landfill
รายงานความยังยื
่ น 2564 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 77
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• ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต

 ปริ มาณขยะต่อหน่ วยการผลิ ต

ตาราง
การก่
อก�ดำวัเนิสดุดทวัไี่ สม่ดุใช้ทแี่ไล้ม่วใต่ช้อแหน่ล้ววต่ยผลิ
อหน่
ยผลิ(เฉพาะวิ
ต kVAธกี(เฉพาะวิ
ีก�ำจัด042,
แบบ049,044,
071, 073 และ 075)
ตาราง
E2 E2การก่
อกาเนิ
ต วkVA
าจัดแบบธ044,
071,042,
073 049,
และ 075)
รายการ
รายการ

ปี ฐาน 2561

ปีฐาน 2561
1,522,675.00
1,522,675.00
66,800.08
66,800.08
0.044
0.044

ปริมาณการผลิต (kVA)

ปริมาณการผลิต (kVA)
ปริมาณขยะ (kg.)
ปริมาณขยะ (kg.)
ปริมาณขยะต่อหน่ วยผลิต (kg./kVA)
ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA)

2562

ปี ทีปี
่ดาเนิ
การนการ
ที่ดนำ�เนิ

2562
1,240,314.00
1,240,314.00
61,536.00
61,536.00
0.050
0.050

2563

2564

2563
1,291,018.00
1,291,018.00
67,296.00
67,296.00
0.052
0.052

2564
1,287,755
76,353.50
76,353.50
0.059
0.059
1,287,755

1,600,000.00

0.070

1,400,000.00

เป้าหมายไม่เกิน 0.060
0.048kg./kVA 0.050

1,200,000.00
1,000,000.00

0.040

800,000.00

0.030

600,000.00

0.020

400,000.00

0.010

200,000.00
ปริมาณการผลิต (kVA)
ปริมาณขยะ (kg.)
ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (kg./kVA)

ปี ฐาน 2561

2562

2563

2564

1,522,675.00

1,240,314.00

1,291,018.00

1,287,755

66,800.08

61,536.00

67,296.00

76,353.50

0.044

0.05

0.052

0.059

0.000

กราฟ
E4 E4
แสดงสั
ดส่ดวส่วนปริ
หน่
วยผลิ
ต (kg./kVA)
กราฟ
แสดงสั
นปริมมาณขยะต่
าณขยะต่ออหน่
วยผลิ
ต (kg./kVA)
จากตาราง
และกราฟE4E4แสดงให้
แสดงให้เเห็
ห็นนว่ว่าาปริ
ตในส่วตนที
่ส่งวกนที
าจัด่สด้่งวก�ยวิ
จากตาราง
E2 E2
และกราฟ
ปริมมาณวั
าณวัสดุสทดุไี่ ทม่ี่ไใช้ม่แใช้ล้วแจากกระบวนการผลิ
ล้วจากกระบวนการผลิ
ในส่
ำจัธดี 044,
ด้วยวิ042,
ธี 044,
073073
และ และ
075 มี075
แนวโน้
สัดส่วนต่
หน่ วย kVAตทีหน่
่เพิมว่ ขึยน้ kVA
อย่างต่ทีอ่เเนื
มาณวั
สดุไม่สัใดช้ส่วน
042,049,
049,071,071,
มีแมนวโน้
มสัอดปริส่มวาณการผลิ
นต่อปริมตาณการผลิ
พิ่่มองขึ้โดยปี
นอย่า2564
งต่อเนืสัด่อส่งวนปริ
โดยปี
2564
วต่สอดุ
หน่ไม่วยผลิ
สูงวจากเป
2561า(0.048
คิดเป็(0.048
น 25.52%
ไม่ได้ตามเป้
สาเหตุไม่
หลัได้
กมาจากป
ย
ปริมแล้
าณวั
ใช้แล้ตวkVA
ต่อหน่
ยผลิ้ตาหมายปี
kVA สูฐงานจากเป้
หมายปีkg./kVA)
ฐาน 2561
kg./kVA)
คิดเป็าหมาย
น 25.52%
ตามเป้จัาจัหมาย
การปรั
เปลี่ยนวัสจดุจัวัยตการปรั
ถุดบิ ทีบ่ใช้เปลี
ในการผลิ
งปี 2562 ต–อย่
2564
มีการก–าจั2564  และในปี
ดวัสดุประเภทกลุ2564
่มสีตวั มี
ถังกหม้
สาเหตุ
หลักบมาจากปั
ย่ นวัสตดุอย่วัตางต่
ถุดอบิ เนืที่อใ่งช่ช้ใวนการผลิ
างต่อและในปี
เนือ่ งช่ว2564
งปี 2562
ารก�อ ำจัด
ห่ มดอายุ
านจ
าเป็นต้องส่
งกาจัดจกานวนมาก
เนืน
่องจากมี
ทใี่ ช้เนื
และเกิ
ดเหตุกการเปลี
ารณ์ฉุกย
นน้ ามันหม้อ ทใี่ ช้
วัสดุแปลงที
ประเภทกลุ
ม่ สีกตารใช้
วั ถังงหม้
อแปลงที
ห่ มดอายุ
ารใช้งานจ�เหตุำเป็
ต้องส่งกก�ารเปลี
ำจัดจ�ย่ ำนสเปคของสี
นวนมาก เหตุ
อ่ งจากมี
่ เฉินสเปคของสี
แปลงหกรั
้นทีนป่ น�ฏิ้ำบมัตั น
งิ านจ
นต้องใช้วสั่วดุไหลในพื
ดูดซับจานวนมาก
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• การก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุ

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สาหรับ
หม้อแปลงไฟฟ้า คิวทีซี

นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
“เมือ่ หม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่
งกลับมายั
รายงานความยั
งยื
่ นง2564 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตของ QTC ได้เพือ่ เข้ากระบวนการคัดแยก และส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธโี ดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า QTC ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยชอบ และลูกค้าจะ
ต้องเป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาที่โรงงานผลิตคิวทีซี จังหวัดระยองด้วย
ตนเอง”
ในรอบปี 2564 ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�ำจัดที่โรงงาน “คิวทีซี” จังหวัดระยอง

•

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว

ปี 2564 บจ.คิว โซลาร์ 1 ยังไม่มีการส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�ำจัด เนื่องจากยังใช้สิทธิ BOI จึงท�ำการขยายเวลาการจัดเก็บ
วัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
78 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากจะพูดถึงประเด็นสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอีกหนึง่ เรือ่ งส�ำคัญนอกเหนือจากเรือ่ งขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม คงหนีไม่พน้ เรือ่ ง
การก่อก�ำเนิดมลพิษทางอากาศ ทางน�้ำ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวการ
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และคุณภาพน�้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนในสังคม,ชุมชน  และ
สภาพแวดล้อม ซึง่ หากการด�ำเนินของโรงงานอุตสาหกรรมใดไม่คำ� นึงถึงผลกระทบดังกล่าว และไม่ให้ความส�ำคัญในกระบวนการ
ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย อาจถูกต่อต้านจากผู้คนในชุมชนไม่สามารถด�ำเนินกิจการในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น
หรืออาจต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือปิดกิจการ ตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ   
คิวทีซี ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ และผูค้ นในชมชุนรอบข้าง ตลอดจนสิง่ แวดล้อม
และผลกระทบต่อธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต การเลือก
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต้องประหยัดพลังงาน ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบป้องกัน หรือกักเก็บมลพิษ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ตรวจวัดค่ามลพิษต่าง ๆ ตามกฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
2.เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน กระบวนการผลิต ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิง่ แวดล้อม, กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง, การตรวจวัดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ที่กฎหมายก�ำหนด, การจัดซื้อสีเขียว โดยพิจารณา
ด้านคุณภาพ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ
เป้าหมาย 1 : ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อก�ำเนิดมลพิษมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
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)

รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 79

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้น�ำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาประยุกต์ใช้และขอการรับรอง โดยได้รับการ
ตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับ 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�้ำทิ้ง
โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำใต้ดินเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิต  มีเพียงการใช้น�้ำเพื่อการหล่อ
เย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum , ใช้น�้ำเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้ำไว้ใช้ซ�้ำตลอดทั้งปี
ก่อนการส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธี   ส�ำหรับการช�ำระล้างอุปกรณ์ปนเปื้อนต่าง ๆ บริษัทฯ จัดให้มีถังกักเก็บน�้ำที่มีการปนเปื้อนและส่ง
ก�ำจัดภายนอกตามระยะ  ดังนั้น น�้ำทิ้งที่เกิดขึ้นคือน�้ำที่เกิดจากการช�ำระล้างในห้องน�้ำ ห้องครัว การล้างรถยนต์ เท่านั้น น�้ำที่ถูก
ใช้งานแล้วจะถูกรวบรวมอยู่ในบ่อน�้ำที่ขุดขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรดน�้ำต้นไม้ต่อไป ไม่ได้ถูกปล่อยออกสู่ล�ำราง
สาธารณะ ส�ำหรับส�ำนักงานกรุงเทพฯ มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชนิดเติมออกซิเจนทีไ่ ด้มาตรฐานมีการตรวจสอบการท�ำงานของเครือ่ ง
ท�ำออกซิเจนอย่างสม�่ำเสมอ  ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของโรงงาน และส�ำนักงานกรุงเทพฯ เป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย บริษทั เคมเล็บ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน
ว-094  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2562-2564)
ผลตรวจ
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
BOD5
Oil and Grease
PH

1/62

2/62

1/63

2/63

1/64

2/64

มาตรฐาน

หน่วย

30/7/62

6/12/62

24/3/63

20/10/63

10/5/64

24/11/64

7

<2

3

4

9

3

20

mg/l

Not Detected

Not Detected

Not Detected

Not Detected

4.9

Not Detected

5

mg/l

7.94

7.74

7.26

7.23

7.48

6.67

5.5-9.0

-

Not Detected

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

Not Detected

1

mg/l as H2S

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

Sulfides

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ QTC Energy ส�ำนักงานกรุงเทพฯ ณ จุดสุดท้าย (ปี 2562-2564)
ผลการตรวจ
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

1/62

1/63

2/63

1/64

2/64

มาตรฐาน

หน่วย

6/12/62

17/3/63

25/11/63

27/8/64

1/12/64

BOD5

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 H2S

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�ำหรับ Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มีการใช้ในกระบวนการล้างท�ำความสะอาด
แผงโซลาร์เซลจ�ำนวน 86,688 แผง ปีละ 20 ครัง้   และใช้นำ�้ เพือ่ การเกษตรในศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการใช้เพือ่ การ
ช�ำระล้างต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน แหล่งน�ำ้ ได้จากบ่อน�ำ้ บาดาล และการขุดบ่อเพือ่ กักเก็บน�ำ้ ฝนไว้ใช้งานช่วงฤดูแล้ง ซึง่ การระบาย
น�้ำฝน หรือน�้ำล้นจากบ่อที่กักเก็บจะถูกปล่อยออกสู่ล�ำรางสาธารณะ  ดังนั้น Q Solar 1 จึงให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมคุณภาพ
น�้ำทิ้งอย่างสม�่ำเสมอ มีการติดตั้งระบบกังหันตีน�้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน�้ำในบ่อน�้ำที่กักเก็บไว้ และมีการตรวจวัดคุณภาพน�้ำ
ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้บริการจากบริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซนเตอร์ จ�ำกัด  ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน
ว-142 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0156
ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งของ Q Solar 1 (ปี 2562-2564)
ผลตรวจ
พื้นที่ตรวจวัด

น้ำ�ทิ้งของระบบประปา

น้ำ�ทิ้งบ่อน้ำ�ซึมอาคารบ้านพัก

น้ำ�ทิ้งบ่อน้ำ�ซึมอาคาร
สำ�นักงาน

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

<2

5.5-9.0

-

-

<5

20

mg/l

7.1

-

7.1

120

mg/l

3

<40

-

<40

50

mg/l

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

<5

4

-

<2.50

5

mg/l

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

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

ND.

7

-

11

5

mg/l

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

ปริมาณน้ำ�มันและไขมัน (Oil & Grecase)

ND.

38

-

7

5

mg/l

1/62

1/63

2/63

1/64

20/9/62

16/7/63

3/9/63

21/7/64

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A

7.3

2

-

บีโอดี (BOD)

2

ND.

ซีโอดี (DOC)

<40

ปริมาณของเข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)A
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คุณภาพอากาศ
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี มีขนั้ ตอนทีต่ อ้ งระบายอากาศสูภ่ ายนอก ซึง่ ในกระบวนการผลิตทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตัง้ ระบบป้องกันเบือ้ งต้นทีท่ นั สมัยเพือ่ เป็นการป้องกันมลพิษออกสูบ่ รรยากาศให้นอ้ ยทีส่ ดุ และมีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอปีละ 2 ครัง้ โดย บริษทั เคมเล็บ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ซึง่ เป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ ณ ปลายปล่องขณะปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามกฎหมายก�ำหนด มีผลเป็นดังนี้
ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2562 – 2564)
ผลตรวจ
พื้นที่

พารามิเตอร์

ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ Particulate (ฝุ่นละออง)
ปล่องห้องพ่นสี(Spay
Booth)
MC 139 โรงงาน 6

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

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

1.83

1.30

1.69

0.95

2.57

6.56

0.82

Particulate (ฝุ่นละออง)

0.97

Xylene

ppm

152.0

121.0

-

ppm

0.84

7.67

400

mg/m3

-

ppm

400

mg/m3

6.29

2.54

1.61

Total VOCs

61.3

28

835

135

242

1.55

3.94

Not
Detected

4.25

3.43

2.25

200

ppm

0.65

0.26

-

ppm

111

268.0

400

mg/m3

19.3

35.2

-

ppm

<1

27

870

ppm

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

212.0

3.87

-

mg/m3

Particulate (ฝุ่นละออง)

Not
Detected

Not
Detected

400

mg/m3

0.25

3.10

-

mg/m3

Not
Detected

690

ppm

<1

Not
Detected

200

ppm

0.16

7.89

-

mg/m3

<1

Not
Detected

200

ppm

200

ppm

-

mg/m3

-

ppm

18.9

643

29.2

101

Particulate (ฝุ่นละออง)

33

29.1

15.2

Oxide of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide

<1

Not Detected

Not Detected

Carbon Monoxide

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

150

78

167.0

46.8

Carbon Monoxide
Oxide of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide
ปล่องเตาอบ
(หม้อแปลงซ่อม)

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

3

Not Detected

Not Detected

1

4.19

68.8

0.37

29.6

Xylene
Oxide of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide
ปล่องดูดความชื้นเตาอบ
หม้อแปลง (โรง Power)

mg/m3

200

Particulate (ฝุ่นละออง)

Volatile Organic Compounds

ปล่องเตาอบ (Vacuum)

400

Not
Detected

69.0

111

mg/m3

Not
Detected

23.2

17.7

400

2.98

33.2

Particulate (ฝุ่นละออง)

หน่วย

4.66

Total VOCs

Xylene

ปล่องเครื่องตัดพลาสม่า
โรงงาน 4

1.87

มาตรฐาน

Not Detected

Not Detected

1/64

2/64

3/64

30-04-64

24-11-64

Oil mist (ละอองน้ำ�มัน)

949

0.52

0.14

09-04-64

Oxide of Nitrogen as Nitrogen
Dioxide

<1

Not Detected

Not
Detected

0.95

1.87

หมายเหตุ : Q Solar 1 ไม่มีกิจกรรมที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ
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การจัดซื้อสีเขียว
บริษทั ฯ เริม่ ใช้นโยบายจัดซือ้ สีเขียวในปี 2562 โดยในการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการท�ำงาน
ในส�ำนักงานให้พจิ ารณาคัดเลือกสินค้าทีม่ เี ครือ่ งหมาย “ฉลากเขียว” ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนผูผ้ ลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า ทุกคน ทุกกระบวนการ สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมได้ทงั้ ทางตรง และทางอ้อม   โดยในปี 2563 ได้จดั ซือ้ วัสดุสำ� นักงานทีม่ เี ครือ่ งหมาย “ฉลากเขียว” มาใช้จำ� นวน  3 รายการ
ดังนี้
รายการ

:

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม

เครื่องหมายการค้า

:

One Green

มูลค่าการจัดซื้อ

:

48,956.50 บาท

รายการ

:

ผลิตภัณฑ์ลบคำ�ผิดรุ่น ZL102-W

รหัสอุปกรณ์สำ�นักงาน:

:

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

จำ�นวน 9 เครื่อง มูลค่า 488,941.43 บาท

เครื่องหมายการค้า

จำ�นวน 3 เครื่อง มูลค่า 73,435 บาท

		
ตารางสรุปมูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2562-2564
รายการ

เครื่องหมายการค้า

มูลค่าการจัดซื้อสีเขียว (บาท)
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

ผลิตภัณฑ์ลบคำ�ผิดรุ่น 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

177,172.12

472,730.18

621,578.65

มูลค่ารวม

มูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 31.49% มูลค่าที่เพิ่มขึ้น  148,857.47 บาท
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต้องยอมรับว่าปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมระดับโลก ทัง้ ในแง่ของสาเหตุ และผลกระทบ
ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง
เพือ่ ให้ประชากรของประเทศอยูด่ มี สี ขุ มาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี การพัฒนาต่าง ๆ ย่อมเกิดการเผาผลาญพลังงานและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จึงถือได้ว่าทุก ๆ ประเทศมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ท�ำให้
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั่วโลก น�้ำแข็งขั้วโลกละลาย ประเทศในเขตร้อนก็จะวิกฤติร้อน
แห้งแล้ง เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ทุก ๆ ประเทศจะต้องเริ่มด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกตามความตกลงปารีส “Paris
Agreement”  โดยทุกประเทศสามารถด�ำเนินการได้อย่างเสรี เนือ่ งจากความสามารถ ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ
แตกต่างกัน รวมทั้งข้อจ�ำกัดทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป
ในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% ของทั้งโลกแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพื่อลดผล
กระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต และด�ำเนินการตามความตกลงปารีส รัฐบาลไทยจึงก�ำหนดเป้าหมายภายในปี 2030 จะสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คิวทีซี ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมไทย และเป็นองค์กรทีม่ สี ว่ นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยากาศ ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตาม แต่
ก็ให้ความส�ำคัญ และใช้ความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงการเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย
ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ให้มกี ระบวนการ การเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล ในการจัดท�ำรายงานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
4. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน 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�ำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
บริษทั ฯ ได้เริม่ จัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)
ตั้งแต่ปี 2558 และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมที่โรงงานผลิต จังหวัดระยอง มีจุดประสงค์เพื่อรับการ
ทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กรแบบสมเหตุสมผล : Reasonable Assurance โดยระดับความมีสาระส�ำคัญ 5%
Materiality ใช้มาตรฐาน ISO14064-3 และเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก. อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก โดยก๊าซที่ติดตามผล ได้แก่  CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 และ NF3  และได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร เพื่อท�ำหน้าที่ดังนี้
•

รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ตามรายการทีร่ ะบุไว้ในเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ อบก.รายไตรมาส

•

ค�ำนวณ และวิเคราะห์ผลแบบรายไตรมาส

•

รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส

•

จัดท�ำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ของ อบก. ปีละ 1 ครั้ง

•

ขอการรับรองผลจากผู้ทวนสอบภายนอก ปีละ 1 ครั้ง

•

รายงานผลต่อคณะกรรมการ MRB เพื่อจัดท�ำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ 1 ครั้ง

•

ขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปีละ 1 ครั้ง

•

เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานในองค์กรทราบ
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คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
ตาราง C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี 2558-2564

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�ำการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน 2562
ใหม่อีกครั้ง (2019 Re-calculation of Base year #3.1(AR5)) เนื่องจากมีการปรับค่า EF ของก๊าซเรือนกระจกบางตัว และเพิ่ม
การค�ำนวณแยกประเภทน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อแยก Bio Gass ที่ผสมอยู่ในน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ข้อมูลฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
สอดคล้องกับการค�ำนวณในปี 2564   และในปี 2564 ไม่มีการแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 เนื่องจากข้อ
ก�ำหนดใน Scope3 ตามเงือ่ นไขการรับรองของ อบก. ต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ขี อบเขตเกีย่ วโยงกับกระบวนการตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
ถึงปลายน�้ำ ซึ่งในปี 2564 ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope3 ให้มีความน่าเชื่อ
ถือได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าและหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาค�ำนวณ
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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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�ำหนดไว้ 5% จากปีฐาน  2019 Re-calculation of Base year #3.1(AR5) ส่วน
Carbon intensity  ต่อหน่วยผลิต Unit ลดลง 4.82% ซึง่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแ่ ตกต่างจากปีฐาน 2019 Re-calculation
of Base year #3.1(AR5) สามารถให้เหตุผลประกอบได้ดังนี้

อธิบายความแตกต่างระหว่างปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐานและปีปัจจุบัน
•

กิจกรรมใน Scope 1  ปริมาณการปล่อยการเรือนกระจกปีปัจจุบัน 2564 น้อยกว่าปีฐาน 2562 จ�ำนวน 29 TonCO2
คิดเป็น 10.28% เนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะลดน้อยลงด้วยสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯ ใช้มาตรการ WFH ส�ำหรับพนักงานบางกลุ่มซึ่งมีพนักงานและผู้บริหารที่ใช้รถประจ�ำ
ต�ำแหน่ง หรือใช้ Fleet Card   โดยติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโทรศัพท์,e-mail, Line และ MS Team ลด
การสัมผัสระหว่างส�ำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานจังหวัดระยอง ท�ำให้ปริมาณการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงของรถประจ�ำ
ต�ำแหน่ง และรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ ลดลงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ลดลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญ  และให้ปีปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวถังหม้อแปลงโดยน�ำ  Robot เข้ามาท�ำงานแทนคน
จ�ำนวน 2 เครื่องท�ำให้สามารถควบคุมคุณภาพ การผลิตและลดการใช้ทรัพยากรเช่น CO2 ในกระบวนการเชื่อมได้
อย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกัน

•

กิจกรรมใน Scope 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีปัจจุบันสูงกว่าปีฐาน 2562 จ�ำนวน 88  TonCO2 คิดเป็น
11.35% เนื่องจากปี 2564 มีปริมาณการผลิตสูงว่าปีฐาน 2562 หน่วยเป็น MAV จ�ำนวน 47.45 MVA และหน่วยเป็น
Unit จ�ำนวน 185 Unit  ท�ำให้ในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากเป็นการ
ทดสอบทุกเครื่อง 100%   และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงงานจังหวัดระยองได้รับผลกระทบ
จากการทีพ่ นักงานติดเชือ้ โควิด-19  จึงด�ำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ในเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และ
ตุลาคม เพื่อกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงให้พักอาศัยในพื้นที่โรงงาน และเพื่อให้การผลิตไม่หยุดชะงัก โดยไม่น�ำ
ความเสี่ยงออกสู่ภายนอกบริษัทจึงท�ำให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 สูงมากกว่าปกติในเดือนที่มีการท�ำ Bubble
and Seal   ซึ่งกิจกรรมใน Scope 2 ส่งผลต่อ Carbon intensity ของหน่วยผลิต MVA ให้สูงขึ้นมากกว่าความเป็นจริง  
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เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจ�ำปี 2564 ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เลขทีก่ ารรับรอง TH-ENV-2021-5001240-001 ทวนสอบและรับรองผลโดย บริษทั เอสจีเอส(ประเทศไทย)
จ�ำกัด

สามารถ Download Greenhouse Gas Verification Statement ฉบับเต็มได้ที่
https://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2021/03/5-CFO-2.pdf
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ส�ำหรับรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปี 2563 ขอการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) : อบก. ในปี 2564 หมายเลขการรับรองที่ 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�ำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2564 มีประเด็นส�ำคัญดังนี้

• โครงการ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”
จากโครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในปี 2563 จ�ำนวน 5 คัน ได้ต่อยอดในปี 2564 เพิ่มเป็น
รถสามล้ออีก  1 คัน และสร้างเป็นรถ 4 ล้อพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 คันเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการตรวจสอบแผงโซลาร์ และ
การตรวจสอบการท�ำงานของตูค้ วบคุมต่าง ๆ ประจ�ำวัน หรือบางครัง้ มีเหตุฉกุ เฉินแจ้งเตือนความผิดปกติของศูนย์ควบคุมต้องรีบ
ไปตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วนในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ  เป็นดังนี้

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในปี 2564 ลดลงจากปีฐาน 2562 มากว่า 60% นั่นหมายถึง
การลดการเผาไหม้ของน�้ำมันดีเซลซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีฐาน 2562 คิดเป็น 61.77%  ระยะเวลาคืนทุน
ภายใน 3.5 ปี ส�ำหรับปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ยังคงมีปริมาณใช้อยู่ในปี 2564 กว่า 1,700 ลิตร เนื่องจากในบางกิจกรรมยัง
มีความจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ำมันดีเซลอยู่ เช่น รถดับเพลิง และรถบรรทุกขนาดใหญ่
นอกจากนี้รถสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์ของ Q Solar1 ยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งโดยใน
ปี 2564 ได้มีการรับจ้างสร้างรถ 3 ล้อพลังงานแสงอาทิตย์ให้ผู้ที่สนใจไปจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 คันมูลค่า 112,149.53  ถือเป็นอีกก้าว
ส�ำคัญที่จะสามารถผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในราคาที่สามารถเข้าถึงได้
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• โครงการติ
ดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�ำนักงานกรุงเทพ
โครงการติ ดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 12kW สานักงานกรุงเทพ

ปลายปี 2563 บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ Solar Rooftop ขนาด 12kW ทีส่ ำ� นักงานกรุงเทพฯ เพือ่ ใช้เป็นศูนย์เรียนรูข้ องวิศวกร
พนักงานขาย
และช่
างบริ
าง ๆ วิธขนาด
กี ารบ�12kW
ำรุงรักษา
โดยติ
ดตัง้ ระบบแบบ
งานในส�
นักงานช่
ง
ปลายปี
2563
บริกษาร
ทั ฯเกีได้ย่ ตวกัดิ ตับง้เทคนิ
Solarคต่Rooftop
ที่สานั
กงานกรุ
งเทพฯ เพื่อOn
ใช้เป็grid
นศูนเพืย์เอ่ รีใช้
ยนรู
ข้ องวิศำวกร
พนักวงาน
เวลากลางวั
น ในปี
าจากการไฟฟ้
านครหลวงรวมทั
ปี 10,841kWh
คิดนเป็ในปี
น
ขาย และช่างบริ
การ2564
เกีย่ วกัสามารถผลิ
บเทคนิคต่าตงพลั
ๆ งวิงานไฟฟ้
ธกี ารบารุางทดแทนพลั
รักษา โดยติงดงานไฟฟ้
ตัง้ ระบบแบบ
On grid เพื
่อใช้งานในสานักง้ งานช่
วงเวลากลางวั
ค่2564
าไฟฟ้สามารถผลิ
าทีล่ ดลง ต43,362.32
บาท  และสามารถลดการปล่
อยก๊าซเรื้ าอนครหลวงรวมทั
นกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้
ง่
้ าทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ
พลังงานไฟฟ
ง้ ปี 10,841kWh
คิดาเป็ได้นค่5.4188
าไฟฟ้าTonCO2eq  ซึ
ทีล่ ดลง 43,362.32
ผลที
ยงั ไม่เต็มประสิทธิภาพที
ง เนือ่ งจากปัจจัยของจุ
ติดตัง้ และทิ
ทางของแสงอาทิ
ไี่ ม่สามารถรั
ง้ ่
้ าได้ ศ5.4188
บาท ไ่ ด้และสามารถลดการปล่
อ ยก๊ค่ าาดหวั
ซเรือนกระจกจากการใช้
พลังดงานไฟฟ
TonCO2eqตย์ซึท่งผลที
่ได้ยงั ไม่บเต็แสงได้
มประสิตทลอดทั
ธิภาพที
วัน อย่างไรก็ดีการติั ดตั้ง Solar Rooftop ที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์อีกประการคือการใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทีมงาน
คาดหวัง เนื่องจากปจจัยของจุดติดตัง้ และทิศทางของแสงอาทิตย์ทไี่ ม่สามารถรับแสงได้ตลอดทัง้ วัน อย่างไรก็ดกี ารติดตัง้ Solar Rooftop ที่
ได้ศึกษาและน�ำความรู้ที่ได้ส่งต่อให้ลูกค้า อย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งในปี 2564 ได้มีการจัดสัมมนา Online ด้าน PV Panel เพื่อส่ง
กงานกรุงเทพฯ มีวตั ถุ ประสงค์อีกประการคือการใช้เป็ นศูนย์การเรียนรูใ้ ห้ทีม งานได้ศกึ ษาและนาความรูท้ ี่ได้ส่งต่อ ให้ลู กค้า อย่าง
ต่สานั
อความรู
้แก่ลูกค้าจ�ำนวน 4 ครั้ง

kWh

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Solar Rooftop (kWh)
MEA (kWh)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

922

926

964

446

1,238

77

1,101

1,183

1,244

1,051

989

700

0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
-

GHG TonCO2 eq

ถูกต้อง โปร่งใส ซึง่ ในปี 2564 ได้มกี ารจัดสัมมนา Online ด้าน PV Panel เพื่อส่งต่อความรูแ้ ก่ลูกค้าจานวน 4 ครัง้

13,000 14,000 18,000 15,000 16,000 16,000 16,000 15,000 13,000 14,000 16,000 11,000

Reduce GHG Ton CO2 eq 0.4608 0.4630 0.4817 0.2231 0.6188 0.0383 0.5503 0.5914 0.6218 0.5252 0.4945 0.3500

กราฟแสดงประสิ ทธผลของการติ ดตัง้ Solar Rooftop

ตัวอย่างภาพการจัดสัมมนา Online เพื่อส่งต่อความรูด้ า้ น Solar Rooftop ทีไ่ ด้จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้งานจริง

ตัวอย่างภาพการจัดสัมมนา Online เพื่อส่งต่อความรู้ด้าน Solar Rooftop ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริง
รายงานความยังยื
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

88

Super
หม้อแปลงไฟฟ้
ผลิตLow
ภัณฑ์Loss
ที่เป็Transformer
นมิตรกับสิ่งคือแวดล้
อม าทีไ่ ด้รบั การวิจยั และพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ QTC และพันธมิตร

ทางการค้า Hitachi Metals, Ltd. ตัง้ แต่ปี 2551 สืบเนีอ่ งจากวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั ทีม่ งุ่ มัน่ ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
้
 ำSuper
คือโหม้
่ไ ด้ร ับ การวิ
จ ัย และพัฒ นาโดยที
ม วิศผูวกรของ
และให้ความส�
คัญต่อสิLow
่งแวดล้Loss
อม  ร่Transformer
วมกับสถานการณ์
ลกทีอ ่เแปลงไฟฟ
ปลี่ยนไปเนืาที่องการเปลี
่ยนแปลงสภาพภู
มิอากาศ
้คนในสังQTC
คมทั่วและ
พัน ธมิ่มตให้รทางการค้
Ltd. ตักง้ แต่
ปี 2551 โสืภค
บเนีเพื
่ อ งจากวิ
ส ยั ทัศน์ และพั
น ธกิ
ษ ัท ทีอ่มยก๊
ุ่ง มัาซเรื
่นในการผลิ
ตสิน่ชค้ั้นาที่ม ี
โลกเริ
ความส�ำคัาญHitachi
และปรัMetals,
บเปลี่ยนพฤติ
รรมการบริ
่อลดผลกระทบสิ
่งแวดล้
อมจ ของบริ
ลดการปล่
อนกระจกสู
คุณภาพ และให้
ความสได้าคัเห็ญนต่โอกาสจากการเปลี
อสิง่ แวดล้อม ร่วมกั่ยนแปลงครั
บสถานการณ์
่ องการเปลี
่ยนแปลงสภาพภู
มิอากาศ
ผูค้ นในสั
บรรยากาศ
ซึ่ง QTC
้งนี้ โจึลกที
งมีแเ่ ปลี
นวคิ่ ยนไปเนื
ดที่จะผลิ
ตหม้อแปลงไฟฟ้
าที่สามารถใช้
พลังงานที
่ผ่านงคม
่ม ให้ความส
าคัญ และปรั
่ย นพฤติ
โ ภค เพื่อวลดผลกระทบสิ
่ง แวดล้
ลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื
เข้ทัา่วโลกเริ
มาในระบบได้
เต็มประสิ
ทธิภาพบเปลี
ลดการสู
ญเสีกยรรมการบริ
พลังงาน สามารถช่
ยลดการปล่อยก๊
าซเรืออมนกระจกจากการใช้
พลัองนกระจกสู
งานไฟฟ้า่ชนั ้
้ าทีส่ ามารถใช้พลังงานที่ผา่ นเข้ามาใน
้ ำคั้ ญ
จึงต่มีอแผลกระทบสิ
นวคิดทีจ่ ะผลิ่งแวดล้
ตหม้ออแปลงไฟฟ
ได้บรรยากาศ
อย่างมีนัยซึส�่งำคัQTC
ญ เพืได้่อเเป็ห็นโอกาสจากการเปลี
ทางเลือกให้ลูกค้าย่ทีนแปลงครั
่ให้ความส�งนี
ม

ระบบได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสาคัญ
Super Low Loss Transformer ได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช : NIA) และได้เริ่มท�ำการ
เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าทีใ่ ห้ความสาคัญต่อผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ตลาดจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี 2561 นับเวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิวทีซี จะยังคงผลักดัน Super
Low LossSuper
Transformer
เป็นสิTransformer
นค้าทางเลือกส�ได้ำหรั
้ใช้งบานต่
ไปเพืานั
่อช่กวงานนวั
ยลดผลกระทบสิ
แวดล้
อมและสร้
งประโยชน์
ต่อผู้ใช้
Low ให้Loss
รบั บทุนผูสนั
สนุนอจากส
ตกรรมแห่ง่งชาติ
(สนช
: NIA)าและได้
เริม่ ทาการตลาด
งาน  
Save
Theชย์World
Your Money”
จาหน่“ายเชิ
งพาณิ
อย่างเป็Save
นทางการในปี
2561 นับเวลากว่า 10 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิวทีซี จะยังคงผลักดัน Super Low Loss
Transformer
ให้เป็มีนยสิอดจ�
นค้าำทางเลื
กสาหรับLow
ผูใ้ ช้Loss
งานต่อTransformer
ไปเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ
างประโยชน์
ต่อผูงใ้ ช้ออกต่
งาน างประเทศ
“ Save The
ในปี 2564
หน่ายอSuper
: SLL สูงกว่าง่ ปีแวดล้
2563อมและสร้
กว่า 300%
โดยมียอดส่
Your่อง Money”
จ�World
ำนวน Save
421 เครื
และจ�ำหน่ายในประเทศ 21 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 79 ล้านบาท
ในปี 2564 มีย อดจ าหน่ าย Super Low Loss Transformer : SLL สู ง กว่าปี 2563 กว่า 300% โดยมีย อดส่ง ออกต่ างประเทศ
จานวน
อ่ ง และจาหน่ายในประเทศ 21 เครือ่ ง มูลค่ารวมกว่า 79 ล้านบาท
คุณค่421
าต่อเครื
QTC

เพิค่่มารายได้
   สร้างความแตกต่างของสินค้า
คุณ
ต่อ QTC
เพิ่ มรายได้
Year

สร้างความแตกต่างของสิ นค้า

Quantity (EA)

Selling value (MB.)

%Growth

2018

22

11

0

2019

29

22

100.00%

2020

24

2021

442

16
79

-27.27%
393.75%

คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
อยก๊าอซเรื
่ งแวดล้
คุ(Tr.SLL)
ณค่าต่อสิปล่
ม อนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า

้ าน้อยกว่40%
(Tr.SLL)
าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ
า
การใช้หปล่ม้ออยก๊แปลงรุ
่นมาตรฐาน (Tr.STD)
ประมาณ
การใช้หม้อแปลงรุ่นมาตรฐาน (Tr.STD) ประมาณ 40%
Year
2021

Tr.SSL = 664.56
Tr.STD = 1,105.01
Diff = 125.3094
Tr.SLL = 164.3413
Tr.STD = 289.6507
Diff = 159.3639
Tr.SLL = 210.145
Tr.STD = 369.5089
Diff = 75.4083
Tr.SLL = 170.8513

2020
2019
2018

ณค่ค่าาต่ต่ออลูลู
กค้กาค้า
คุคุณ

Diff = 440.45

ด้ด้ววยคุ
ณสมบั
สมบัตเติ ด่เิ นด่ของ
นของ
Super
Transformer
ยคุณ
Super
Low Low
Loss Loss
Transformer
(Tr.SLL)
(Tr.SLL)
ดความสู
ญเสียพลังกงานในแกนเหล็
ที่ลดความสูทีญล่ เสี
ยพลังงานในแกนเหล็
ได้ถงึ 70% เมื่อเทีกยได้
บกัถบงึ
70%
เมือ่ เทียบกับ หม้(Tr.STD)
อแปลงแบบมาตรฐาน
หม้อแปลงแบบมาตรฐาน
จึงช่วยให้ประหยัด(Tr.STD)
ค่าไฟฟ้า
จึได้งช่ปวระมาณ
ยให้ประหยั
ดค่าจไฟฟ้
ประมาณ
ุ
30% และมี
ุดคุม้ าทุนได้
ภายใน
3-5 ปี 30% และมีจด
Saveปี
Save
คุ้มทุนภายใน 3-5

Tr.STD = 246.2596

0
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The World

Your Money

กราฟแสดงปริ
มาณและมูลลค่ค่าขาย
มาณการปล่
อยก๊าซเรืออนกระจกระหว่
าง Tr.SLL และ Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกันเปรียบเทียบ 4 ปี
กราฟแสดงปริ
มาณและมู
ขายและกราฟแสดงปริ
และกราฟแสดงปริ
มาณการปล่
ย
ก๊าซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกัน
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• Green Label Transformer  คือหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น
มาตรฐานทัว่ ไป แต่ได้รบั การปรับปรุงการออกแบบยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานฉลากเขียว และได้รบั การอนุมตั ิ
ให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฉลากเขียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
จากสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย Certificate Number : GL2018/036 และ
GL2019/04 ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขัน และส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ระบบการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างทั่วถึง
ปี 2564 จ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารุน่ ทีไ่ ด้รบั รอง “ฉลากเขียว”
เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 มากกว่า 200% โดยเป็นการจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้า
ภาคเอกชนในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายการประมูลหม้อแปลงฉลาก
เขียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตารางแสดงจ�ำนวนและมูลค่าจ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวตั้งแต่ปี 2562-2564

เอกสารรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์นำ� มาใช้ประโยชน์เพือ่ การด�ำรงชีพขัน้ พืน้ ฐาน แต่เนือ่ งจากมนุษย์ยงั ต้องการสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกอีกมากมาย จึงมีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ เช่นการ
ใช้ฟอสซิลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง การใช้น�้ำเพื่อผลิตอาหาร เครื่องดื่ม  การขุดถ่านหินเพื่อน�ำมาผลิตไฟฟ้า  การตัดต้นไม้เพื่อน�ำ
มาท�ำเฟอร์นิเจอร์ การน�ำทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ มาสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ หากกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านั้นมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จะท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติค่อย ๆ หมดไป ไม่
สามารถปรับสมดุลกลับมาได้ทนั ตามความต้องการของมนุษย์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์เองในอนาคตด้วยเหตุเพราะธรรมชาติ
ขาดความสมดุลก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ดินเสื่อมคุณภาพ ภัยแล้ง  เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ฯลฯ  
คิวทีซี เป็นนิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าก็ตอ้ งใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ ซึง่ มีสดั ส่วนทีม่ ากทีส่ ดุ หากเทียบกับการใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ นอกจาก
นี้ยังมีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ   ส�ำหรับบริษัทย่อย Q Solar 1 ผู้ผลิต
พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหลักเพื่อเลี้ยงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์   นอกจากการใช้ไฟฟ้า และน�้ำมันแล้ว ยังมีการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการบริหารจัดการต่าง ๆ  ดังนั้น คณะ
กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารจึงให้ความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า น�้ำมัน และน�ำ้ อย่างคุม้ ค่าด้วยตระหนักดีวา่ ทรัพยากรที่
ใช้ไม่วา่ จะเป็นไฟฟ้า หรือ น�ำ้ มัน เกิดจากการน�ำทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิต แปรรูปเป็นพลังงาน    การใช้อย่างคุม้ ค่าจะช่วย
ยืดระยะเวลาของทรัพยากรนั้น ๆ ให้มีอยู่ได้นานที่สุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม และเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทได้
อีกแนวทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
2.เพื่อลดต้นทุนการดำ�เนินงานทางธุรกิจ
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO9001,บริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001(ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรแต่
ไม่ขอการรับรอง) ระบบมาตรฐาน ISO14001, นโยบายสิ่งแวดล้อม พลังงาน และคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร
เป้าหมาย 1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานต่อหน่วยผลิต MVA แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่ได้ตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น 7.71%
เป้าหมาย 2 : ปริมาณการใช้น้ำ�มันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อยอดผลิต MVA แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ได้ตามเป้าหมาย ลดลง 8.84%
เป้าหมาย 3 : ปริมาณการใช้น้ำ�ประปาและบาดาลทุกพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ลดลง 5% จากปีฐาน 2562
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ผลการดำ�เนินงานเป็นดังนี้
1. ปริมาณการใช้น้ำ�ประปานครหลวง สนญ. กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 0.46% จากปีฐาน 2562 ไม่ได้เป้าหมาย
2. ปริมาณการใช้น้ำ�บาดาล โรงงานจังหวัดระยอง ลดลง 4.54% จากปีฐาน 2562
ไม่ได้เป้าหมาย
3. ปริมาณการใช้น้ำ�บาดาล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ลดลง 9.73% จากปีฐาน 2562
ได้ตามเป้าหมาย
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การใช้พลังงาน
กระบวนการในกิจกรรมการผลิต การให้บริการ งานส�ำนักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของ QTC , QTCGP และ Q Solar 1
ใช้พลังงานจาก 2 ส่วนได้แก่

1. พลังงานไฟฟ้า
โรงงานคิวทีซี เป็นโรงงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจาก
ภายนอก 2 แหล่งคือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต
จังหวัดระยอง
ตาราง EN1 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�ำนักงานกรุงเทพฯ
QTC Energy สำ�นักงานกรุงเทพฯ

รายการ

การไฟฟ้านครหลวง (kWh)
(Non-Renewable Energy)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

153,000

139,000

152,000

202,000

204,000

1770,00

จากตาราง EN1 และกราฟ EN1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของส�ำนักงานกรุงเทพฯ ในปี 2564 มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการ
ติดตั้งSolar Rooftop ขนาด 12kW แบบ On grid ซึ่งในปี 2564 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
นครหลวงได้ 10,840.58kW และจากมาตรการ WFH ให้พนักงานบางต�ำแหน่งสามารถท�ำงานจากทีบ่ า้ น ท�ำให้ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากการเปิดเครือ่ งปรับอากาศ และการใช้ปม๊ั น�ำ 
้ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2564 ลดลง 15.25% สามารถศึกษาข้อมูล
เพิม่ เติมเรือง Solar Rooftop ได้จากหัวข้อ “โครงการติดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�ำนักงานกรุงเทพฯ ในประเด็นเรือ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง
รายการ

QTC Energy โรงงานจังหวัดระยอง ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
2559

2560

2561

ปีฐาน 2562

2563

2564

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)
(Non-Renewable Energy)

จากตาราง EN2 และกราฟ EN2 จะเห็นได้ว่าปี 2564 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานจังหวัดระยองสูงกว่าปีฐาน 2562
คิดเป็น 11.21% สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่อยผลิต MVA เพิม่ ขึน้ จากปีฐาน 2562 คิดเป็น 7.11% ซึง่ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้แปรผันเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 5% จากปีฐาน ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนือ่ งจากปี 2564 มีปริมาณการผลิตสูงว่าปีฐาน 2562 หน่วย
เป็น MAV จ�ำนวน 47.45 MVA และหน่วยเป็น Unit จ�ำนวน 185 Unit  ท�ำให้ในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ในปริมาณที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นการทดสอบทุกเครื่อง 100%   และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงงานจังหวัด
ระยองได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานติดเชื้อโควิด-19  จึงด�ำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ในเดือนกรกฎาคม,
สิงหาคม และตุลาคม เพือ่ กักตัวพนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงให้พกั อาศัยในพืน้ ทีโ่ รงงาน และเพือ่ ให้การผลิตไม่หยุดชะงัก โดยไม่นำ�
ความเสี่ยงออกสู่ภายนอกบริษัทจึงท�ำให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 สูงมากกว่าปกติในเดือนที่มีการท�ำ Bubble and Seal   
ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต MVA สูงขึ้นมากกว่าความเป็นจริง
    ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
BOI เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 420 kW มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก BOI เมื่อกันยายน 2564  แต่ยังไม่สามารถติดตั้ง
ระบบได้ในปี 2564 เนือ่ งจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ผูร้ บั เหมาไม่
สามารถเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามจังหวัดมาติดตัง้ ได้ จึงเลือ่ นโครงการฯ ออก
ไปติดตัง้ ในปี 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ จะดีขึ้น
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ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1
Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2562

รายการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (kWh)
Non-Renewable Energy

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (MWh)
Renewable Energy

2563

2564

มิเตอร์
6100034354
สาธารณูปโภค

มิเตอร์
27668614
เลี้ยงระบบ

มิเตอร์
6100034354
สาธารณูปโภค

มิเตอร์
27668614
เลี้ยงระบบ

มิเตอร์
6100034354
สาธารณูปโภค

มิเตอร์
27668614
เลี้ยงระบบ

31,106.00

47,520.00

28,651.00

51,183.60

17,529.00

51.600.00

13,201.8

13,130.58

12,895.08

จากตาราง EN3 และกราฟ EN3 แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ซึ่งแยกมิเตอร์ออก
เป็น 2 ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าส�ำหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและส�ำนักงานในปี 2564 ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลเพิ่มเติมเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ.บางส่วนท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 38.82% จากปี 2563  
และส�ำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าส�ำหรับเลีย้ งระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางคืนมีการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้
0.81% ซึ่งมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมกรณีที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าหรือมีเมฆบดบัง ฝนตกหนัก ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ระบบไฟฟ้า
จากมิเตอร์เลี้ยงระบบจะจ่ายกระแสไฟเพื่อเข้าไปเลี้ยงวงจรในระบบควบคุม หรือในระหว่างปีไม่มีปัญหาการ Shutdown ระบบใน
เวลากลางคืน มิเตอร์ไฟฟ้าเลีย้ งระบบก็จะจ่ายไฟเลีย้ งระบบตลอดเวลาในเวลากลางคืน ซึง่ จะเห็นได้จากปริมาณการผลิตไฟฟ้าใน
ปี 2564 ทีล่ ดลงจากปี 2563 ดังนัน้ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าเลีย้ งระบบจะแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลิต
ไฟฟ้าในแต่ละปี
และเนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Q Solar 1 มีปริมาณไม่มากและไม่มีนัยส�ำคัญ จึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้
แต่ส่งเสริมให้ทีมงานใช้ความรู้ และทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาระบบ และใช้งานอย่างคุ้มค่า
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2. พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง
ได้แก่น�้ำมันดีเซล (Diesel) และน�้ำมันเบนซิน (Gasoline)  เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่ง
เคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจ�ำต�ำแหน่ง ในปี 2563 มีปริมาณการใช้ดังนี้
ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง QTC Energy : Non-Renewable Energy
QTC Energy

รายการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

น้ำ�มันดีเซล

110,765

107,332

95,634

74,638

76,588.91

70,646.996

น้ำ�มันเบนซิน

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�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลลดลง 7.76% จากปี 2563 ในขณะ
เดียวกันปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง 10.98% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 WFH ท�ำให้การใช้
น�้ำมันเบนซินส�ำหรับรถประจ�ำต�ำแหน่งที่ท�ำงาน WFH ลดลง  ส�ำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลด
ลงจากปีฐาน 2562 คิดเป็น 8.84%  ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน  
ตาราง EN5 ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง Q Solar 1 : Non-Renewable Energy
รายการ

Q Solar 1
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

น้ำ�มันดีเซล (สำ�หรับรถบรรทุก, รถยนต์ )

4,448.58

3,352.16

1,702.34

น้ำ�มันเบนซิน (สำ�หรับเครื่องตัดหญ้า,ปั๊มน้ำ�)

2,760.68

3,881.96

3,153.26

7,209.26

7,234.12

4,855.60

รวมการใช้น้ำ�มันทั้งหมด

จากตาราง EN5 จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี 2564 ลดลง 49.22% เนื่องจาก Q Solar 1 ได้
น�ำรถพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้งานแทนรถยนต์ ทีใ่ ช้สำ� หรับตรวจการ หรือการท�ำงานในโรงไฟฟ้า (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ
โครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”)
ส�ำหรับเชือ้ เพลิงประเภทเบนซินใช้สำ� หรับเครือ่ งตัดหญ้า และปัม๊ น�ำ 
้ ในปี 2564 ลดลง 18.77% เป็นการใช้ในกิจกรรมตาม
ปัจจัยภายนอกรอบโรงไฟฟ้า เช่นฝุ่นละอองที่กระจายในอากาศและเกาะที่แผงโซลาร์ท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง จึง
จ�ำเป็นต้องล้างท�ำความสะอาดแผงโซลาร์ ในปี 2564 มีจำ� นวนครัง้ ทีล่ า้ งแผลโซลาร์นอ้ ยกว่าปี 2563 จึงท�ำให้ปริมาณการใช้นำ�้ มัน
เบนซินลดลงตาม
ส�ำหรับเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากมีปริมาณการใช้ที่น้อย ไม่มีนัยส�ำคัญ
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การใช้น�้ำ
การบริหารจัดการน�้ำของโรงงานจังหวัดระยอง
โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน�้ำใต้ดนิ เพื่อ
ใช้ในการอุปโภคเท่านัน้     ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มกี ารใช้นำ�้ ในขัน้ ตอนการผลิตใช้เฉพาะในขัน้ ตอนการเชือ่ มแท่ง
เหล็กขนาดเล็กเพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ส่วนส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ใช้น�้ำประปาจากการ
ประปานครหลวงเพื่อการอุปโภคในอาคารส�ำนักงาน
ภาพแสดงกิจกรรมการใช้น�้ำใต้ดิน-บาดาล ของโรงงานคิวทีซี จังหวัดระยอง

ตาราง EN6 แสดงปริมาณการใช้น�้ำปี 2562-2564
รายการ

QTC Energy
ปีฐาน 2562

ปี 2563

ปี 2564

สำ�นักงานกรุงเทพฯ การประปานครหลวง (ลบ.เมตร)

879

909

883

โรงงานระยอง น้ำ�ใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร)

9,374

8,550

8,948

10,253

9,459

9,9

รวม (ลบ.เมตร)

กราฟ EN6 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น�้ำระหว่างปี 2562-2564
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จากกราฟแสดงผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปีฐาน 2562-2564 สรุปดังนี้
1.

ปริมาณการใช้นำ�้ ประปานครหลวงของส�ำนักงานกรุงเทพในปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปีฐาน 2562 คิดเป็น 0.46% ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

2.

ปริมาณการใช้นำ�้ บาดาล โรงงานจังหวัดระยองในปี 2564 ลดลงจากปีฐาน 2562 คิดเป็น 4.54% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
5% จากปีฐาน 2562

• การบริหารจัดการน�้ำของโรงงานจังหวัดระยอง
ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปีค่อนข้างมาก
และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน�้ำฝนธรรมชาติเพื่ออุปโภคเนื่องจากเป็น
พืน้ ทีอ่ ยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึง่ อาจมีมลพิษปะปนในอากาศ ในปี 2564
โรงงานจังหวัดระยองกักเก็บน�ำ้ ฝนส�ำหรับส�ำรองใช้ดบั เพลิงในเหตุฉกุ เฉินเพลิง
ไหม้ตลอดทัง้ ปีในถังกักเก็บตามกฎหมายที่ 70 ลบ.เมตร โดยเมือ่ น�ำ้ เกินระดับ
จะล้นลงท่อระบายน�้ำไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลังโรงงานเพื่อใช้รดน�้ำ
ต้นไม้ในฤดูแล้ง ซึ่งการด�ำเนินงานนี้สามารถลดการสูบน�้ำใต้ดิน-บาดาลเพื่อ
เติมเต็มในบ่อกักเก็บน�้ำส�ำรองฉุกเฉินได้กว่า 70 ลบ.เมตร ต่อปี

การบริหารจัดการน�้ำของ Q Solar 1
Q Solar 1 มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านบ่อทอง
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำเพื่อประโยชน์อยู่ 2 ด้าน
1.

ใช้น�้ำเพื่อการสาธารณูปโภค และการล้างท�ำความสะอาดแผง
โซลาร์เซลจ�ำนวน 86,688 แผง เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดใน
การผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการล้างแผงประมาณ 20 ครั้งต่อปี ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องใช้นำ้� ใต้ดนิ -บาดาลทีม่ คี วามสะอาดน�ำมาขจัดโลหะ
หนักและคราบตะกรันก่อนน�ำไปด�ำเนินการได้ ใน 1 ปีจ�ำเป็น
ต้องใช้น�้ำใต้ดิน-บาดาลประมาณ 6,500 ลบ.เมตร    

2.

ใช้นำ�้ เพือ่ รดน�ำ้ ต้นไม้ และกิจกรรมในแปลงเกษตร “ศูนย์ศกึ ษา
เศรษฐกิจพอเพียง”  การใช้น�้ำในส่วนนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำที่
ผ่านการบ�ำบัดทีส่ ะอาดดังนัน้ Q Solar 1 จึงขุดบ่อเพือ่ กักเก็บ
น�้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งจ�ำนวน 3 บ่อ ปริมาตรความจุ
รองรองรับน�ำ้ ฝนได้ 149,996 ลบ.เมตรต่อปี ส่วนทีเ่ หลือล้นจะ
ค่อยๆ ปล่อยระบายออกสูล่ ำ� รางสาธารณะ ซึง่ สามารถลดการ
สูบน�้ำใต้ดินมาใช้ และประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือการช่วยชะลอ
น�้ำฝนที่อาจไหลหลากจากพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลเข้าไปใน
พื้นที่ชุมชนรอบนอกโรงไฟฟ้า
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แปลนรูปแบบการบริหารจัดการน�้ำ

ตาราง EN7 แสดงปริมาณการดึงน�้ำใต้ดิน-บาดาล และปริมาณการกักเก็บน�้ำธรรมชาติ ปี 2562-2564 (Q Solar1)
รายการ

ปีที่ดำ�เนินการ
ปีฐาน 2562

2563

2564

6,494

6,222

5,862

บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (บ่อ 1) (ลบ.เมตร)

>101,076

>101,076

>101,076

บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร)

>42,972

>42,972

>42,972

บ่อกักเก็บน้ำ�ธรรมชาติ (แปลงเกษตร) (ลบ.เมตร)

>5,948

>5,948

>5,948

Q Solar 1 น้ำ�ใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร)

จากตารางและกราฟ EN7 ปริมาณการใช้น�้ำบาดาล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ในปี 2564 ลดลง 9.73% จากปีฐาน 2562 ได้
ตามเป้าหมายลดลง 5% จากปีฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่ลดลงจากปีฐาน 2562 และปี 2563 และการ
ปรับปรุงเครื่องล้างแผงให้มีการใช้ปริมาณน�้ำที่น้อยลง (อยู่ในระหว่างการทดลองต้นแบบ)
พืน้ ทีท่ งั้ 3 แห่งของบริษทั ฯ ไม่มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจึงไม่มโี ครงการน�ำน�ำ้ ทีบ่ ำ� บัดแล้วกลับมาใช้ แต่ได้ใช้มาตรการ
ประหยัดน�้ำและใช้น�้ำให้อย่างคุ้มค่า
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การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต และการบริการ
โรงงานคิวทีซี จังหวัดระยอง ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�ำหน่าย และให้บริการตรวจสอบบ�ำรุงรักษา และซ่อมแซม
หม้อแปลงไฟฟ้า วัตถุดบิ บางส่วนน�ำเข้าจากต่างประเทศ และบางส่วนจัดหาได้ในประเทศไทย ซึง่ รายการวัตถุดบิ ทีใ่ ช้บางส่วนเป็น
วัตถุดิบที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่เมื่อเข้าสู่กระบวนการ Recycle ของโรงงานแปรรูป ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทันที
เนือ่ งจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า และบางส่วนเป็นวัตถุดบิ ทีไ่ ม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ตอ้ งทิง้ ท�ำลาย
เมือ่ เป็นของเสีย ในปี 2564 เป็นปีแรกทีม่ กี ารเก็บข้อมูลน�ำ้ หนักของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตซึง่ บางรายการสามารถค�ำนวณออกมา
เป็นหน่วยชั่งได้ บางรายการต้องท�ำการแปลงหน่วยโดยมีวิธีการค�ำนวณดังนี้
วัตถุดิบที่มีหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยชั่งเช่น เมตร แผ่น ตัว ชุด ลิตร เป็นต้น จะน�ำตัวอย่างวัตถุดิบ 1 รายการชั่งและแปลง
หน่วยเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัม จากนั้นน�ำไปคูณจ�ำนวนชิ้นที่ใช้ในการผลิต หรือใช้มาตราส่วนสากลแปลงหน่วยเป็นกิโลกรัม
•

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีการค�ำนวณน�้ำหนักหม้อแปลงไฟฟ้าโดยน�ำน�้ำหนักของวัตถุดบิ ที่ใช้มาค�ำนวณ น�้ำ
หนักหน่วยเป็นกิโลกรัมตามมาตรฐานการออกแบบ และออกสูตรการผลิตเพือ่ เบิกรายการวัตถุดบิ ตามทีแ่ บบระบุ ซึง่
รายการน�้ำหนักวัตถุดิบที่เบิกกับสูตรการผลิตอาจมีความไม่แน่นอน + 5%

•

การแพคเกจจิง้ จะท�ำในบาง Order ตามข้อตกลงของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นรายการทีต่ อ้ งส่งออกต่างประเทศ และการ
ส่งมอบงานประมูลภาครัฐ ซึ่งค�ำนวณน�้ำหนักวัสดุที่ใช้จากแบบสั่งผลิตมีความไม่แน่นอน +5%

•

วัตถุดิบที่ต้องใช้ในงานให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นน�้ำมันหม้อแปลง และอุปกรณ์ประกอบภายนอกอื่น ใช้วิธีการแปลง
หน่วยเป็นกิโลกรัม
ตาราง EN 8 แสดงปริมาณการผลิต การให้บริการ และการใช้วัตถุดิบ ปี 2564
รายการ

1,878
4,269
N/A
1,531
N/A

หน่วยนับ
ขนาดกำ�ลังไฟ
(MVA)
1,288
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

เครื่อง (Unit)

1. ปริมาณการผลิตหม้อแปลงใหม่ และหม้อแปลงซ่อม
2.ปริมาณการให้บริการบำ�รุงรักษา
3.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต
4.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่อทำ�แพคเกจจิ้ง
5.ปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่องานบริการ
6.ปริมาณวัสดุที่ส่งไปเข้ากระบวนการ Recycle เพื่อ
แปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น (เหล็ก และ ทองแดง)

น้ำ�หนัก (Ton)
4,391
N/A
4,539
121
10
112

ปริมาณการผลิต 4,394 ตัน
0.21%
งานบริการ
2.60%
แพคเกจจิ้ง

ปริมาณการผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณการให้บริการบ�ำรุงรักษา
จ�ำนวน 1,878 เครื่อง หรือ 1,288 MVA
หม้อแปลงไฟฟ้า
จ�ำนวน 4,269 เครื่อง
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ปริมาณ
วัตถุดิบ
4,670 ตัน
97.20%
ผลิต
หม้อแปลง
ไฟฟ้า

ประเด็นส�ำคัญ
ด้านสังคม
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทย่อมมีเครื่องมือ เครื่องจักร หรือสารเคมีบางตัวที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการผลิต มีวัตถุดิบที่
อาจเป็นทั้งของที่มีน�้ำหนัก หรือของมีคม หรือของเหลวอันตราย ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานนั้น ๆ ผลิตสินค้าอะไร และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
มีแรงงานมนุษย์ที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี หรือวัตถุดิบต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อผลิตสินค้าให้เจ้าของธุรกิจ และมีความ
เป็นไปได้สูงมากที่การท�ำงานของคนและเครื่องมือ เครื่องจักร หรือสารเคมี จะมีความเสี่ยงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุแก่แรงงานตั้งแต่
ขั้นบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต หรืออาจเป็นอันตรายท�ำให้แรงงานเจ็บป่วยล้มตาย หากโรงงานหรือเจ้าของกิจการไม่มี
การป้องกันการเกิดอุบตั อิ ย่างเหมาะสม หากพนักงานไม่เห็นความส�ำคัญหรือไม่ตระหนักเรือ่ งอันตรายจากอุบตั เิ หตุ และหากเกิด
อุบตั เิ หตุขนั้ รุนแรงขึน้ กับโรงงานใดโรงงานหนึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของโรงงานนัน้ อาจถึงขัน้ หยุดกิจการชัว่ คราว
ภาพลักษณ์องค์กร หรือตราสินค้าเสียหาย สร้างความไม่ไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายที่
คุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงาน ด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อีกมาก
จากการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และส�ำคัญต่อคิวทีซี พบว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็น
ประเด็นส�ำคัญสูงสุดด้านความยัง่ ยืน และเป็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งควบคุมการปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด กรรมการ และผูบ้ ริหารตระหนักถึง
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน และธุรกิจของบริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
ในการท�ำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และใช้ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
2. เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งต่อปัจจัยทีอ่ าจจะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการท�ำงานทั้งร่างกายและจิตใจ
ของพนักงาน
การบริหารจัดการ : บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วยระบบมาตรฐาน
ISO45001:2018 , ก�ำหนดนโยบาย และ เป้าหมายด้านความปลอดภัยเพือ่ เป็นแนวทางด�ำเนินการ,
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร ,จัดให้มีบุคลากรที่จ�ำเป็นด้านความปลอดภัยฯ , ส่ง
เสริมสนับสนุนการจัดการหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานให้เอื้อต่อการท�ำงาน , สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร
เป้าหมาย 1 : อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident)
ผลลัพธ์ : ปี 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 25 ครั้ง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 2 : ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงานเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 พนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน 1 ราย ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 3 : พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในงานครบ 100%
ผลลัพธ์ : ปี 2564 พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคิดเป็น 80.5% ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดเพือ่ สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย และประเด็นด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานเป็นความเสี่ยงส�ำคัญขององค์กรที่ต้องควบคุม    

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

ระบบมาตรฐาน
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วยการน�ำระบบมาตรฐาน
ISO45001 มาประยุกต์ใช้พร้อมขอการรับรองมาตรฐานโดยมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบปีละ 1 ครั้งโดยบริษัท เอสจีเอส
จ�ำกัด(ประเทศไทย) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบุคลากร และกรอบการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้
กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

การรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินและทบทวนความเสีย่ งด้านความปลอดภัยฯ ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ คัดเลือกประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
น�ำไปจัดท�ำแผนควบคุมและลดความเสีย่ ง โดยความเสีย่ งด้านความปลอดภัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญได้แก่การเกิดเพลิงไหม้ การรัว่ ไหลของ
สารเคมี และการใช้รถโฟล์คลิฟในการยก เคลื่อนย้าย
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บริษทั ฯ ได้สง่ บุคลากรเข้ารับการอบรมและแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในระดับต่าง ๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดมีสัดส่วนจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อจ�ำนวนพนักงานดังนี้
QTC Energy
ระดับ
งานบริการและ สนง.กรุงเทพฯ โรงงานระยอง
จำ�นวน (คน)
จำ�นวน (คน)
จป.หัวหน้างาน
10
17
จป.เทคนิค
จป.วิชาชีพ
2
จป.บริหาร
15
10

Q Solar 1
จำ�นวน (คน)
1
1
1

1 ต่อ 5
1 ต่อ 6
    สัดส่วนจ�ำนวน จป.  ต่อ จ�ำนวนพนักงาน

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจ�ำปี 2564-2565 (มาจากการเลือกตั้งในปี 2563)
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
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
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 โดยผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส�ำคัญและ
ให้การสนับสนุน ทัง้ เวลา เครือ่ งมือสนับสนุน บุคคลากร และงบประมาณทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารความปลอดภัยฯ จัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยเพือ่ ก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ มีการติดตาม
ผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมบริษทั ทุก
ไตรมาส   
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สร้างแรงจูงใจ
ในปี 2564 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้จดั ท�ำแผนงานด้านความปลอดภัยเพือ่ ลดจ�ำนวนและความรุนแรงของ
การเกิดอุบตั เิ หตุจากปี 2563 ให้ได้มากกว่า 80% ซึง่ ในแผนงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ ด้านเช่น การรณรงค์ให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แผนการประยุกต์ใช้กิจกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่ใหเกิด
อุบัติเหตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
แผนการปรับปรุงด้านการยศาสตร์ ในพื้นที่ท�ำงานให้เหมาะสมกับท่าทางการท�ำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ และความเมื่อยล้าจากการ
ท�ำงาน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น ซึ่งในปี 2564 มีจ�ำนวนอุบัติเหตุที่ลด
ลงจากปี 2563 และมีพื้นที่เป้าหมายที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในปี 2564 บริษัทฯ จึงจัดมอบป้ายเกียรติยศ และเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญ
ก�ำลังใจให้พนักงานและสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านความปลอดภัยโดยมีพื้นที่ที่สมควรได้รับการยกย่องดังนี้
1.

พื้นที่ที่มีอุบัติเหตุลดลงจากปี 2563 สูงสุด
➜
พื้นที่ส่วนตัวถังจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 69%
➜
พื้นที่ส่วนเหล็กแกนจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 75%

2.

พื้นที่ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ Zero Accident ในปี 2564
➜
พื้นที่ส่วนพันคอยล์
➜
พื้นที่ซ่อมบ�ำรุง
➜
พื้นที่แผนกประกันคุณภาพ
➜
พื้นที่ส่วนอบและเติมน�้ำมัน
➜
พื้นที่ส่วนแกนเหล็กอะมอร์ฟัส
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดความรูแ้ ละพัฒนาทักษะของพนักงานเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษทั ฯ ใช้ชอ่ งทางในการด�ำเนิน
การหลายรูปแบบ เช่นการฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�ำเป็นที่ได้ก�ำหนดไว้ การใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย KYT และ Safety การฝึก
ปฏิบตั เิ พือ่ เรียนรูจ้ ริง การรับแชร์ประสบการณ์จากผูท้ เี่ คยประสบเหตุโดยตรง การใช้สอื่ วิดโี อ หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ มีน�้ำใจ
และช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเอง ผู้ร่วมงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ ปี 2564 จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญจ�ำนวน 4 หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ 35,000 บาท ดังนี้
1.

หลักสูตรการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ
โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร ไม่มีค่าใช้จ่าย
เมือ่ วันที่ 29 ธ.ค. 64 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบคิดเป็น 66.34%

2.

หลักสูตรฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหมาก งบประมาณที่ใช้ 13,000 บาท เมื่อวันที่ 21
ธ.ค. 64 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคิดเป็น 53.85%

3.

ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานทีส่ งู
(รูปแบบออนไลน์)
โดยวิทยากรจาก บริษทั ตะวันออก เทรนนิง่ แอนด์ คอน
ซัลแตนท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานท�ำงานทีส่ งู จ�ำนวน 28 คน เข้าร่วมอบรม 100%
งบประมาณที่ใช้ 22,000 บาท
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ ขณะปฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ให้ความส�ำคัญ ในการ
ป้องกันอันตราย ทราบถึงลักษณะอันตรายในขึน้ ตอนการ
ท�ำงานบนทีส่ งู สามารถตรวจสอบสภาพและบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.

อบรมขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานที่สูงและที่ลาดชัน
โดย จป.วิชาชีพ เมือ่ วันที่ 9 ก.ย. 64 กลุม่ เป้าหมายส่วน
ซ่อมบ�ำรุง จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรม 100 %
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงรับทราบถึง
ขั้นตอนในการท�ำงานบนที่สูง และสามารถท�ำงานบนที่
สูงได้อย่างปลอดภัย
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เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานกลุ่มเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ
ปี 2564 จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
จ�ำนวน 4 หลักสูตร จ�ำนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมคิดเป็นสัดส่วน 80.5% ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนือ่ งจาก
หลักสูตรดับเพลิงและอพยพหนีไฟซึ่งในช่วงฝึกอบรมพนักงาน
บางกลุม่ ติดภารกิจภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึง่ จะด�ำเนิน
การเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในรอบปี 2565 ต่อไป

19.50%
สัดส่วนพนักงานทีร่ บั การอบรมตามแผน
สัดส่วนพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรม

80.50%

การบังคับใช้กฎระเบียบ
บริษัทฯ มีมาตรการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ
อย่างเคร่งครัด จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบนั สาเหตุสว่ นใหญ่มาจาก “คน” ประมาท ละเลยการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริม่ ปฏิบัติงาน หรือเมือ่ ไม่มใี คร
เห็น ก็จะถอดอุปกรณ์ปอ้ งกันออก เป็นเพราะขาดความตระหนัก
ถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ซึง่ เป็นหน้าทีส่ ำ� คัญของ
ผู้บริหาร และหัวหน้างานที่จะต้องท�ำความเข้าใจ ตักเตือนตาม
ระบบ ลงโทษตามความผิดทางวินัย อย่างเคร่งครัด
ในปี 2564 มีการบังคับใช้ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยได้มีการออกใบบันทึกเตือนการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 11 รายการ ซึ่งการบังคับใช้อย่างเข้มข้นนี้ส่งผลให้จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในปี 2564 ลดลงจากปี 2563

สร้างการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมการท�ำ  KAIZEN และการส่งเสริมการเขียนรายงาน Near-miss เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การเสนอแนวคิด และวิธกี ารขจัดความไม่ปลอดภัยก่อนการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ ในปี 2564 มีพนักงานส่งผลงาน KAIZEN ด้านความ
ปลอดภัยจ�ำนวน 55 เรื่องจาก KAIZEN ทั้งหมด 911 เรื่อง และส่ง Near-miss Report ทั้งสิ้น 36 เรื่อง
สถิติการมีส่วนร่วมจากการทา KAIZEN ด้านความปลอดภัย
ปี 2563-2564

สถิติการมีส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report
ปี 2562-2564

และเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุเ์ ดลต้าทีร่ นุ แรง เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานในปี 2564
บริษัทฯ จึงงดจัดกิจกรรม สัปดาห์ “5S Safety & Happy Workplace” เป็นการชั่วคราว
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ เฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมีผลการตรวจวัดประจ�ำปี 2564 ดังนี้
ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�ำงาน
พื้นที่

จุดที่ทำ�การตรวจ

โรงงาน 3
อบและเติมน้ำ�มัน
แกนเหล็กอะมอร์ฟัส
ประกอบ
เหล็กแกน
ประกอบ Work Shop
ติดตั้งอุปกรณ์
อาคารพันคอยล์
อาคารพันคอยล์ 2
ห้องตัดกระดาษ
โรงงาน 4
โรงงาน 4
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 5
โรงงาน 6
โรงงาน 6

1/2562
15/3/62

เครื่องตัดเหล็ก Uni coil
Tanking
เครื่องตัดเหล็กอะมอร์ฟัส
ห้องตัดไม้
Work Shop
Spray Booth
เครื่องพันคอยล์
เครื่องพันคอยล์
ตัดกระดาษ
เชื่อมประกอบตัวถัง
เครื่องตัดพลาสม่า
เชื่อมประกอบตัวถัง
Robot เชื่อมประกอบตัวถัง
พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก
ห้องยิงเม็ดเหล็กอัตโนมัติ
Spray Booth
Spray Booth (ใหญ่)

86.4
84.3
80.1
81.0

2/2562
23/7/62
77.9
75.0

ผลตรวจ
1/2563
20/3/63
79.9
76.2

78.8
89.0
74.3
76.8
73.0

80.6
82.0
75.9
77.3
71.0

77.2
86.0
85.7

77.0
95.7
85.7
92.0
88.3
89.3
88.6
81.6
85.3

2/2563
30/6/63

1/2564
10/5/64
74.6
74.9
73.1
80.5
85.4
76.7
73.5
69.0
71.0
74.9
87.5
84.5
85.1
83.8

2/2564
11/6/64

มาตรฐาน

หน่วย

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

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

82.3

81.3

86.7
75.9
81.3

ในปี 2564 ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพื้นที่ท�ำงานด�ำเนินการ 2 ครั้ง มีพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
5 พืน้ ทีซ่ งึ่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเป็นพืน้ ทีอ่ นั ตรายผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูท้ จี่ ะเข้าในพืน้ ทีท่ ำ� งานต้องสวมใส่ PPE ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผน
อนุรกั ษ์การได้ยนิ อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ยังคงหาโอกาสในการปรับปรุงเพือ่ ลดความดังของเสียงลงโดยเฉพาะในพืน้ ทีโ่ รงงาน 6
Spray Booth (ใหญ่) ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการท�ำงานใหม่ท�ำให้สามารถลดความดังของเสียงลงได้อยู่ต�่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ชุมชน)
ผลตรวจ*
พารามิเตอร์

พื้นที่

1/62

1/63

1/64

23-24/7/62

23-24/3/63

19-20/5/64

มาตรฐาน

หน่วย

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�ำงานกับสารเคมี
พื้นที่

พารามิเตอร์

01/62
15/3/62

02/62
23/7/62
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
<0.25
Not Detected

ผลตรวจ
01/63
20/3/63
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
1.52
Not Detected

02/63
30/6/63

01/64
มาตรฐาน
หน่วย
10/5/64
เหล็กแกน:ตัดเหล็ก/Slit โรงงาน 3
Iron Dust
Not Detected
10
mg/m3
Total dust
<0.20
15
mg/m3
เหล็กแกน:เรียงเหล็กโรงงาน 3
Acetone
Not Detected
1,000
ppm
Xylene
Not Detected
100
ppm
Toluene
Not Detected
200
ppm
Total dust
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 : ปรับเปลีย่ นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯเหลือปีละ 1 ครัง้ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการ
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2559
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ปี 2564 มีเป้าหมายที่จะลดจ�ำนวนครั้งในการเกิดอุบัติลงจากปี 2563 เป้าหมาย 80% แต่ผลการด�ำเนินงานสามารถลด
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุได้เพียง 11 ครัง้ หรือคิดเป็น 30.6% โดยในปี 2564 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้จดั ท�ำแผน
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ เี ป้าหมายการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุ แต่การด�ำเนินงานในบางประเด็นเช่นการสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยโดยน�ำกิจกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่ใหเกิดอุบัติเหตุ Completely Check Completely
Find out Activity-CCCF มาประยุกต์ใช้นั้นไม่สามารถด�ำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ต้อง
หยุดแผนงานที่จ�ำเป็นต้องมีการรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�ำคัญ
และให้คงเป้าหมาย Zero Accident ไว้ต่อไป
ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน (2556-2564) เฉพาะ QTC
จำ�นวนครั้ง/ปี

ความรุนแรง/ความเสียหาย
ทรัพย์สินเสียหาย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย-ไม่หยุดงาน (ครั้ง)
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)
รวมจำ�นวน (ครั้ง)
รวมจำ�นวนวันหยุดงานจากอุบัติหตุในการทำ�งาน (วัน)

2556
8
8
1
17
2

2557
6
7
0
13
0

หมายเหตุ : ปี 2564 Q Solar 1 ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

2558
10
21
0
31
0

2559
10
7
0
17
0

2560
12
9
2
23
4

2561
11
12
0
23
0

2562
7
11
1
19
1

2563
17
18
1
36
19

กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�ำแนกตามลักษณะการประสบอันตราย : 2564

นิ้วมือ 3

ยานพาหนะ 12

อื่นๆ 5

มือ
1

ข้อมือ ขา ดวงตา เพลิง
1
1
1 ไหม้
1

กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�ำแนกตามสาเหตุการเกิด : 2564

Unsafe Condition/
Unsafe action 13
Unsafe action 13

Unsafe Condition 3

ช่วงอายุ

กราฟแสดงจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแยกตามช่วงอายุงานการท�ำงานของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ: 2564
< 1 ปี

4

> 1-5 ปี
> 5-10 ปี

12
4

> 10 ปี

1

บุคคลภายนอก

4
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2564
18
4
3
25
10

จากการสอบสวนอุบัติเหตุสรุปได้จากกราฟแสดงอุบัติเหตุจ�ำแนกตามสาเหตุการเกิดจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี
2564 มาจากการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัยของพนักงานคิดเป็น 52% มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน 12% และมา
จากการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัยในพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพแวดล้อมไม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านอีก 36% และจากกราฟแสดงอุบตั เิ หตุจำ� แนก
ตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ เกิดขึ้น 12 ครั้ง มูลค่าความเสีย
หาย 74,103 บาท ส่วนอุบัติเหตุที่ท�ำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส�ำคัญคือดวงตา และนิ้วมือก็มีจ�ำนวนครั้งที่ลดลงจากปี 2563 โดย
รวมแล้วจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี 2563
ส�ำหรับช่วงอายุของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุงาน 1-5 ปี ซึ่งในประเด็นนี้ คณะ
กรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จะได้น�ำไปวางแผนในการ Re-training กลุ่มพนักงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป และได้จัดท�ำแผน
ควบคุม แผนลดความเสีย่ งรองรับการปฏิบตั งิ าน จัดท�ำแผนการฝึกอบรมซ�ำ 
้ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดย
จะน�ำกิจกรรมการคน หาและประเมินอันตรายไม่ใหเ กิดอุบตั เิ หตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF ในการ
ด�ำเนินงานปี 2565
กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัย (Statistical data of safety) ตามมาตรฐาน ANSI
ตั้งแต่ปี 2561-2564
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สุขภาพ

10
สุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พนักงานสามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริ8ษทั ฯ

ประกาศใช้นสุโยบายส่
ขภำพงเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/ รวมถึงการจัดพืน้ ทีก่ ารท�ำงานให้
มีสภาพแวดล้
มที่น่ด่าขีอยูองพนั
่ สะอาด
อมด้านแสง เสี
สารเคมีอย่การบริ
โภคท ธิการลดละเลิ
สุขอภาพที
กงานครอบคลุ
เป็ นปจั จัมยประเด็
สาคัญทีน่ทภาวะแวดล้
าให้พนักงานสามารถปฏิ
บ ตั ยิหงน้ความร้
าที่ที่รบั อผินดชอบได้
างมีประสิ
ภาพ บริษ ัท ฯก
เหล้ประกาศใช้
า บุหรี่ ยาเสพติ
ด ฯลฯ
ดให้มขีกภาวะองค์
ารตรวจสุกขรภาพประจ�
ำปี และติดตามผลอย่างต่อเนื
่อง ง การจัดพื้ น ที่ก ารท างานให้มี
น โยบายส่
ง เสริพร้
ม สุอขมทั
ภาพ้งจัและสุ
https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/
รวมถึ
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นภาวะแวดล้อมด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยา
เสพติด ฯลฯ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพทั่วไปประจ�ำปี

กำรตรวจสุ
ำปีขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งส�ำนักงานกรุงเทพฯ รวม QTCGP และโรงงานระยอง ปี 2564
บริษัทฯขภำพทั
จัดให้ม่วไปประจ
ีการตรวจสุ

บริษ ัท ฯ2จัแห่
ดให้งคืมอีการตรวจสุ
ขภาพพนั
กงานปี
ะ 1 ครัตง้ เิ ทัวชง้ สศรี
านันกงานกรุ
QTCGP1 ด�และโรงงานระยอง
ปี 2564
ใช้สถานพยาบาล
รพ.พญาไท
ศรีราชา
และลรพ.สมิ
ครินทร์ง เทพฯ
ส�ำหรับรวม
Q Solar
ำเนินการตรวจโดย
รพ.จุฬใช้า
2 แห่
ศรีรอาชา
และ รพ.สมิเข้
ติเาวช
ครินทร์ สาหรับอQมในการท�
Solar 1 ำดงานเพื
าเนินการตรวจโดย
รพ.จุฬารัตน์
รัตสถานพยาบาล
น์ 304 อินเตอร์
ทั้งนีคือ้ได้รพ.พญาไท
จัดให้มีแพทย์
าชีวเวชศาสตร์
มาส�ศรีำนรวจสภาพแวดล้
่อก�ำหนดโปรแกรมตรวจ
ัเพศ
อินเตอร์จทัจังย้ นีเสี้ได้ย่ จงในการตรวจ
ดั ให้มแี พทย์อาชี
วเวชศาสตร์ เข้ามาส
ารวจสภาพแวดล้มอตามกฎหมาย
มในการทางานเพื
่อกาหนดโปรแกรมตรวจสุ
ขภาพตามป
ย
สุข304
ภาพตามปั
โปรแกรมตรวจสุ
ขภาพจะครอบคลุ
และเพิ
ม่ เติมให้พนักงานตามช่
วงอายุ จจั
เสี
ย
่
งในการตรวจ
โปรแกรมตรวจสุ
ข
ภาพจะครอบคลุ
ม
ตามกฎหมาย
และเพิ
่
ม
เติ
ม
ให้
พ
นั
ก
งานตามช่
ว
งอายุ
เพศ
ที
ม
่
ค
ี
วามเสี
ย
่
ง
โดยในปี
ทีม่ คี วามเสีย่ ง โดยในปี 2564 ใช้งบประมาณรวมทัง้ 3 บริษทั ทัง้ สิน้ 643,738.40 บาท ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ใช้งดบประมาณรวมทั
ษทั ทัง้ สิน้ 643,738.40 บาท ภายใต้มาตรการป
เชือ้ 2564
โรคโควิ
-19 อย่างเคร่งง้ ครั3 ดบริและงดการตรวจสมรรถภาพปอดเนื
อ่ งจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชี
พและสิง่ แวดล้อมแห่ง
และงดการตรวจสมรรถภาพปอดเนื่อ งจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย ขอความร่ว มมือทาง
ประเทศไทย ขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ซึง่ เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิด
โรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและ
ละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและท�ำให้เกิดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้ออย่างมาก
ทาให้เกิดความเสีย่ งการแพร่กระจายเชือ้ อย่างมาก

จานวนพนั
กงานที่มขผี ภำพทั
ลตรวจสุ่วขไปผิ
ภาพทั
วไปผิ
่ (QTC,QTCGP)
ดปกติ ปี 2562-2564
จำนวนพนักงำนที
่มีผลตรวจสุ
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จานวนพนั
่มผี ลตรวจสุ
ขภาพทั
่ ปกติดปกติ
ปี 2562
2564
จ�ำนวนพนั
กงานทีก่มงานที
ีผลตรวจสุ
ขภาพทั
่วไปผิดวไปผิ
(Q Solar
1) ปี -2562-2564
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(Uric Acid)

รายการตรวจ

จากกราฟพบว่าพนักงานของ QTC, QTCGP, Q Solar 1 ที่มผี ลตรวจสุขภาพทั ่วไปผิดปกติลดลงจากปี 2563 เล็กน้อยซึง่ เป็ นผล
มาจากกลุ
่มคนทีเ่ ข้าร่วามกิ
QTC Fun
Season Q2,3Solar
ที่ทากิ1จกรรมวิ
ง่ ออกกาลัขงภาพทั
กายสะสมไมล์
บั เงินลรางวั
ล และน2563
าเงินสมทบของ
จากกราฟพบว่
พนัจกรรม
กงานของ
QTC,& Fit
QTCGP,
ที่มีผลตรวจสุ
่วไปผิดรปกติ
ดลงจากปี
เล็กน้อย
ฯ จากระยะไมล์
ไปบริ
และบริ
ง เสริม2,3
ให้พทีนั่ทก�ำงานทุ
กคนได้่งออกก�
มโี อกาสร่
มกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ต่ อล
ซึ่งบริ
เป็ษนัทผลมาจากกลุ
่มคนที
่เข้จาาคเพื
ร่วมกิ่อจการกุ
กรรมศลQTC
Funษัท&จะยั
Fitงคงส่
Season
กิจกรรมวิ
ำลังวกายสะสมไมล์
รับเงินรางวั
สุ
ข
ภาพของพนั
ก
งานต่
อ
ไป
และน�ำเงินสมทบของบริษัทฯ จากระยะไมล์ไปบริจาคเพื่อการกุศล และบริษัทจะยังคงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสร่วม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานต่อไป
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การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง
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คน

ั ยเสี่ยงปี 2563-2564
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การตรวจสุ
ข ภาพตามป
ยเสี่ยย่ งในการท�
งในการทำางานประจ
ย่ งจากสมรรภาพการได้
ยิน ผิยดปกติ
ูงกว่าสปีูงกว่
2563
การตรวจสุ
ขภาพตามปั
จจัจั ยจัเสี
งานประจ�าปี
ำปี2564
2564พบภาวะเสี
พบภาวะเสี
่ยงจากสมรรภาพการได้
ินผิดสปกติ
าปี
เนื
่
อ
งจากปี
2564
แปลผลพิ
จ
ารณาระดั
บ
การได้
ย
น
ิ
ที
ค
่
วามถี
่
25
dB
HL
อ้
า
งอิ
ง
จากแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้
ย
น
ิ
ใน
2563 เนือ่ งจากปี 2564 แปลผลพิจารณาระดับการได้ยนิ ทีค่ วามถี่ 25 dB HL อ้างอิงจากแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพ
งานอาชีว อนามัย พ .ศ . 2558 กรุงเทพมหานคร สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อ มแห่ งประเทศไทย และกลุ่ ม ศูน ย์
การได้
ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานคร สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึง่ เดิมใช้เกณฑ์แปลผลอ้างอิง างอิงจากสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ระดับ
และกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเดิมใช้เกณฑ์แปลผลอ้างอิงจากส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
การได้ยิน เสียงที่ผดิ ปกติ หมายถึง ระดับ การได้ยินที่มคี ่าเฉลี่ ยที่ความถี่ 500 1000 2000 และ 3000 Hz มีค่ามากกว่า 25 dB หรือ มี
สิ่งแวดล้อม ระดับการได้ยินเสียงที่ผิดปกติ หมายถึง ระดับการได้ยินที่มีค่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500 1000 2000 และ 3000 Hz มีค่า
ค่าเฉลีย่ ระดับการได้ยนิ ทีค่ วามถี่ 4000 6000 Hz มีคา่ มากกว่า 45 dB จึงทาให้มผี อู้ ยู่ในภาวะเสีย่ งการได้ยนิ สูงขึน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้ทาง
มากกว่า 25 dB หรือมีค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 4000 6000 Hz มีค่ามากกว่า 45 dB จึงท�ำให้มีผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงการ
โรงพยาบาลเข้าให้คาปรึกษา แนะนาเพื่อการรักษา และป้องกันในระยะยาว
ได้ยินสูงขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้ทางโรงพยาบาลเข้าให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำเพื่อการรักษา และป้องกันในระยะยาว

ภาพการตรวจสุขภาพประจาปี 2564 ภายใต้มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิ ด-19

ปี 2564 มีภาพการตรวจสุ
พนักงานเจ็บป่ วยอัขนภาพประจ�
เนื่ องมาจากการท
1 รายได้
แก่ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
ำปี 2564างาน
ภายใต้
มาตรการป้
มีอาการแสบตา และเจ็บตา จึงส่งตัวไปตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลด้วยการ X-Ray ดวงตา พบว่าเยื้อบุตา และกระจกตาอักเสบ ไม่
พบเศษวั
ใดในดวงตา
รักษาด้วยการให้
ยา และปิดตา พักรักษาตัวนาน 4 วัน สาเหตุมาจากมีฝ่นุ เข้าตาข้างซ้ายในขณะปฏิบตั ิงาน และ
การเจ็
บป่สวดุยอั
นเนื่องมาจากการท�
ำงาน
พนักงานทาการขยี้ตาจนตาแดง และไม่แจ้งเหตุให้ จป.ทราบในทันที ปล่อยให้มอี าการสะสมนานเกิน 1 วัน ประเด็นนี้ คปอ.ได้ช้แี จงให้
ปี 2564
มีพนักงานเจ็
บป่วยอันเนืยส่อ่ วงมาจากการท�
ำงาน 1 รายได้
โดยมี
อาการแสบตา
และเจ็บตา
จึงงส่จป.เพื
งตัวไปตรวจรั
กษาทีโ่ รง
พนักงานทุ
กคนตระหนั
กถึงความปลอดภั
นบุคคลหากประสบเหตุ
ทมี่ คี วามผิ
ดปกติ
ต่อสุขภาพของตนให้
รบี แจ้
่อดาเนินการได้
พยาบาลด้
วยการ
X-Ray ดวงตา
พบว่าเยื้อบุกตงานสู
า และกระจกตาอั
กเสบ ไม่พบเศษวัสดุใดในดวงตา รักษาด้วยการให้ยา และปิดตา
ทันทีและเพื
่อความปลอดภั
ยต่อสุขภาพของพนั
งสุด

พักรักษาตัวนาน 4 วัน สาเหตุมาจากมีฝนุ่ เข้าตาข้างซ้ายในขณะปฏิบตั งิ าน และพนักงานท�ำการขยีต้ าจนตาแดง และไม่แจ้งเหตุให้
บป่ วยจากการท
างานปี
2556-2564
จป.ทราบในทันที ปล่อยให้มอี าการสะสมนานเกินสถิ1ตวัิ กนารเจ็ประเด็
นนี้ คปอ.ได้
ชแี้ จงให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยส่วน
จานวนครั
บุคคลหากประสบเหตุทมี่ คี รายการ
วามผิดปกติตอ่ สุขภาพของตนให้รบี แจ้ง จป.เพือ่ ด�ำเนินการได้
ทนั ง้ ที/ปี และเพือ่ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ของพนักงานสูงสุด
เจ็บป่วยจากการทางาน (คน)

0
0
สถิติการเจ็บป่วยจากการท�
ำ0งานปี 32556-2564

จานวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทางาน (วัน)

รายการ

0

0

2556

2557

เจ็บป่วยจากการทำ�งาน (คน)

0

0

จำ�นวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (วัน)

0

0

0

0

0จำ�นวนครั0้ง/ปี

0

0

2

1

0

0

3

4

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

3

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0
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การให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ
บริษทั ฯ จัดให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ. พญาไทศรีราชา เข้าให้คำ� แนะน�ำและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับผลตรวจสุขภาพของ
พนักงานเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจสมรรถนะการได้ยินผิดปกติจ�ำนวน 38 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1.

ไม่ใช่กลุ่มรับสัมผัสเสียงดัง จ�ำนวน 24 คน แนะน�ำให้พนักงานปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก ตามสิทธิ์ประกันสังคม

2.

กลุ่มรับสัมผัสเสียง จ�ำนวน 14 คน แนะน�ำดังนี้
•

ตรวจซ�ำ้ ยืนยันผล จ�ำนวน 3 คน โดยผลการตรวจซ�ำ้ ทัง้ 3 คน มีผลตรวจใกล้เคียงกับ Baseline (ผลตรวจก่อน
เข้างานตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานใหม่)

•

ไม่ต้องตรวจซ�้ำ เฝ้าระวังโรคอาชีวอนามัย จ�ำนวน 2 คน

•

ผิดปกติความถีท่ ไี่ ม่เกีย่ วข้องเสียงดังจากการท�ำงานกับเครือ่ งจักร แนะน�ำให้พนักงานปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก
ตามสิทธิ์ประกันสังคม จ�ำนวน 9 คน
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

11
1

“ออกก�ำลังกายตอนไหนดี?
ตอนนี้ หรือ ตอนป่วย”

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

“ออกกำลังกำยตอนไหนดี?

ตอนนี้ หรือ ตอนป่วย”

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์ก“Happy
ร เพื่อBody”
ให้พนักงานออกก�ำลังกาย และ
เลือกบริโเป็
ภคอาหารอย่
ง่ การส่ตามนโยบายส่
งเสริมของบริษงเสริ
ทั ฯมเปิสุขดภาพ
กว้างส�และสุ
ำหรับขภาวะองค์
พนักงานทุกกรคนทุ
า่ “สุขและเลื
ภาพ”อ ก
นโครงการต่าองเหมาะสม
เนื่อ งจากปีซึ2558
เพื่อกให้ระดั
พ นับงเพราะเข้
งานออกกาใจดี
าลังวกาย
เป็โนภคอาหารอย่
สิทธิส่วนบุคางเหมาะสม
คลที่แต่ละคนจะต้
อท�ำเองจึ
ดผล
ษัทกฯงานทุ
ยังคงจั
ดงบประมาณเพื
งเสริ
กรรมตามความ
บริ
ซึง่ การส่องงลงมื
เสริมของบริ
ษทั งฯจะเกิ
เปิดกว้
างสและบริ
าหรับพนั
กคนทุ
กระดับเพราะเข้่อาส่ใจดี
วา่ ม“สุกิขจภาพ”
เป็ นสิทธิสว่ น
บุชอบ
คคลที
่แ ต่ละคนจะต้
องลงมื
อทาเองจึ
ผล และบริฬษาต่
ทั ฯางยังๆคงจั
ส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ
ของ
ความถนั
ดของพนั
กงานอย่
างต่งอจะเกิ
เนื่อดงในชมรมกี
เช่ดนงบประมาณเพื
ชมรมฟุตบอล่อชมรมแบตมิ
นตัน ชมรมตะกร้อความถนั
เป็นต้น ดแต่
พนั
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สรุปผลการดาเนิน QTC Season3 : Fun & Fit Freestyle
ระยะเวลาโครงการ
1 มีน1าคม
– 5 –ธัน5 วาคม
ระยะเวลาโครงการ
มีนาคม
ธันวาคม2564
2564
รายการเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (ต่ อคน)

ค่าเป้าหมาย (สะสม)

ผลลัพธ์ (สะสม)

จานวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ (คน)

100

84

84

ระยะทางวิง่ (กม.)

200

16,800

7,349

1,000,000

84,000,000

27,447,251

3,600

302,400

87,203

25,000

2,100,000

2,704,013

21,000

27,040

ก้าวเดิน (ก้าว)
เวลาออกกาลังกาย (นาที)
แคลอรี่ (กิโลแคลอรี)่
จานวนเงินสะสมเพือ่ ทากิจกรรมสาธรณประโยชน์ (บาท)
100 กิโลแคลอรี่ = 1 บาท

ผลลัพธ์ที่ได้จากการท�ำกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
้
ี่ได้จเากการท
ากิจกรรมอาจไม่
เป็ นไปตามเป
่โครงการฯ
โครงการฯผลลัตั้งพไว้ธ์ทเหตุ
นื่องจากสภาพแวดล้
อมตลอดทั
้งปีไม่เาอืหมายที
้อต่อการ
ตัท�ง้ ำไว้
เนื่ องจากสภาพแวดล้
อมตลอดทั
ไม่เอื้อจต่ะเป็
อการท
ากิจกรรมออกก
กิจเหตุ
กรรมออกก�
ำลังกายกลางแจ้
งได้ โดยส่ง้ ปีวนใหญ่
นการออกก�
ำลัง าลัง
กายกลางแจ้
ได้ โดยส่ำวได้
นใหญ่
จะเป็
าลังในร่
ง่ ไม่สามารถท
ในร่มซึง่ ไม่สงามารถท�
ทกุ คน
แต่นสการออกก
งิ่ ทีไ่ ด้มากกว่
าเป้มาซึหมายที
ค่ าดหวัาได้
ง ทุกคน
้
แต่สงิ่ ที่ได้มากกว่าเปาหมายที่คาดหวังคือการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก
คือการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผ่านช่องทาง Line กลุ่มใน
ผ่านช่องทาง Line กลุ่มในทุก ๆ ค่าคืนของทุก ๆ วัน พนักงานสมาชิกจะส่งข้อมูล
ทุก ๆ ค�่ำคืนของทุก ๆ วัน พนักงานสมาชิกจะส่งข้อมูลการออกก�ำลัง
การออกกาลังกาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้คาแนะนา ให้กาลังใจกันและกัน โดย
กาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ค�ำแนะน�ำ  ให้ก�ำลังใจกันและกัน โดย
โครงการฯ ได้จดั มอบรางวัลให้แก่ผทู้ บี่ รรลุเป้าหมายในแต่ละค่าเป้าหมาย พร้อมทัง้
โครงการฯ ได้จดั มอบรางวัลให้แก่ผทู้ บี่ รรลุเป้าหมายในแต่ละค่าเป้าหมาย
ได้รวบรวมเงิน รางวัลการคานวณแคลอรีส่ ะสมไปบริจาคให้กบั โรงเรียนบ้านห้ว ย
พร้อมทัง้ ได้รวบรวมเงินรางวัลการค�ำนวณแคลอรีส่ ะสมไปบริจาคให้กบั
ปราบซึ่ง เป็ น โรงเรีย นที่ อ ยู่ ในชุม ชน เพื่อ น าไปใช้เ ป็ น ทุ น ในการปรับ ปรุง รัว้ ของ
โรงเรียนบ้านห้วยปราบซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน เพื่อน�ำไปใช้เป็น
โรงเรียนต่อไป
ทุนในการปรับปรุงรั้วของโรงเรียนต่อไป

“มีน�้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
“มีนเรามี
้าใจเอื้อคอาทรต่
อกัน่อและกั
วามเชื
ว่าน เรามีความเชื่อว่า
ริงคือการเป็
ความสุขที่แความสุ
ท้จริขงทีคื่แท้อจการเป็
นผูนผู้ใ้ให้ห้””
HappyHappy
HeartHeart
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โครงการโรงงานสีขาว
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน และปราบปราม
ยาเสพติดในเชิงรุก เพราะตระหนักดีว่าภัยคุกคามจากปัญหายา
เสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงบริษัทฯ โดยการจัดให้มี
การสุ่มตรวจหาสารเสพติด โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม
นโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 จึงเว้นช่วงการ
ตรวจหาสารเสพติดเหลือ 1 ครัง้ ในไตรมาส 4 โดยให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
(สภ.ปลวกแดง) เข้าท�ำการตรวจแบบ 100% พบผู้มีสารเสพติดใน
ร่างกายจ�ำนวน 2 ราย โดยทั้ง 2 รายพร้อมรับการบ�ำบัดและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และยังคงสถานะการเป็นพนักงานต่อไปมีค่าใช้
จ่ายในการด�ำเนินงานในปี 2564 จ�ำนวน 3,500 บาท

สถิติการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายตาม
โครงการโรงงานสีขาว ระหว่างปี 2559-2564

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพด�ำเนินการต่อเนือ่ งตัง้ แต่ 2562 จากผลลัพธ์ทไี่ ด้ในอดีตพบว่าภูมคิ มุ้ กันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ตามหลัก
ทางการแพทย์ แต่อาจลดความเสีย่ งลงได้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี โดยการให้วคั ซีนต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานทีต่ อ้ งการรับโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย โดยในปี 2564 ด�ำเนินการโดย
รพ. วิภาราม แหลมฉบัง , และ รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 102,120 บาท มีพนักงานสมัครใจรับวัคซีน
คิดเป็น 92% ของจ�ำนวนทั้งหมด ผลลัพธ์ในปี 2564 ไม่มีพนักงานป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ อาจเป็นเพราะมาตรการป้องกันโค
วิด-19 ทีข่ อให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา และการล้างท�ำความสะอาดมืออยูเ่ สมอร่วมด้วย

อัตราการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ของพนักงานประจ�ำปี

ภาพการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�ำปี 2564
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
ทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงานคน เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความส�ำเร็จ เป็นทุนมนุษย์ที่
สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ เจ้าของ
ธุรกิจจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือเหนือกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ต้องให้การดูแล
การพัฒนาความสามารถ การให้โอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ต้องให้ความเคารพในสิทธิแรงงาน และสิทธิ
มนุษยชน ฯลฯ เพือ่ ครอบครองให้ทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงานทีด่ ี และเก่ง อยูแ่ ละผูกพันกับองค์กรไปยาวนาน เพือ่ องค์กรนัน้ ๆ
จะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนพัฒนาความสามารถต่อไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวิวฒ
ั น์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยท�ำให้โลกแคบลง ผูค้ นในสังคมสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งผู้ที่ไม่รู้จักและผู้ที่รู้จักผ่านสื่อ Social Media หลากหลายช่องทาง ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระบนโลก
Internet สามารถสร้างทางเลือกในอาชีพให้ตนเองได้ตามความชอบความถนัด ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นความเสีย่ งขององค์กรหากองค์กร
ใดไม่ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงาน อาจสร้างความไม่พอใจของแรงงานเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อ Social
Media หรืออาจท�ำให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้ ซึ่งจะน�ำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตราสินค้าและองค์กร หรืออาจเป็นเหตุให้
แรงงานไม่อยากท�ำงานลาออกเปลี่ยนงานใหม่ ซึ่งเป็นการสูญเสียต้นทุนที่ส�ำคัญขององค์กร
คิวทีซี ตระหนักดีกว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ตามพันธกิจองค์กร “พัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง” และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ให้การดูแลเอาใจใส่ใน
สวัสดิภาพของพนักงานทุกคน ตลอดจนให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม เคารพในสิทธิ
มนุษยชนของผู้คนในสังคม เพราะตระหนักดีว่าความยั่งยืนของบริษัทฯ ไม่ได้อาศัยความเก่งทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว การได้
รับความไว้วางใจ การได้รับความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดี ไม่เบียดเบียน เคารพในสิทธิของ
ผู้คน ถือเป็นอีกเสาหลักส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ : https://qtc-energy.com/
th/human-resource-management-policy/
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. เพือ่ ให้ได้รบั ความยอมรับ และความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ต่อการปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการ : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน, จัดท�ำข้อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน (คูม่ อื พนักงาน) ปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แรงงาน และสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด, จัดให้มชี อ่ งทางในการร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบ
เป้าหมาย 1 : จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เป้าหมาย 2 : จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาหรือ
เพื่อนร่วมงานเป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เป้าหมาย 3 : จ�ำนวนคูค่ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามจรรยาบรรณคูค่ า้ ของ QTC เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ได้ตามเป้าหมาย ประเมินคู่ค้าจ�ำนวน 236 ราย ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิ
มนุษยชน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อมูลการด�ำเนินงานในหัวข้อ “การพัฒนาคู่ค้า”)
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การจ้างงาน
คิวทีซี ให้ความส�ำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ต�่ำกว่าค่าแรงขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมจัดหาสวัสดิการที่จ�ำเป็น
ให้พนักงานอย่างเหมาะสม ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการสรรหาพนักงานไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล : https://qtc-energy.com/th/human-resource-management-policy/ ในปี 2564 มีจ�ำนวนพนักงาน ณ
สิ้นปีเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เล็กน้อยคิดเป็น 1.98% สัดส่วนการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นดังนี้
ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน
QTC Energy
2563

2562

QTCGP & Q Solar 1
2563

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

จำ�นวน
(คน)

จำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิง
จำ�แนกตามระดับ

180
85

67.92
32.08

167
85

66.27
33.73

176
83

67.95
32.05

22
8

73.33
26.67

20
7

L9 – UC

27

10.19

28

11.11

26

ชาย

14

-

14

-

13

หญิง

13

-

14

-

21

7.92

19

ชาย

13

-

หญิง

8

2564

ร้อยละ

ร้อยละ

2562

จำ�นวน
(คน)

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธันวาคม

2564

74.07
25.93

14
7

66.67
33.33

10.04

3

14.29

50

2

66.67

13

50

1

33.33

7.54

19

7.34

-

-

11

-

11

57.89

-

-

-

8

-

8

42.11

-

-

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

178

67.17

167

66.27

148

57.14

5

23.81

44

29.73

3

60

95

36.68

12

57.14

31

32.63

3

25

4

19.05

L7 – L8

L1 – L6

จำ�แนกตามอายุ
อายุ 18-35 ปี
ชาย
หญิง
อายุ 36-50 ปี
ชาย
หญิง
อายุ 50-60 ปี
ชาย

77

29.06

10

3.77

75

29.76

8

3.17

หญิง
อายุมากกว่า 60 ปีจ้างต่อหลัง
เกษียณ
ชาย
หญิง

104

70.27

64

67.37

13

5.02

11

36.67

12

40.00

7

23.33

6

22.22

12

44.44

9

33.33

2

40

9

75

5

38.46

3

75

8

61.54

1

25

3

1.16

-

-

3

100

-

-

-

0

-

-

จำ�แนกตามพื้นที่
สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงงานจังหวัดระยอง/ปราจีนบุรี
เพศชาย
เพศหญิง
จำ�นวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)

29
29

10.94
10.94

31
31

12.30
12.30

32
32

12.36
12.36

1
2

3.33
6.67

1
1

3.70
3.70

1
2

4.76
9.52

151
56

56.98
21.13

54
136

21.43
53.97

144
51

55.60
19.69

21
6

70.00
20.0

5
20

18.52
74.07

13
5

61.90
23.81

245

252
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30

27

21

กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานปี 2564
กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิง

8, 3%

กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ
3, 1%
9, 3% 0, 0%
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

34, 12%
106, 38%

90, 32%
190, 68%

73, 26%
47, 17%

สัดส่วนผู้บริหารในประเทศ-ต่างชาติ

กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน

0%
69.64%

23.93%

6.43%

195 ระยอง

67 กรุงเทพฯ

18 ปราจ�นบุร�

100%

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ
รายการ
ค่าจ้างเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) : บาท
ค่าเดินทาง
ค่าครองชีพ
ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ค่าความเสี่ยง
เบี้ยขยัน
ประกันอุบัติเหตุ
ค่าโทรศัพท์
รถประจำ�ตำ�แหน่ง
ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษัทสมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)
เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครั้งเดียว)
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี
ค่าทำ�ฟัน (1,000 บาท/ปี)
ค่าทักษะ
ค่าอาหารทำ�งานล่วงเวลา
เงินรางวัลไม่หยุดงาน
รถรับ-ส่ง
หอพัก
เที่ยวพักผ่อนประจำ�ปี
รางวัลอายุงาน 10 ปี, 20 ปี
ชุดยูนิฟอร์ม
ชุดคลุมท้อง (เฉพาะพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์)
ค่าดูแลระบบ
ค่าอาหารรายวัน
ค่าใบขับขี่ประเภท 2
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ระดับ L1 - L6

ระดับ L7 - L8

10,050 – 25,000






เฉพาะวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
เฉพาะตำ�แหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง






















บางตำ�แหน่งงาน


















เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ
เฉพาะพนักงาน L1
เฉพาะพนักงขับรถขนส่ง



L9 - UC
Section
ตามโครงสร้างค่าจ้าง











Department
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ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
QTC Energy
สถานภาพการจ้าง ณ
31 ธันวาคม

2562

QTCGP & Q Solar 1

2563

2564

2562

2563

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ

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

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

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้าน
บาท)

2564

ร้อยละ

จำ�แนกตามเพศ

จำ�แนกตามระดับ

รวมการจ่ายค่าจ้าง
และค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

128.16

138.50

142.48

9.89

8.48

10.34

ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างจ�ำแนกผู้บริหารและพนักงาน
ปีที่จ่าย

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัท
ย่อย

พนักงาน

จำ�นวน (ล้าน)

ร้อยละ

จำ�นวน (ล้าน)

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�ำงานสุดท้ายของเดือนโดยผ่านเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน
กราฟแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างปี 2564

			
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำแยกตามพื้นที่ตั้งองค์กร
ค่าจ้างต่ำ�สุดเริ่มต้น
(ไม่รวมสวัสดิการอื่น)

ค่าจ้างต่ำ�สุด
ตามกฎหมาย

สำ�นักงานกรุงเทพฯ (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

330 บาท/วัน

324 บาท/วัน

พื้นที่ตั้งองค์กร

โรงไฟฟ้า Q Solar 1 (ประเภทรายวัน)
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สิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
อย่างเคร่งครัด โดยด�ำเนินการผ่านหลักปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนด และช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั รูเ้ กีย่ วกับสิทธิที่
มีตามกฎหมาย และการเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวกันภายใต้กฎกติกา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด การวัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรก�ำหนดให้วดั จากข้อร้องเรียนหรือกรณีพพิ าทเกีย่ ว
กับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
ส่วนการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า บริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้เป็นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ QTC และมีการประเมินคูค่ า้ ปีละ 1 ครัง้ โดยยังไม่ได้ดำ� เนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human
Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักเกณฑ์ชแ้ี นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights) ในปี 2564 ได้มกี ารทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ตามมติทปี่ ระชุมกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 9/64 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 และมีแผนจะด�ำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) อย่างเป็น
ระบบและตามมาตรฐานสากลภายในปี 2565
นโยบายสิทธิมนุษยชน : https://qtc-energy.com/th/humans-right-policy/

คณะกรรมการสวัสดิการ
บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยทุกแห่งเพื่อน�ำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีตัวแทนนายจ้าง (แผนกทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง การด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการสวัสดิการหากได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั จะมีผลครอบคลุมถึง
บริษัทย่อยทุกแห่ง คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี (2564-2565) ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสวัสดิการ
โรงงานระยอง-ปราจีนบุรี
ชื่อ – สกุล
1.นายพูลผล

สุตะฌาย์

2.นายทินภัทร

ลายประโคน

3.นายสุบรรพจน์

มาระพันธุ์

4. นายวัชรินทร์

พันศิริ

5.นายพงษ์กวี

เนาว์โพธิ์ทอง

สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี

ตัวแทนหน่วย
งาน

ตำ�แหน่ง

ฝ่ายผลิต

ประธานคณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล
6.นางสาวเอมิฎา

ตัวแทนหน่วยงาน

ตำ�แหน่ง

สุรธนโกเศศ

แผนกกลยุทธ์การตลาด

ประธานคณะกรรมการ

แผนกสนับสนุนงานขาย

กรรมการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการ

ฝ่าย QA

กรรมการ

7.นางสาวอรไท

ยาตาล

ฝ่า ยผลิต

กรรมการ

8.นางสาวภัทรานิษฐ์

มากพูลผลศรีกุล

ฝ่ายผลิต

กรรมการ

9.นายภุมริน

จงธีระธรรม

ฝ่ายบริการลูกค้า

กรรมการ

ฝ่ายผลิต

กรรมการ/เลขานุการ

10.นางสาวชนิศา

บุญประเสริฐ

ฝ่ายธุรกิจโซลาร์

กรรมการ

11.นางสาวสาวิตรี

นาคจันทร์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ฯ

กรรมการ/เลขานุการ

    สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง

1 : 25 คน

ในปี 2564 คณะกรรมการสวัสดิการได้ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงานและคัดเลือกประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่พนักงานส่วน
ใหญ่ให้ความส�ำคัญน�ำเสนอผูบ้ ริหารผ่านตัวแทนนายจ้างในประเด็นเรือ่ งการพิจารณาปรับสวัสดิการค่าเดินทางจากเดิม 500 บาท
เป็น 800 บาทเนื่องจากราคาน�้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการบริหารได้รับพิจารณาและมีมติเห็นแย้งต่อข้อเสนอ
พร้อมชี้แจงให้คณะกรรมการสวัสดิการทราบผลการพิจารณาผ่านตัวแทนนายจ้างโดยให้ค�ำชี้แจงว่าสวัสดิการค่าเดินทางอัตรา
500 บาท/เดือนมีความเหมาะสมในสภาพปัจจุบันและเป็นเงินช่วยเหลือที่เพิ่มจากค่าจ้างเงินเดือนไม่เกี่ยวโยงกับราคาน�้ำมันที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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“มุมนมแม่”
บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่ “มุมนมแม่” ในการปั๊มน�้ำนมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่
ได้นานทีส่ ดุ เป็นการเชือ่ มโยงสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั โอกาสในการเลีย้ งดูทดี่ ี มีคณ
ุ ภาพ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชา
มาใช้บริการได้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน�้ำนม) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันท�ำการ พร้อมจัดให้พยาบาลท�ำ
หน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการสร้างน�้ำนม และการเลี้ยงดูบุตร
ตารางแสดงจ�ำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด
2562
ปี

2563

2564

QTC

QTCGP&Q
Solar1

QTC

QTCGP&Q
Solar1

QTC

QTCGP&Q
Solar1

จำ�นวนที่ลาคลอด (คน)

8

-

5

-

3

-

จำ�นวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ (คน)

(1 คน ลาคร่อมปี
2563)

-

(1 คนลาคร่อมปี
2564)

-

4

-

7

4

หมายเหตุ : พนักงานที่ลาคลอดคร่อมปี 2563-2564 กลับเข้าปฏิบัติงานในปี 2564

“มุมนมแม่”

โฉมหน้าหลาน QTC ปี 64

น้องทิวทิว ลูกแม่อ้อม

น้องพอฬ ลูกพ่อบูม

คุณแม่มือใหม่ และการขอรับค�ำปรึกษาจากพยาบาลประจ�ำโรงงาน
น้องตังตัง ลูกแม่ตุ๊ก

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ปี 2564 คณะกรรมการสวัสดิการได้พจิ ารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บตุ รพนักงานตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนทัง้ สิน้
65 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
1 ระดับอนุบาล
2 ระดับประถมศึกษา
3 ระดับมัธยมศึกษา
รวมจ่ายทั้งสิ้น

12 ทุน
37 ทุน
16 ทุน

@1,000 บาท
@1,500 บาท
@2,000 บาท

12,000 บาท
55,500 บาท
32,000 บาท
99,500 บาท
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การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD)
ในปี 2564 ยังไม่เริ่มด�ำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตาม
หลักเกณฑ์ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
เนื่องจากยังติดประเด็นส�ำคัญที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ในปี 2564 แต่ได้จัดท�ำแผนให้มีการด�ำเนินการภายในปี 2565 อย่างไรก็ตาม
ในปี 2564 บริษทั ฯ ยังคงประเมินผูส้ ง่ มอบในประเด็นสิทธิมนุษยชนตามบริบทของคิวทีซี เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ง่ มอบของบริษทั ฯ ได้
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของบริษัทฯ

ช่องทางการร้องทุกข์
•

พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุตอ่ แผนกทรัพยากรบุคคลหรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ เมือ่ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
หรือเมือ่ ถูกกระท�ำโดยมิชอบ หรือเมือ่ ถูกละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลตามช่องทางการร้องทุกข์ทกี่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื พนักงานหมวดที่
7 เรื่องการร้องทุกข์และการพิจารณาข้อร้องทุกข์ หรือหากมีความกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงอีก 1 ช่องทาง

•

บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

การวัดผลด�ำเนินการ

จ�ำนวนคู่ค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
ตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ QTC เป็นศูนย์

2562

2563

2564

0

0

0

0

0

0

2

0

0
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการดูแลพนักงาน
“คน” คืน “ทุน” ขององค์กรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ “คน” เป็นสินทรัพย์ขององค์กรทีจ่ บั ต้องไม่ได้ และ “คน” เป็นทรัพย์สนิ
ขององค์กรที่ไม่มีค่าเสื่อม ดังนั้น “คน” จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จไปถึงเป้าหมาย แต่ก็
ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะสามารถดึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช�ำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนใน
องค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน องค์กรใดมีคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย และสามารถรวบรวมความหลาก
หลายนั้นเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรได้ องค์กรนั้นก็จะมีความสามารถและได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เพราะ “คน”
คือ “ทุนมนุษย์” ที่ส�ำคัญขององค์กร
การที่องค์กรมีคนที่มีความสามารถ “คนเก่ง” อยู่ในองค์กรและสามารถสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งขันได้เป็นเรื่องที่ยาก
และต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่สงิ่ ทีย่ ากกว่าคือการรักษา “คนเก่ง” ให้อยูค่ กู่ บั องค์กรไปตลอด เพราะในตลาดแรงงาน ทุกองค์กร
ก็จะสรรหา “คน” ที่เก่งมีความสามารถ มาช่วยขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น เป็นการแข่งขันด้านแรงงานที่เป็น
ความเสี่ยงขององค์กรที่ลงทุนพัฒนาคนของตนเองจนเก่ง แต่ไม่สามารถรักษา “คนเก่ง” ไว้ได้ นั้นเอง ดังนั้น นอกจากการพัฒนา
คนให้เก่งมีความสามารถแล้ว การให้การดูแล เอาใจใส่ เห็นคุณค่าของความเป็นคน พร้อมสนับสนุนให้ “คน” หมัน่ ท�ำความดี รูจ้ กั
แบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มีจิตอาสา ย่อมท�ำให้ “คนเก่ง” เป็น “คนดี” และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งถือเป็นก�ำไรสูงสุดขององค์กร
นั้น ๆ
คิวทีซี มีพันธกิจส�ำคัญหนึ่งในห้าข้อคือ “พัฒนาทุนมนุษย์ สร้าง “คนดี” “คนเก่ง” ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะ
สามารถใช้ “ทุนมนุษย์” ที่มีเป็นศักยภาพส�ำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะต้องสูญเสีย “ทุน
มนุษย์” ที่ส�ำคัญไปเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร จึงให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” ไปพร้อม ๆ กัน ท�ำให้ทุกคนในองค์กรเห็น “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�ำเนินการได้ 50.09% ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 2 : สร้าง KM ที่ส�ำคัญต่อองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ด�ำเนินการได้ 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
12
1

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด
กำรพัฒนำทุ
นมนุษย์

ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อตนเอง
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรั
่ยนวิธคี ิด ไม่ยอมฝึ
กทักษะใหม่ๆ
เป็นอุบปเปลี
สรรคของการพั
ฒนาตนเอง
ที่จ้าเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง
Brain”

“Happy

“Happy Brain”

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ และพฤติกรรมที่ดีตามสมการความยั่งยืน

ฯ ให้ความสาคัญและมุง่ มั ่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชานาญ และพฤติกรรมที่ดีตามสมการความยั ่งยืน Q + R = S
Q + Rบริ
= ษSทั โดยใช้
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อสร้างคน “ดี” คน “เก่ง” ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถของ
โดยใช้
ก
ลยุ
ท
ธ์
ท
ส
่
ี
าคั
ญ
ฒนาคนอย่างรอบด้
านเพื่อกสร้
างคน “ดี” คน “เก่ง” คทัวามรู
ง้ นี้เพืข้ ่อององค์
ยกระดับกความสามารถของพนั
กงานให้
พนักงานให้สอดคล้อคืงกัอการพั
บความสามารถหลั
กขององค์
รและการรวบรวมองค์
รไว้อย่างเป็นระบบ เพื
อ่ การเรีสอดคล้
ยนรูไ้ อด้ง
กัตลอดเวลา
บความสามารถหลั
กขององค์
กรและการรวบรวมองค์
ความรู
กรไว้
อย่างเป็
เพื่อแการเรี
ยนรูไ้ ด้ต&ลอดเวลา
ในปี 2564
ได้วาง
ในปี 2564
ได้วางระบบการพั
ฒนาทุนมนุ
ษย์เข้ พืององค์
่อขับเคลื
่อนองค์
กรน3ระบบ
ด้านได้
ก่ Training
Development
/ Career
ระบบการพั
ฒ นาทุ
น มนุ ษ ย์ เ พื่ อDevelopment
ขับ เคลื่ อ นองค์ตามโมเดลดั
ก ร 3 ด้ า นได้
Development
/ Organization
งนี้ แ ก่ Training & Development / Career Development / Organization
Development ตามโมเดลดังนี้
โมเดลการพัฒนาทกนมนกษย์
การพัฒนาองค์กร
Knowledge

OD

Knowledge
Management

Sharing

Organization
Development

Talent
Management

ฝึ กอบรมและพัฒนา

T&D

โปรแกรมการเรียนรู้

พนักงานใหม่

Training & Development

ตาม Training Need
การฝึกอบรมเพื่อ

Training Plan

CD

Career Development

ตอบสนองกลยุทธ์ และ

วัฒนธรรม
องค์กร

อบรมเพื่อปิด GAP

พัฒนา Competency

ฝึกอบรมยกระดับฝีมอื

การพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
Manager
Development
Program

Team Leader
Development
Program

Succession Plan

กราฟแสดงสัดส่วนหลักสูตรอบรมในด้านต่ างๆ ที่จาเป็ นต่ อการปฏิ บตั ิ งาน ปี 2564
กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม QTC
Energy

1%

ด้ านความปลอดบัยอาชีวะอนามัยและส่งแวดล้อม
ด้ านพัฒนาความรู้ทักษะในการทางาน
ด้ านการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้ านพลังงาน

4%

9%

ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพัฒนา
490,008 บาท
86%

กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม
QTCGP&Q Solar 1
ด้ านความปลอดบัยอาชีวะอนามัยและส่งแวดล้อม
ด้ านพัฒนาความรู้ทักษะในการทางาน
ด้ านการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้ านพลังงาน

8%

8%

23%

ค่ค่าาใช้
ฒนา
นา
ใช้จจ่า่ายในการฝึ
ยในการฝึกกอบรมพั
อบรมพัฒ
15,000 บาท
61%

รายงานความยังยื
่ น 2564 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม
จำ�นวนชั่วโมง/คน/ปี
สถานภาพพนักงาน

QTC Energy

เฉลี่ย/คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

เฉลี่ย/คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

เฉลี่ย/คน/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

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

จำ�แนกตามระดับ

เฉลี่ย/คน/ปี

รวมชั่วโมงอบรม

2564

รวมชั่วโมงอบรม

2563

เฉลี่ย/คน/ปี

2562

รวมชั่วโมงอบรม

2564

เฉลี่ย/คน/ปี

2563

รวมชั่วโมงอบรม

2562

QTCGP & Q Solar 1

จำ�แนกตามเพศ

รวมชั่วโมงฝึกอบรม
ทั้งปี (ชั่วโมง)

14,608

8,130

จำ�นวนพนักงานเฉลี่ย
ทั้งปี (คน)

253

261

3,374

424

820

30

27

254

678
24

ในปี 2564 จ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรม และค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมลดลงจากทุก ๆ ปี ทีผ่ า่ นมาเนือ่ งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในบางหลักสูตรทีว่ างแผนพัฒนาไว้และเป็นหลักสูตรทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการอบรมแบบ Face to Face จ�ำเป็น
ต้องเลือ่ นออกไปเพือ่ ความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่หลักสูตรพัฒนาในปี 2564 เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ เองภายในโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายใน
องค์กร และเป็นแบบ Online จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง

Individual Development Plan
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
จากการอบรมหลักสูตร Leadership Development Program ตามโครงการ
วางแผนหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) ในปี 2562 HRD ได้จัดท�ำ
หลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อให้มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการ ตามหลักสูตร Management Development Program ขึ้น ต่อเนื่อง
ในปี 2563-2564 ยังไม่สามารถจัดหลักสูตรดังกล่าวได้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการของภาครัฐให้ลดการรวม
กลุม่ ท�ำกิจกรรม เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค บริษทั ฯ ได้เลือ่ นการอบรม
หลักสูตร Management Development Program ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย โดยในปี 2564 บริษัทได้ด�ำเนินการฝึกอบรม
ตามแผนฝึกอบรมประจ�ำปี ด้วยช่องทางออนไลน์ และในช่วงเวลาที่สามารถฝึก
อบรมแบบ Face to Face ได้แต่จ�ำกัดผู้เข้าร่วมอบรม บริษัทได้ด�ำเนินการอบรม
ตามมาตรการความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด หลักสูตรที่
ได้ดำ� เนินการเองภายในบริษทั และส่งพนักงานอบรมออนไลน์ภายนอกบริษทั เช่น
การสร้างผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ , ผู้น�ำ และภาวะผู้น�ำ , 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
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาบุคลากร ด้าน Hard & Soft Skill
(Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วยการประเมิน Skill Matrix
Chart โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานร่วมกับ ส่วน HRD และน�ำ GAP
ที่ได้มาด�ำเนินการให้ความรู้ ฝึกฝน พัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความ
สามารถในงาน ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบทีต่ รง
เวลา และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร
ของบริษทั ฯ ท�ำให้แผนกทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบการเรียนรูข้ อง
พนักงานจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในองค์กร จัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับ
พนักงานใหม่เป็นแบบ Online โดยจัดเก็บข้อมูลไว้บน Share Point
ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังคงเนื้อหาความรู้
ตามหัวข้อของ Training Need รวมถึงการทดสอบความเข้าใจหลัง
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเพือ่ ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลด้านกระบวนการผลิต ความรู้
องค์กรด้าน Quality , Safety , Environment , Kaizen พัฒนาความรู้
ของพนักงานเพือ่ น�ำไปใช้ในการผลิต ขับเคลือ่ นองค์กร และเป็นแหล่ง
ให้ความรูก้ บั ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทีม่ คี วามสนจึงได้จดั สร้างห้อง Knowledge
Room ขึน้ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน
ปี 2564 ผลการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อลด GAP จากปี 2563
มีผลต่างของความสามารถ GAP ได้ตามค่าเป้าหมายโดยท�ำได้ที่
50.09%
การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ตาม Training Need

การฝึกอบรมภายใน แบบ Online & Class Room
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การพัฒนาทักษะว่าที่ผู้น�ำ Talent Management
จากการด�ำเนินการคัดเลือกบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานสูง มาเข้ากระบวนการพัฒนาบุคลากร
โดยมุ่งเน้นสร้างให้เป็น “คนดี” “คนเก่ง” เพื่อรองรับการเติบโตในเส้นทางอาชีพ โดยในปี 2564 มีพนักงานเข้าหลักเกณฑ์ 2 ราย
เข้ารับการพัฒนาตนเองท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำของกลุ่มเพื่อทดแทนบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญในอนาคตได้แก่
1. นายวิเชียร ต๊ะวงศ์ใจพนักงาน L3 รก.ห้วหน้าส่วนขนส่งอายุงาน 17 ปี
2. นางสาวนิภาภรณ์ สุขเจริญ เจ้าหน้าที่อาวุโส L6 รก.ผจก.คลังสินค้าและขนส่ง อายุงาน 7 ปี

ภาพการอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้น�ำแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ได้รับคัดเลือก

Knowledge Sharing การพัฒนาแรงงานภาคการศึกษา
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะศึกษาเข้า
ฝึกงานกับบริษัท เพื่อฝึกประสบการณ์พัฒนาทักษะ ความรู้ในระบบการท�ำงาน เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยี
ภายในบริษัท เพื่อฝึกวินัยด้านอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานทักษะฝีมือ โดยในปี 2564 บริษัท
รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในส่วนงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ จ�ำนวน 4 คน ภายใต้การดูแล แนะน�ำความรู้และ
เทคนิคในการท�ำงานด้านต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากพีเ่ ลีย้ งในหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาการฝึกงานและนักศึกษา
ทุกคนจะได้รับค่าตอบแทน 200 บาท/วัน สาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกงานได้แก่
•

สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

•

สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

•

สาขาบัญชี

•

สาขาเทคนิคเครื่องกล

ภาพนักศึกษาขณะรับการฝึกงานภายในบริษัทฯ
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QTC KM

Knowledge
Management

เพื่อน�ำ “ความรู้” ของบุคลากร Tacit Knowledge จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณในการท�ำความเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ รวมถึงทักษะในการ
ท�ำงาน ถ่ายทอดให้กบั บุคลากรรุน่ ใหม่ และการเรียนรูข้ องพนักงานในองค์กร
HRD จึงได้ทำ� การรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรูข้ ององค์กร ไปให้ทว่ั ทัง้
องค์กรเพือ่ ให้เกิดการต่อยอดของความรู้ น�ำความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวม
ถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูภ้ ายในองค์กรขึน้ โดยรวบรวมองค์ความ
รูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพือ่ ให้ทกุ คนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูร้ ู้ น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้

จัดท�ำและรวบรวม KM ขององค์กร
เป้าหมาย 5 เรื่องต่อปี

ในปี 2564 ได้รวบรวม KM ของ QTC จัดเก็บไว้บน Cloud เปิดสิทธิ
การเข้าถึงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถ Download ข้อมูล หรือ Share ออกไปได้ และได้
ด�ำเนินการจัดท�ำ KM ด้านเทคนิคการผลิตจ�ำนวน 5 เรือ่ ง และด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการจ�ำนวน 3 เรื่อง
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การดูแลพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นทรัพยากรอันส�ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นองค์กร
สูเ่ ป้าหมาย การดูแล เอาใจใส่ทงั้ ในเรือ่ งงาน และการด�ำเนินชีวติ ของพนักงานให้สามารถ
สร้างความสุขได้ดว้ ยตนเอง เป็นภารกิจส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านบุคลากร
เวลา และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.
com/th/happy-workplace-policy/ ขับเคลือ่ นโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมต่าง ๆ ให้เป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมของแต่ละคน มีเป้าหมายสร้างความสุขทีย่ งั่ ยืน
และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวติ กับงาน รวมถึงมีความผูกพันต่อองค์กรและอัตราการลา
ออกที่น้อยลง

“Happy Work Life”

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ
QTC Energy
รายการ

2562
จำ�นวน
(คน)

จำ�นวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี (คน)

QTCGP & Q Solar 1

2563

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

253

2564

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

261

2562

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

254

2563

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

30

2564

ร้อยละ

จำ�นวน
(คน)

27

ร้อยละ

24

พนักงานเข้าใหม่
เพศชาย

81

92.05

21

84

45

79

4

80

-

-

-

-

เพศหญิง

7

7.95

4

16

12

21

1

20

-

-

1

100

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

-

-

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย

(เกษียณ)

อายุมากกว่า 60 ปี

อัตราการลาออกของพนักงาน
ต่อปี %

26.09

14.56

19.69

กราฟแสดงอัตราการลาออก
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10.00

3.70

33.33

ปี 2564 มีการปรับตัวเลขอัตราการลาออกจากเดิมใช้เป็นค่าเฉลีย่ ต่อปี ให้เป็นอัตราต่อปีตามหลักสากลและปรับเป้าหมาย
12
อัตราการลาออกไม่เกิน 20% ต่อปี ซึ่งในปี 2564 ในส่วนของ Q Solar1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีการปรับโครงสร้
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การลาออกไม่เกิน 20% ต่อปี ซึง่ ในปี 2564 ในส่วนของ Q Solar1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างอัตรากาลัง135
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่ น 2564 : บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
การส่งเสริมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็จะยังคงเป้าหมายและโครงการดี ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานต่อไป
รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) 135

8
จะสามารถผลักดัน ให้ พ นักงานได้ม ีสุข ภาพที่ดีข้นึ ทัง้ การเลิกเหล้า เลิก บุห รี่ และการส่ง เสริม การออกกาลัง กาย อย่ างไรก็ต ามการ
ดาเนินการในเรื่องนี้บริษทั ฯ เข้าใจดีว่าเป็ นสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานที่จะเลือกปฏิบตั ิตามคาแนะนา และการส่งเสริมของบริษทั ฯ แต่
บริษทั ฯ ก็จะยังคงเป้าหมายและโครงการดี ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานต่อไป

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ควำมผูปีก2564
พันของพนั
กงำนต่อองค์กร
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นวิธกี ารส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรใหม่ เดิมใช้เครือ่ งมือส่วนขยายของ Happinometer
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ให้ศูนบริย์วษิจทั ัยฯความสุ
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ดาเนินงาน 300,000 บาท ผลการสารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปี 2564 เป็นดังนี้

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรประจ�ำปี 2564
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรประจาปี 2564

พนักงานกลุ่มเป้าหมาย 266 คน ครอบคลุม QTC Energy,
QTCGP และ Q Solar1 ตอบแบบส ารวจครบ 100% ข้อ
ค าถามแบ่ ง เป็ น 4 Drivers (MORE) 14 Factor ทั ง้ หมด
49 + 2 คาถาม
สรุปผลการประเมินความผูกพันในภาพรวมทัง้ องค์กร
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เป้าหมาย 80% ซึ่งจากการประเมินบริษัทฯ ได้พบประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงทั้งหมด 5 ปัจจัยได้แก่
ั ยเรือ่ งผลตอบแทน
1. ปจจั
1.
่องผลตอบแทน
ัปัจยจัเรืยอ่ เรืงความก้
2. ปจจั
าวหน้าในอาชีพ

โดยทัง้ 5 ประเด็นทีพ่ บบริษทั ฯ จะได้นาไปวางแผนปรับปรุงตาม
แนวทางที่เหมาะสม ทัง้ ในระดับบุคคลที่เป็ นผูน้ า และระบบการจัดการ
2. ปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อยกระดั
บ การบริงยื
กรให้อยยู่ี จ่ ใากั
นระดั
บสากล
รายงานความยั
่ หนารจั
2564ด การขององค์
: บริษทั คิวทีซ ี เอนเนอร์
ด (มหาชน)
3. ปัจจัยเรื่องการให้ความส�ำคัญยกย่องชมเชย
เป็นทีย่ อมรับของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อไป

4. ปัจจัยเรื่องการประเมินผลงาน

5. ปัจจัยเรื่องหัวหน้างานโดยตรง
โดยทั้ง 5 ประเด็นที่พบบริษัทฯ จะได้น�ำไปวางแผนปรับปรุงตามแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในระดับบุคคล
ที่เป็นผู้น�ำ และระบบการจัดการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรให้อยู่ในระดับสากล
เป็นที่ยอมรับของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร
บริษทั ฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ตัวเอง เพือ่ นร่วมงาน องค์กร และสังคมโดย
รวม ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน”
บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้เวลาว่างจากการท�ำงานสร้างประโยชน์ สร้างราย
ได้ให้แก่ตนเอง โดยในปี 2564 การรวมกลุม่ เพือ่ ท�ำกิจกรรมใดๆ เป็นไปอย่างยากล�ำบาก พนักงานของบริษทั ฯ ทีพ่ กั อาศัยหอพัก
โรงงานจึงใช้เวลาส่วนตัวต่างคนต่างท�ำแปลงผักของตนเอง และน�ำมาแลกแบ่งปัน และจ�ำหน่ายให้กบั พนักงานด้วยกันเอง ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และลดการออกไปจับจ่ายซื้อของตามตลาดนัด นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโควิด-19 จาก
การไปพบปะผู้คนในตลาดสดมาสู่ชุมชนในหอพัก
ภาพสวนครัวของพนักงานที่พักหอพัก QTC ปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปี 2564
บริษัทฯ ยังคงให้ ความส�ำคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี เป็น “คนดี” มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

“เป็นคนดี คิดดี ทำ�ดี มีสมาธิในการทำ�งาน
และสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”
Happy Soul
ภาพกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแบบวิถีใหม่ปลอดภัยทั้ง
พระและพนักงานประจ�ำปี 2564
29 ธันวาคม 2564
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจ�ำปี 2564
“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็สำ�คัญ”
“Happy Family”
รางวัลชนะเลิศ ประจ�ำปี 2564

“ครอบครัวมีสุข ในยุค New normal ”
คุณสาวิตรี นาคจันทร์

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก”
คุณเอกชัย สีเพ็ญวรรณ

“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
คุณเอกชัย สีเพ็ญวรรณ

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�ำปี 2564
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดท�ำรางวัลให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี และได้มอบให้พนักงานโดยไม่ได้จัดพิธี
มอบอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวนิติยา กรีหมื่นไว

2

นายครรชิต ส้อยทอง

ตำ�แหน่งงาน

Level รางวัล ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต

4

10 ปี

9

นายพินิจ ทองบ่อ

พนักงานส่วนพันคอยล์

3

10 ปี

10

นางสาวพัชราพร แววเนรมิต

3

นายมนัส พันพะมา

พนักงานส่วนเหล็กแกน

2

10 ปี

11

นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล

4

นางสาวเสารส วงค์ประจิม

พนักงานส่วนเหล็กแกน

2

10 ปี

12

นายฉัตรชัย แสงอภัย

ตำ�แหน่งงาน

Level รางวัล

หัวหน้าส่วนบริการ

7

10 ปี

หัวหน้าส่วนออกแบบอาวุโส

8

10 ปี

เลขานุการบริษัท

11

10 ปี

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 ขำ�คง

หัวหน้าส่วนทดสอบอาวุโส

8

20 ปี

กิจกรรมนันทนาการ ประจ�ำปี 2563
ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2564 ยังคงงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คน
จ�ำนวนมาก และนอกสถานที่เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน  กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้แก่ กิจกรรม
“ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�ำปี” และ กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของ
“สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง”
ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”
”Happy Relax”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”

”Happy Society”

ธุรกิจระบบทุนนิยมในอดีตส่วนมากจะถูกเข้าใจว่า ‘ท�ำทุกอย่างเพื่อก�ำไร’ จนไม่สนใจผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ยิง่ เป็นธุรกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ผลกระทบก็จะยิง่ มีมากขึน้ เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การผลิตสินค้าของตนโดยไม่
ได้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อผูค้ นในชุมชนทีต่ อ้ งใช้ทรัพยากรนัน้ ร่วมกัน คนในชุมชนไม่ยอมรับและเกิดการต่อต้านธุรกิจ ในทีส่ ดุ ธุรกิจ
อาจจะต้องปิดตัวลง ปัจจุบนั CSR : Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร ผูค้ นในสังคม และสิง่ แวดล้อม เป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งอาจจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการด�ำเนินงานในระยะสั้น แต่อาจสามารถคืนผลตอบแทนกลับสู่องค์กรได้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
การได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากผู้คนในชุมชน จนได้มาซึ่ง “License to Operate” หรือการที่องค์กรสามารถที่จะร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อพัฒนาให้องค์กรและชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความรับผิดชอบ ก็จะยิ่งท�ำให้องค์กรได้
มาซึ่ง “License to Grow” ดังนั้น CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
คิวทีซี ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเชือ่ ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เป็นเพียง
แค่การแสดงออกเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ตราสินค้า หรือบริษทั ฯ เท่านัน้ แต่เป็นการลงมือท�ำจริงโดยเริม่ ทีภ่ ายในองค์กร CSR
in Process และขยายสู่สังคมภายนอก CSR after Process โดยการน�ำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO26000 มาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของคิวทีซี และบริษทั ย่อยทุกแห่ง มีการจัดบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดสรรงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากบอร์ดบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์ “การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุก ๆ กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการควบคุม ปรับปรุง
เพือ่ ลดผลกระทบให้ได้มากทีส่ ดุ ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อมในทุก ๆ ด้านตามความสามารถ
ที่องค์กรและบุคลากรมีอยู่ โดยให้ความส�ำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และการลงทุนทางสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนพื้นที่ที่บริษัท
หรือ บริษัทย่อยตั้งอยู่
การบริหารจัดการ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000, มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO
14001,นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะกรรรมการบริหารความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
องค์กร, กิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี”
เป้าหมาย 1 : ข้อร้องเรียนจากชุมชนเนื่องจากการได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็นศูนย์
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน หรือสังคม
เป้าหมาย 2 : โครงการพัฒนาในชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีโครงการพัฒนาในชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย 3 : ได้รับการพิจารณาให้ผ่านประชาพิจารณ์ จากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนกรณีมีความจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการท�ำประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ : ปี 2564 ไม่มีกรณีจ�ำเป็นต้องท�ำประชาพิจารณ์ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี
ในปี 2564 บริษทั ฯ ยังคงงดจัดกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี “ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
โรคโควิด-19 และเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ�ำนวนมากทั้งของบริษัท และ
บริษัทย่อยทุกแห่ง และส�ำหรับกิจกรรมในโครงการต่างๆ ที่ร่วมหารือกันไว้กับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้
จ�ำนวน 2 โครงการได้แก่
1. โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
2. โครงการจัดท�ำ “ค่ายวิทยาศาสตร์” เพือ่ สร้างการเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชุมชน
โครงการที่ 1 ได้ดำ� เนินการไปแล้ว 1 โรงเรียนในปี 2563 ส่วนในปี 2564 ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทงั้ 2 โครงการ แต่บริษทั ฯ
จะยังคงประเด็นไว้ เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะได้น�ำกลับมาด�ำเนินการอีกครั้ง

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”
ปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย” ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร
การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) และสนับสนุนแม่พันธุ์ พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�ำนวน 3 ราย โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อ
การฝึกอาชีพจ�ำนวน 342,735 บาท ผ่านการด�ำเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย โดยเงินสนับสนุนได้นำ� ไปจัดสรร
เป็น 2 ส่วนได้แก่ (1)ส่วนของคนพิการได้รับ : สัดส่วน 94% ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ ค่าอบรมภาคทฤษฎี และเงินทุน
ประกอบอาชีพเลีย้ งไก่ไข่ (2)ส่วนของผูด้ ำ� เนินโครงการ : สัดส่วน 6% ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นค่าประสานงาน,ติดตาม
งาน,จัดการประชุม เป็นต้น ผลการด�ำเนินโครงการในปี 2564 เป็นดังนี้
โดยระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2564 วิทยากรจากสถาบันการศึกษา และส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดได้ถา่ ยทอดความรู้ และเสริม
ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ เดือนกรกฎาคม และกันยายน 2564 ผู้พิการ เข้าอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดสระแก้ว จาก สนง.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ในหัวข้อดังนี้
1. สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของคนพิการ
2. ความปลอดภัยในการท�ำงาน
3. การท�ำบัญชีครัวเรือน
รายการที่คนพิการได้รับเงินในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพต่อคน
(ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี)
รายการ
ค่าไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์
ค่าอาหาร

หน่วยนับ

จำ�นวน

ราคา/หน่วย

รวมเป็นเงิน

ตัว

50

250

12,500

กระสอบ

25

500

12,500

ค่าวัสดุในการท�ำเล้า และอุปกรณ์การเลี้ยง
รวมเป็นเงิน
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12,000
37,000

สรุปผู้พิการในความรับผิดชอบของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) : ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายชาญศิลป์ พลาหาญ

ประเภทความ
รายได้ก่อนเข้าโครงการ
รายได้เพิ่มจากการขายไก่ไข่
พิการ
(ต่อเดือน)
(ต่อเดือน)
53 การเคลื่อนไหว เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เดือนที่ 1 ไก่เริ่มออกไข่เพียง
พอให้ผู้เลี้ยงเก็บกินได้ทุกวัน

อายุ

เดือนที่ 2 ผู้เลี้ยงมีรายได้จาก
การขายไข่ประมาณ 1,500
บาท

2

3

นางเปี่ยง ล้อมเรียง

69 จิตใจ หรือ
พฤติกรรม

นายไชอะนุชิต ดุลยสิทธิ์

44 จิตใจ หรือ
พฤติกรรม

เดือนที่ 3 –18 ผู้เลี้ยงจะมี
รายได้จากการขายไข่เดือนละ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท
ประมาณ 3,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท
เดือนที่ 19 ผู้เลี้ยงเริ่มทะยอย
ขายไก่เนื่องจากจำ�นวนไข่ที่ได้
ไม่คุ้มกับค่าอาหารโดยจะขาย
ได้ตัวละ 70 บาท
ผู้พิการสามารถต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้
เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท ต่อไปในอนาคต

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เข้าตรวจเยีย่ มการด�ำเนินงานโครงการฯ และพบปะพูดคุยกับผูพ้ กิ ารทีเ่ ข้าโครงการฯ เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม
2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บ้านทับใหม่ ต�ำบลโนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว

ภาพการตรวจเยี่ยมโครงการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสนับสนุนคนพิการ
•

บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ)

เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากการเสวนาฯ ปี 2560 โดยบริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุน
สินค้าจากกลุม่ ผูพ้ กิ ารในชุมชน “บ้านมนุษย์ลอ้ ” โดยการรับซือ้ ผลิตภัณฑ์เศษผ้าเพือ่ ใช้ใน
การเช็ดท�ำความสะอาด ยอดการสัง่ ซือ้ ในปี 2564 จ�ำนวน 2,600 กก. มูลค่า 46,800 บาท

•

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี

บริษทั ฯ ได้ประสานมูลนิธกิ ภู้ ยั ร่มไทร เพือ่ สัง่ ซือ้ ไข่เค็มดิบซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์จากผูป้ กครองของเด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคออทิสติก
จากศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี โดยให้จัดส่งเป็นรายเดือนตลอด 12 เดือน เพื่อน�ำมามอบเป็นของขวัญให้พนักงานในเดือน
เกิด อิ่มท้องอิ่มใจ อิ่มบุญ โดยในปี 2564 จัดซื้อรวมทั้งสิ้น 283 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,300 บาท

โครงการมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การมอบหม้อแปลงไฟฟ้าซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ให้เป็นประโยชน์สาธารณะโดยหน่วยงานเป้าหมายคือโรงเรียน
โรงพยาบาล และวัด ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ และพืน้ ทีห่ า่ งไกลเป็นล�ำดับถัดไป โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานยืน่ เอกสาร
ขอรับหม้อแปลงไฟฟ้า หน่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมจะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ ที่ ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�ำหนด และน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีเป้าหมายมอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เกิน 1 เครื่องต่อ
ปี และในปี 2564 โรงเรียนบ้านห้วยปราบได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเนือ่ งจากเป็นโรงเรียนในพื้นทีช่ มุ ชน ซึง่ ได้มกี ารสร้างอาคาร
หลังใหม่ และเพิม่ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีเพือ่ รองรับปริมาณนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากประชากรแฝงในพืน้ ที่ พลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ ช้ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 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
โรงเรียนในชุมชนพืน้ ทีท่ โี่ รงไฟฟ้าตัง้ อยู่ ด้วยการสร้างสนามเด็กเล่น จัดให้มเี ครือ่ งเล่นทีม่ มี าตรฐานความปลอดภัย และเป็นเครือ่ ง
เล่นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียนภายใต้งบประมาณ 100,000 บาทต่อปี โดยในปี 2564 ได้จัดท�ำและส่ง
มอบให้แก่โรงเรียนบ่อทองวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ภาพการส่งมอบสนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

การลงทุนทางสังคม
ส�ำหรับการลงทุนเพือ่ สังคม ในปี 2564 ไม่ได้ดำ� เนินการใด ๆ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เอือ้ ให้
ด�ำเนินการดังกล่าว

กิจกรรมเพื่อสังคม
บริจาครถวิลแชร์
บริษัทฯ ได้บริจาครถวิลแชร์จ�ำนวน 5 คันมูลค่า 30,000 บาทให้กับมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ภาพการบริจาครถวิลแชร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้า
บริษัทฯ ได้บริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kVA 3Phase 22kv
จ�ำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 57,312.05 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ให้
แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อใช้เป็นสื่อการ
เรียน การสอนให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้และสัมผัสจริงกับหม้อแปลงไฟฟ้า
นอกเหนือจากทฤษฏี เป็นการเพิ่มทักษะความสามารถของนักศึกษาซึ่งจะ
เป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต
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กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน
• สนับสนุนน้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรคให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลมาบยางพร เพื่อนำ�ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในแหล่ง
ชุมชน วัด โรงเรียน ตลาดสด จำ�นวน 20 แกลลอน
มูลค่า 16,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

• มอบน้ำ�ดื่ม QTC จำ�นวน 600 ขวด และสเปรย์
แอลกอฮอล์ 144 ขวด มูลค่า 8,160 บาท ให้กับ
สำ�นักงานเขตบางกะปิ เพื่อนำ�ไปใช้ในการให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

• มอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำ�นวน 20 แกลลอน และ
น้ำ�ดื่มจำ�นวน 240 ขวด มูลค่า 6,960 บาท ให้กับ
โรงพยาบาลปลวกแดง เพือ่ นำ�ไปใช้ในการบริการผูป้ ว่ ย
ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามารับการรักษาเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2564

• มอบน้ำ�ดื่มจำ�นวน 400 ขวด มูลค่า 1,630 บาท ให้
กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ�บลมาบยางพร
เพื่อนำ�ไปบริการประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

144 รายงานความยั่งยืน 2564 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

•

มอบพัดลมตัง้ โต๊ะจ�ำนวน 37 ตัว มูลค่า 10,000 บาท ให้กบั องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบยางพรน�ำไปติดตัง้ ในพืน้ ทีโ่ รง
พยาบาลสนามของต�ำบลมาบยางพร เพือ่ ให้บริการประชาชนในเขตต�ำบลมาบยางพรทีป่ ว่ ยติดเชือ้ โควิด-19 และเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ภาพการส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยราชการในท้องถิ่น

•

สนับสนุนน�้ำดื่ม และชุดเครื่องนอน ส�ำหรับผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่กักตัวของชุมชนเพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยส่งผ่านองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อทองใช้งบประมาณที่ใช้ 8,263 บาท

ภาพการส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยราชการในท้องถิ่น
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เสียงสะท้อนจากตัวแทนในชุมชน

“คิวทีซี ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนดูแล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมาบยางพรและ
ชุมชน ด้วยดีเสมอมาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนงบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์เครื่อง
อุปโภคบริโภค รวมถึงสนับสนุนน้ำ�ดื่มสะอาด
ให้กับประชาชน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้ครับ”
นายอนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลมาบยางพร

“คิวทีซี คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของ
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
ครูชำ�นาญการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
คิวทีซี จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 ส�ำหรับรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ ตามแนวทางของ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards แบบทางเลือกหลัก Core Option  (This report has been prepared
in accordance with the GRI Standards : Core option) โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อประเด็น
เกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญในช่วงปี 2564 ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้
ช่วงเวลาของการรายงาน

: วันที่ 1 มกราคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564

รอบการรายงาน

:    รายปี

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

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

การรับรองคุณภาพรายงาน

: รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�ำคัญโดยทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นพร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และเสนอเข้าคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาเห็นชอบให้นำ� เสนอข้อมูลสูส่ าธารณะชน  บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบาย
ให้ตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญโดยหน่วยงาน
ภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า

:    รายงานความยั่งยืน 2563 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

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

การสอบถามข้อมูล

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

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้โดยการ Scan QR Code
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GRI Content Index
Standard Disclosures

GRI 102: General Disclosure 2016

Page/Direct Answer
SR
One Report

Omission

Organization Profile
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain

102-10

Significant changes to the organization and its
supply chain

102-11
102-12
102-13

Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations

5
5-10
5
5,10
11
10
5,10
13,122,123
19
No significant
changes during the
reporting period.
39-47
140-143
10

Strategy
102-14
102-15

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

2-3
39-47

Ethics and integrity
102-16
102-17

Values, principles, standards, and norms of
behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics

14-15
31,36,38

Governance
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27

Governance structure
Delegating authority
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance
body
Conflicts of interest
Role of highest governance body in setting purpose,
values, and strategy
Collective knowledge of highest governance body

13
71-81
17
19-20,139

64-70

12,32,36

71-81

12

6,72

-

84-87

-

88-94

-

72-73
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73

External
Assurance

Standard Disclosures

Page/Direct Answer
SR
One Report

102-33
102-35

Evaluating the highest governance body’s
33-34
performance
Identifying and managing economic, environmental,
26-27
and social impacts
Effectiveness of risk management processes
39-40
Review of economic, environmental, and social
26-27,41-47
topics
Highest governance body’s role in sustainability
17
reporting
Communicating critical concerns
26-27,41-47
Remuneration policies

102-36

Process for determining remuneration

102-37
102-38

Stakeholders’ involvement in remuneration
Annual total compensation ratio
Percentage increase in annual total compensation
ratio

102-28
102-29
102-30
102-31
102-32

102-39

Omission

External
Assurance

-

76
75-76

https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporategovernance/20180223-qtc-charters-th.pdf

87
124
124

Stakeholder Engagement
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

19-20
19-20
21-24
21-24
21-24

Reporting practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Entities included in the consolidated financial
statements
Defining report content and topic Boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
GRI content index
External assurance

11,147
25-27
27
147
147
147
147
147
147
147
148-153
Did not seek
certification from a
third party.

GRI 200 : Economic

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

49
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Standard Disclosures
201-1
201-2
201-3
201-4

Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change
Defined benefit plan obligations and other retirement
plans
Financial assistance received from government

Page/Direct Answer
SR
One Report

Omission

51-54
93,94
123

126,159

53

GRI 202: Market Presence 2016
103-1
103-2
103-3
202-1
202-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Ratios of standard entry level wage by gender
compared to local minimum wage
Proportion of senior management hired from the
local community

121
122,124
123

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1
103-2
103-3
203-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Significant indirect economic impacts

2-3
54

GRI 204: Procurement Practices
103-1
103-2
103-3
204-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Proportion of spending on local suppliers

69
54

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1
103-2
103-3
205-1
205-2
205-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption
policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

39
45
37
QTC did not
experience any cases
of corruption and
bribery in 2020

GRI 300 : Environment
GRI 301: Materials 2016
103-1
103-2
103-3
301-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Materials used by weight or volume

96
104

GRI 302: Energy 2016
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
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96

External
Assurance

Page/Direct Answer
SR
One Report

Standard Disclosures
302-1
302-3

Energy consumption within the organization
Energy intensity

Omission

97-100
98

External
Assurance

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1
103-2
103-3
303-1
303-2
303-3
303-5

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Interactions with water as a shared resource
Management of water discharge-related impacts
Water withdrawal
Water consumption

96
101-103
81-82
101,103
101,103

GRI 305: Emissions 2016
103-1
103-2
103-3
305-1
305-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4

GHG emissions intensity

85
87
87

P (By SGS)
P (By SGS)
Not
reported

88

GRI 306: Waste 2020
103-1
103-2
103-3
306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Waste generation and significant waste-related
impacts
Management of significant waste-related impacts
Waste generation
Waste diverted from disposal
Waste directed to disposal

73
74-76
74-76
76
77-78
77-78

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1
103-2
103-3
307-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Non-compliance with environmental laws and
regulations

73
-

-

Not case.

GRI 400 : Social

GRI 401: Employment 2016
103-1
103-2
103-3
401-1
401-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New employee hires and employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees

128
134
123
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Standard Disclosures
401-3

Parental leave

Page/Direct Answer
SR
One Report
134

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1
103-2
103-3
403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7

403-8
403-9
403-10

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Occupational health and safety management
system
Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
Occupational health services
Worker participation, consultation, and
communication on occupational health and safety
Worker training on occupational health and safety
Promotion of worker health
Prevention and mitigation of occupational health
and safety impacts directly linked by business
relationships
Workers covered by and occupational health and
safety management system
Work-related injuries
Work-related ill health

106
107-108
107
116-120
111,118
110-111
47, 119-120
116-120
108
114-115
117

GRI 404: Training and Education 2016
103-1
103-2
103-3
404-1
404-2
404-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs
Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews

128
130
130-131
131-132

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1
103-2
103-3
405-1
405-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Diversity of governance bodies and employees
Ratio of basic salary and remuneration of women
to men

121
13,122-124
124

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1
103-2
103-3
409-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations and suppliers at significant risk for
incidents of forced or compulsory labor
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
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121
70

Omission

External
Assurance

Page/Direct Answer
SR
One Report

Standard Disclosures
103-1
103-2
103-3
412-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Employee training on human rights policies or
procedures

Omission

External
Assurance

121
129

GRI 413: Local Communities 2016
103-1
103-2
103-3
413-1
413-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations with local community engagement,
impact assessments, and development programs
Operation with significant actual and potential
negative impacts on local communities

139
140-146
139

GRI 417: Marketing and Labeling 2016
103-1
103-2
103-3
417-1
417-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Requirements for product and service information
and labeling
Incidents of non-compliance concerning product and
service information and labeling

61
62-65
Not case

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1
103-2
103-3
418-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

61
67-68

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1
103-2
103-3
419-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Non-compliance with laws and regulations in the
social and economic area

61
-

-

Not case
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