
กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ดว้ยวสิยัทศัน์องคก์รเพื่อมุง่สูค่วามเป็น “World Class” และวฒันธรรมองคก์รทีมุ่่งเน้นความประณีต “Quality of Details” 

ร่วมกบันโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดว้างกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิโดยผ่านกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การ

ประเมนิผลกระทบของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างรอบดา้น พรอ้มก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสง่ต่อเป้าหมายสูก่ารปฏบิตัไิปยงัผูบ้รหิารและพนกังานอยา่ง

ทัว่ถงึ ภายใตส้มการความยัง่ยนืของควิทซี ี“Quality + Responsibility = Sustainability” และดว้ยตระหนกัว่า “คน” คอืทรพัยากร

ส าคญัสดุส าหรบัการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย “World Class Company” จงึไดก้ าหนดพฤตกิรรมทีค่วรแสดงออกของ

พนกังานทุกคนของควิทซีเีพื่อสรา้งวฒันธรรมการท างานขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัไว ้4 ดา้น 8 พฤตกิรรมดงันี้ 

 

จากวฒันธรรมขัน้พืน้ฐานในการท างานทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้ ไดม้กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการปฏบิตัใินแต่ละดา้นอย่าง

เขม้ขน้และสอดรบักลยุทธห์ลกัในการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่จะมรีายงานผลการด าเนินงานสอดแทรกแยกไวใ้นดา้นบรรษทัภบิาล  

เศรษฐกจิ  สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 

 



ด้านเศรษฐกิจ  

 เพิ่มศักยภาพการแขง่ขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ” 
เป็นกลยุทธห์ลกัที ่ บรษิทัฯ ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป้าหมายการเตบิโตทางธรุกจิดว้ยการสรา้งมลูค่า

อย่างยัง่ยนืใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรมในกระบวนการและผลติภณัฑ ์ ใหเ้กดิเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แขง่ขนั พรอ้มกบัการพฒันาคู่คา้รายส าคญัเพื่อการสง่มอบทีม่คีณุภาพและตรงเวลา โดยใชเ้ครื่องมอื และกระบวนการต่าง ๆ เชน่  

- การพฒันากระบวนการภายในดว้ยระบบบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality Management : TQM)  

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที ่6  

- การสง่เสรมินวตักรรมเพื่อพฒันาสนิคา้ บรกิาร และกระบวนการภายใน ผ่านงานวจิยัและพฒันา และการเสนอ 

KAIZEN ในระดบัพนกังาน สง่ผลใหเ้กดิการคดิ และลงมอืท าในเรื่องใหม่ๆ สรา้งการเปลีย่นแปลงในระดบัตวับุคคล 

โดยในปี 2562 บรษิทัสามารถท ารายไดจ้ากสนิคา้นวตักรรมใหม ่และมผีลงาน KAIZEN ของพนกังานทีส่ามารถใช้

งานไดจ้รงิ เกดิประโยชน์ต่อตนเอง และบรษิทัฯ มากกว่า 500 เรื่อง  

- การพฒันาคู่คา้รายส าคญั เน่ืองจากคู่คา้สว่นใหญ่ของ ควิทซี ีอยู่ในประเภท SME จงึมขีอ้จ ากดัหลายประการในการ

พฒันาศกัยภาพการผลติ บรษิทัจงึจ าเป็นตอ้งเขา้ไปชว่ยเสรมิทกัษะวธิกีารท างานเชงิเทคนิค และเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั 

พรอ้มแนะน าแนวทางการท างานทีถู่กตอ้งตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้ของ ควิทซี ี ทัง้นี้เพื่อให้

สามารถสง่มอบวสัดุไดต้รงเวลา และมคีุณภาพตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด และเพื่อใหคู้่คา้ยกระดบัความสามารถ เตบิโต 

และมัน่คง โดยมเีป้าหมายด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ราย 

- การเป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้าและพลงังาน ไดแ้ก่ BUSDUCT จาก DYNAMIC ELECTRICAL 

SDN. BHD. ประเทศมาเลเซยี ภายใตแ้บรนด ์DE BUSDUCT   และ Solar Inverter จาก บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโล

ยี ่(ประเทศไทย) ภายใตแ้บรนด ์Huawei  

 

 ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น  เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน  

บรษิทัฯ มแีผนยทุธศาสตรใ์นการสรา้งความมัน่คงใหก้บัองคก์รดว้ยการขยายการลงทุนใน

ธุรกจิดา้นพลงังาน หรอืธุรกจิอื่น ๆ  ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นผลตอบแทน

ทีคุ่ม้ค่าในระยะยาวแก่องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้นี้ไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

และจดัท าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งต่าง ๆ ไว ้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

ในปี 2562 ทมีผูบ้รหิาร และ บจ.ควิทซี ี โกลบอลเพาเวอร ์ ไดม้กีารศกึษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และโรงไฟฟ้าชวีมวล  แต่ยงัไมม่โีครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนตามมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ 

 

 

 



 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน 
เป็นอกีหนึ่งกลยุทธส์ าคญัทีข่บัเคลื่อนองคก์รมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ดว้ยตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะ

สง่ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จงึมองหาโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนการ ผลติภณัฑ ์และยกระดบัความคดิ  

การกระท า ของพนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ีส่ามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สิง่ทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อสรา้ง

ความยัง่ยนืเช่น 

- มาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001 และมาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO5001 มาตรฐาน

การจดัการสิง่แวดลอ้มว่าดว้ยการจดัการก๊าซเรอืนกระจก ISO14003 ถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิท

ขององคก์ร และพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

- บรหิารจดัการของเสยี วสัดุไม่ใชแ้ลว้จากการผลติ ดว้ยการไม่สง่ก าจดัแบบกลบฝัง่ดนิ 100% “Zero to Landfill”   

- สง่เสรมิพฤตกิรรม "รกัษ์" ดว้ยสง่เสรมิใหม้กีารลด ละ เลกิใชพ้ลาสตคิชนิดใชค้รัง้เดยีวทิง้ และ สง่เสรมิการท า 

KAIZEN ดา้นสิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

 

 

 

 

ด้านสังคม  
CSR in Process 

 สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร  
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน และบรษิทัฯ ถอืเป็นความเสีย่งส าคญัของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัมาอย่างต่อเนื่อง โดยไดน้ าระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 

OHSAS18001 มาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบักระบวนการภายใน และในปี 2562 บรษิทัไดเ้ริม่ประยุกตใ์ชม้าตรฐาน ISO450001 

เพื่อทดแทนมาตฐาน OHSAS18001 ในปี 2563 ต่อไป  มกีารใชง้บประมาณ และบคุลากรจ านวนมากเพื่อจดัหาอุปกรณ์ป้องกนั

ภยัสว่นบุคคล การปรบัปรุงเครื่องมอื เครื่องจกัร กระบวนการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การอบรมใหค้วามรูแ้ละพฒันา

ทกัษะ กจิกรรม KAIZEN ดา้นความปลอดภยั รวมถงึกจิกรรมสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในการท างานแก่พนกังาน เพื่อใหเ้กดิ

ความตระหนกัรู ้และหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ โดยบรษิทัมเีป้าหมาย Zero Accident  

 

 Start Safe Work Safe Finish Safe

เปลี่ยนโลกให้สดใส งดใช้

ถุงพลาสติก



 

 

 สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”   

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดความสามารถหลกัขององคก์ร (Core Competency) 
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและวสิยัทศัน์องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นตวัก าหนด
คุณลกัษณะทีทุ่กคนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมเีป็นพืน้ฐาน พรอ้มก าหนด
ความสามารถตามต าแหน่งงานไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะของพนกังานในการท างาน นอกจากนี้ยงัจดัหลกัสตูรในการพฒันาทางดา้น
จติใจ พฤตกิรรม ตลอดจนการบงัคบัใช ้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งเคร่งครดั เพื่อสรา้งคนดขีองสงัคม และเป็นคนเก่งในงาน  
พรอ้มร่วมสรา้งสรรคง์านทีม่คีุณค่าและอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 
 

 สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance) 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าถา้พนกังานของเรามคีวามสขุในการท างาน และ

มคีวามสขุในการใชช้วีติสว่นตวั จะช่วยท าใหเ้กดิการกนิดอียู่ด ี มสีขุภาวะทีด่ใีน
ชวีติ ซึง่จะสง่ผลและมสีว่นช่วยผลกัดนัใหเ้กดิความส าเรจ็ ความมัน่คง และ
ความกา้วหน้าของพนกังาน องคก์ร และสงัคมรว่มกนั บรษิทัฯ จงึสรา้งกลไกของ
การท างานเพื่อสรา้งสมดุลยภาพระหว่างชวีติสว่นตวัและการท างาน (Work Life 
Balance) ใหบุ้คลากรในองคก์ร โดยมเีป้าหมายการสรา้งความสขุทีย่ ัง่ยนื และ
พรอ้มแบง่ปันความสขุสูส่งัคมภายนอก   โครงการและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิ 
Work Life Balance เช่น โครงการ “Happy Money ชวีติดีด๊ ี หมดหนี้เลกิจน”  
โครงการ “Happy Body สขุภาพดีด๊ ี กายใจเป็นสขุ”  โครงการ “เลกิเหลา้ เลกิ
บุหรี ่ สขุภาพดมีเีงนิออม” โครงการ “สรา้งครอบครวัอบอุ่นและมสีขุเพื่อ
คนท างานองคก์ร”  

 

CSR after Process 
 สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม ยดืมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากกระบวนการ โดยถอืปฏบิตัดิงันี้ 

- รบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รผ่านเวทกีารประชุมฯ  คณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ คณะกรรมการสวสัดกิาร   เวทเีสวนาประชาคมชุมชนพบควิทซีซีึ่งจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ กล่องรบัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ฯลฯ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั 



- สง่เสรมิการลงทุนทางสงัคมโดยทางออ้มกบัพนัธมติรทีท่ าธุรกจิเพื่อสงัคม 
- สนบัสนุนผลติภณัฑต่์าง ๆ ในชุมชน (ตามประโยชน์ทีเ่หมาะสมกบับรษิทัฯ) 
- มสี่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ ตามความ

ถนดัและความสามารถขององคก์ร  
- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิ การด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม การ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ โดยผ่านรายงาน
ประจ าปี รายงานความยัง่ยนื เวทเีสวนาฯ   เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

 


