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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ปี	2562	เศรษฐกิจไทยตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา	-	จนี	และมาตรการลดดอกเบีย้ของ 

ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา	(Fed)	เพ่ือปกป้องเศรษฐกจิสหรฐัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก	สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบ 

ต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและเงนิตราสกุลอืน่	ๆ	ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

ไปตามสถานการณ์	ซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยง	และโอกาสทางด้านการเงิน	ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการรับมือไว้อย่างเหมาะสม	

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	รัฐบาลไทยยังคงผลักดันให้มีการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และส่งเสริมในภาค

อุตสาหกรรม	และหน่วยงานของรัฐให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง 

และทางอ้อม	ส่งผลให้มีความต้องการเพ่ิม	และเปลี่ยนมาใช้หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงท่ีสามารถตอบสนองตัวชี้วัดความย่ังยืน	

SDGs	ด้าน	Climate	Change	ในระดับประเทศได้

	 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของ	“คิวทีซี”	ในปี	2562	เฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า	อุปกรณ์ไฟฟ้า	และการบริการมีรายได้เพ่ิมขึ้น

จากปี	2561	เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ	0.11	โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม	816.48	ล้านบาท	ประกอบด้วย	รายได้จาก

ภาครัฐ	ร้อยละ	33.25	รายได้จากภาคเอกชนร้อยละ	33.54	รายได้จากต่างประเทศร้อยละ	29.78	และรายได้จากงานบริการ 

ร้อยละ	3.43	ถงึแม้รายได้ปี	2562	โตจากปี	2561	เพยีงเล็กน้อยแต่สามารถท�าก�าไรได้ดีกว่า	โดยในปี	2562	มีอัตราก�าไรสุทธริ้อยละ 

14.55	ในขณะที่ปี	2561	มีอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	0.49	ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ปี	2562-2563 

เป็นปีแห่งคณุภาพ	และสร้างความเข้มแขง็ให้กับองค์กร	โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการเงนิ	มกีารน�านโยบายการบรหิารลกูหน้ีการค้า	และ

นโยบายการบรหิารสนิค้าคงคลงั	มาใช้เป็นเครือ่งมอื	ท�าให้เกิดสภาพคล่องและศกัยภาพทางการเงนิ	รวมถึงการลดมลูค่าการตัง้ส�ารอง

ของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง	ในด้านการขายและตลาดเน้นการท�าก�าไร	และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย	ในด้านการผลิตได้

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือ	ลดเวลา	ลดของเสีย	และเพ่ิมคุณภาพของสินค้า	ตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(Total	

Quality	Management	:	TQM)	อย่างตอ่เนือ่ง	นอกจากนี้ในปี	2562	บริษัทได้เพิม่ผลิตภณัฑ์ใหม่เพือ่การจ�าหน่ายไดแ้ก่	BUSDUCT	

จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	BHD.	ประเทศมาเลเซีย	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	BUSDUCT	และ	Solar	Inverter	จาก	

บรษิทั	หวัเว่ย	เทคโนโลย่ี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	Huawei	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นอกีช่องทางหนึง่ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่
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(นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	เน่ืองจากอุปกรณ์ท้ัง	2	ประเภทสามารถเสนอขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพร้อมการเสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ใน

คราวเดียว	เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้ก้าวสู่ผู้น�าระดับโลกต่อไปในอนาคต	

	 ส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	ในปี	2562	มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	4.05	มีต้นทุน

และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	12.87	ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.38	ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซลาร์	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้ก�าลังการผลิตที่สูงที่สุด

	 ในด้านการบรหิารจดัการภายในองค์กรท่ีส�าคญัในปี	2562	บรษิทัได้รบัมอบประกาศนียบตัรเป็นสมาชกิแนวร่วมภาคเอกชน

ไทยต่อต้านทุจริต	(CAC)	แล้ว	และจากผลการประเมินความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตของพนักงาน	ในปี	2562	พบว่า 

มีระดับที่สูงขึ้นจากปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	7.46	,	5.14	และ	1.2	ตามล�าดับ	ประเด็นที่บริษัทฯ	ยงัให้ความส�าคัญและเป็นความเสี่ยง 

คือ	ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	ซึ่งมีการสร้างมาตรการที่เข้มข้น	และส่งเสริมให้เกิดเป็นความตระหนักอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี	2562	มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี	2561	ร้อยละ	17.39	ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ยังคงให้ความส�าคัญ

กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	โดยในปี	2562	บริษัทได้ด�าเนินการตามแนวทาง	Zero	

Waste	to	Landfill	ได้	100%	

	 ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	บริษัทฯ	ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม	เสวนาประชาคม	

ชุมชนพบคิวทีซี	ในปี	2562	บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 

และได้สมัผสัจรงิ	ตามประเดน็ทีไ่ด้รบัจากงานเสวนาฯ	ปี	2561	โดยได้รบัความร่วมมอืจากคณะอาจารย์	และนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ	จดักิจกรรมสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีนในชมุชนมาบยางพร	และได้ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรม	และโครงการต่าง	ๆ	ในชุมชนอีกมากมาย	

	 สุดท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ประชาชน

ท่ัวไปในชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ท่ีให้การสนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา	บริษัทฯ	ขอให้ค�ามั่นว่า 

จะด�าเนินการตามวสิยัทัศน์	พันธกิจ	และกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีได้ให้ไว้	และจะมุง่มัน่	ทุม่เท	ในการพัฒนากระบวนการ	เครือ่ง

มือ	เครื่องจักร	และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	และสังคม	ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ฉลากเขียวส�าหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดจุ่มในน�้ามัน จ�านวน 6 ขนาด
การรับรองเลขที่ GL2019/042 
จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

โล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ 

ระดับ Platinum จากกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

Sustainability Disclosure Recognition
จากสถาบันไทยพัฒน์ 

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY19-4-029 จาก

องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ประเภทธุรกิจ (Disclosure 102-2)

 ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 

	 บมจ.	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ย่ี	ประกอบธุรกิจผลติ	และจ�าหน่าย	หม้อแปลงไฟฟ้า	ตามค�าสัง่ซือ้	ทีม่ขีนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	30-30000	

kVA	และแรงดนัไฟฟ้าไม่เกนิ	36	KV	ทัง้แบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส	ก�าลงัการผลติ	4,000	เครือ่งต่อปี	หม้อแปลงไฟฟ้าทีบ่รษิทั	ผลติและ

จ�าหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

 1.  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer) 

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ที่ส่งผ่านมาตามสายส่งระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ให้มี

แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า	เช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	บ้านเรือนที่อยู่อาศัย	และอาคาร

สูง	เป็นต้น	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้	

1.1 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�้ามันชนิดปิดผนึก 

(Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer) 

ขนาดก�าลงัไฟสงูสดุ 3,000 kVA หม้อแปลงชนิดน้ีเป็นหม้อแปลง	

ไฟฟ้าทีใ่ช้น�า้มนัหม้อแปลงเป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลดัวงจร

ในตวัหม้อแปลงและระบายความร้อนจากขดลวดภายในหม้อแปลง

ออกสูภ่ายนอก	โดยตวัถงัหม้อแปลงจะถูกปิดผนกึ	(Sealed)	อย่าง

มดิชดิเพ่ือป้องกันไม่ให้มอีากาศเข้ามาสมัผสักับน�า้มนัภายในตัว

หม้อแปลง	จงึท�าให้หม้อแปลงชนดินีม้คีณุสมบตัสิามารถป้องกัน

ความชืน้ได้เป็นอย่างด	ีซึง่จะส่งผลท�าให้น�า้มนัหม้อแปลงไม่เสือ่ม

สภาพได้ง่าย	และยังช่วยรักษาสภาพความเป็นฉนวนของน�้ามัน

หม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน	รวมทั้งช่วยยืดระยะเวลาและ

ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงได้อีกด้วย	ส่วนใหญ่

หม้อแปลงชนิดนี้จะนิยมใช้ติดตั้งไว้กลางแจ้ง	

รู้จัก “คิวทีซี”
ข้อมูลธุรกิจ (Disclosure 102-1)	 	 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)					
ชื่อย่อหลักทรัพย์		 	 	 :	 QTC
วันจดทะเบียน		 	 	 :	 28	กรกฎาคม	2554			(จดทะเบียนหลักทรัพย์)
ทุนจดทะเบียน (Disclosure 102-7)	 	 :	 341,092,557	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 	 	 :	 341,092,557	บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม	 	 	 :	 ทรัพยากร
ส�านักงานใหญ่ (Disclosure 102-3) 	 :	 เลขที่		2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	
	 	 	 	 เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	
	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2379-3089-92	โทรสาร	0-2379-3097
โรงงานผลิต  (Disclosure 102-4)	 	 :	 เลขที่	149		หมู่		2		ถนนปลวกแดง–ห้วยปราบ		ต�าบลมาบยางพร		
	 	 	 	 อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		21140	
	 	 	 	 โทรศัพท์	0-3889-1411-14	โทรสาร		0-3889-1420	 	
	 	 	 	 http://www.qtc-energy.com
ผู้บริหารสูงสุด	 	 	 :	 นายพูลพิพัฒน์		ตันธนสิน		(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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1.2		 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนัชนิดตวัถังเปิด	(Open	Type	with	

Conservator)	ขนาดก�าลังไฟ	สูงสุด	5,000	kVA	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด

เดมิ	ซึง่นยิมใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�า้มนัหม้อแปลงเป็นฉนวนและตวัระบาย

ความร้อนเช่นเดยีวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิปิดผนกึ	แต่จะมถัีงน�า้มนัส�ารอง	

(Conservator)	ตดิตัง้อยู่เพ่ือรองรบัการขยายตวัของน�า้มนัหม้อแปลงขณะ

ใช้งาน	และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และที่ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุ

สารซลิก้ิาเจล	(Silica	Gel)	ซึง่เป็นสารช่วยดดูความชืน้ออกจากอากาศก่อน

เข้าสู่หม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะต้องตรวจสอบน�้ามันหม้อแปลง

อย่างสม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

2.  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลัง (Power Transformer) 

	 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับลดแรงดันกระแส

ไฟฟ้าที่ส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาตามสายส่งแรงสูง	(Transmission	Line)	ให้

ลดลงก่อนส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสายระบบจ�าหน่าย	(Distribution	Line)	เพื่อส่งให้ผู้ใช้ต่อไป	

ทั้งน้ี	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบก�าลังท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าท่ี

มขีนาดก�าลงัไฟฟ้าตัง้แต่	5,000-30,000	กิโลโวลต์แอมแปร์	(KVA)	และแรงดันไฟฟ้าสงูสดุ	

72	KV	

3.  หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer)

	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็นหม้อแปลงไฟ

ฟ้าที่เหมาะต่อการติดตั้งในอาคาร	เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ไม่มีการใช้ฉนวน

น�้ามัน	ชุดขดลวดแรงสูงหล่ออยู่ในฉนวน	Epoxy	Resin	ท่ีมีความทนทานต่อความชื้น	ฝุ่น	

และสิ่งแวดล้อม	โครงการท่ีใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	อาทิ	เช่น	อาคารสูง	อาคารที่พัก

อาศยั	หรอืคอนโดมเินยีม	โรงพยาบาล	หรอืศนูย์การค้า	ท่ีมพ้ืีนท่ีจ�ากัดต้องเลือกใช้หม้อแปลง

ที่สามารถติดตั้งในอาคารได้	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อมท้ังด้านสินค้า	

และบคุคลากรในการบรกิารให้แก่ลกูค้า	เพ่ือจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ท่ีผ่านการ

ทดสอบตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

4.  Super Low Loss Transformer 

	 Super	Low	Loss	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	ทีใ่ช้วัตถดุบิ	Amorphous	มาท�าเป็นแกนของหม้อแปลงแทนเหลก็ซลิกิอน	ประโยชน์

จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ	คือ	มีค่าความสูญเสียก�าลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด	(No	Load	Loss)	ต�่า	เพียง	1	ใน	3	ของแกนเหล็กซิลิ

กอน	ซึง่จะช่วยให้ผูใ้ช้หม้อแปลง	Super	Low	Loss	ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้	และหากมกีารใช้	Super	Low	Loss	ทดแทนหม้อแปลงไฟ

ฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�านวนมาก	ก็จะหมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�านวนมาก	และยังส่งผล

ต่อการลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้นเอง
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6.  Smart Monitoring Box

 เป็นอุปกรณ์เสริมระบบอัจฉริยะท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือติดตามการท�างานของ

หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ	Sensor	ท่ีติดตามตัวแปรส�าคัญอย่างกระแสไฟฟ้าในขดลวด 

วัดอุณภูมิขดลวดและน�้ามัน	และตรวจจับการเกิด	Unbalance	ท่ีอาจส่งผลเสียต่อ

หม้อแปลงได้	สามารถติดตั้งได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นของ	QTC	

7.  BUSDUCT

	 เป็นอปุกรณ์ท่ีน�ามาใช้แทนสายไฟ	เพ่ือจ่ายไฟไปยังโหลดต่าง	ๆ	ซึง่เป็นทีน่ยิม

ในการใช้ภายในอาคารสงูและโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	

DE	BUSDUCT	โดย	QTC	ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายรายเดยีวในประเทศไทย

จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	BHD.	ประเทศมาเลเซีย	DE	BUSDUCT	ได้

ผ่านการทดสอบ	Conductivity	ส�าหรับตัวน�าท้ังทองแดงและอะลูมิเนียม	นอกจากนี	้

ฉนวน	(Insulation)	ของ	DE	BUSDUCT	ยังมใีห้เลอืกท้ังแบบฉนวนไมร่า	(Mylar)	และ

ฉนวนแบบ	Hybrid	(ฉนวนไมร่า+Epoxy)	เพ่ือให้เหมาะกบัการใช้งานทีห่ลากหลายใน

กลุ่มผู้รับเหมา	มีข้อได้เปรียบในด้านการจ่ายไฟด้วยมีค่าความต่างศักย์ตกน้อย	และ

ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรมากกว่าสาย	Cable	ทั่วไป

8.  Solar Inverter

	 เป็นผลติภัณฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง	(DC)	ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั	(AC)	จาก

แผงโซล่าร์เซลล์	ทั้งนี้	QTC	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	จาก	บริษัท	หัวเว่ย 

เทคโนโลยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	Huawei	

Earthing	Transformer 	Unit	Substation Pad	Mounted

5.  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer)

	 บริษัทฯ	จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ	เช่น	Earthing	Transformer,	Dry-Type	Class	

F&H,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น	

Dry-Type	Class	F&H
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ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ	พร้อมให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025 	พันคอยล์	&	ตัดเหล็ก	&	ผลิตตัวถัง

 ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) 

	 บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	เฉพาะลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่เน้นคุณภาพ	และให้

ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	โดยท่ีคิวทีซีเป็นผู้ออกแบบตามความต้องการ	และผลิต	ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า	

เพื่อขยายฐานลูกค้า	และสร้างความมั่นคง	

 ธุรกิจงานบริการ

	 บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	ประกอบธุรกิจงานบริการ	โดยจะเป็นงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชั่วโมง	

โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคท่ีมีความรู้	ความเช่ียวชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพ่ือรองรับความต้องการและอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าท้ังที่เป็นลูกค้าที่ซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าท่ัวไป	ในกรณีท่ีเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะ

มีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉินติดไว้ที่ด้านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า	งานบริการเกี่ยวกับ

หม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ	มีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า	ได้แก่

 ➣ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

 ➣ งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการเติมและกรองน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	

 ➣ งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่าง	ๆ

 ➣ งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	

 ➣ งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์

 ➣ งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า

8 รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน

	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน	เช่นพลังงานแสง

อาทิตย์	พลังงานน�้า	เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ	

 • บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ากัด	ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	ก�าลังการผลิต	8.25	MW	ตั้งอยู่เลขที่	102	หมู่ที่	5 

ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	(Disclosure	102-4)	สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	

35,000-40,000	kWh	ต่อวัน	

 ลูกค้าของ QTC	(Disclosure	102-6)	:	 	

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	และ	Smart	Monitoring	System	จ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	เช่นการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	และหน่วยงานราชการทั่วไป	หน่วยงานเอกชนกลุ่มผู้ออกแบบ	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	โรงงาน

อุตสาหกรรม	คอนโดมิเนียม	ฯลฯ	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศทั่วโลก	จ�าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์	QTC	และ	OEM	ในแบรนด์

ของลูกค้า	ผลิตภัณฑ์	BUSDUCT	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	ผลิตภัณฑ์	Solar	Inverter	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้

แบรนด์	Huawei	

 

การเป็นสมาชิกองค์กร (Disclosure 102-13):

สมาคม
หม้อแปลง
ไฟฟ้า
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โครงสร้างการถือหุ้น  (Disclosure 102-5)

โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป	ณ	วันที่	26	ธันวาคม	2562

บร�ษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร� จำกัด
(QTCGP) 

100% 50%

50%100%

บร�ษัท คิว โซลาร� 1 จำกัด
(Q Solar 1) 

บร�ษัท ยูเอซี เอนเนอร�ยี่ จำกัด 

บร�ษัท คิวทีซี เอนเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน) :  QTC 

กลุ�มผู�ถือหุ�นต�างประเทศ
36.65%

กลุ�มนายพ�นพ�พัฒน� ตันธนสิน
7.07%

กลุ�มผู�ถือหุ�นรายอื่นในประเทศ
43.72%

บร�ษัท พ�พ�ดับบลิวอี จำกัด
(PPWE) 

• บรษิทั	ควิทซี	ีโกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	(QTCGP)	ประกอบธุรกิจผลติไฟฟ้าและพลงังานอืน่	ๆ 	จดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่28	กันยายน	

2559	ทุนจดทะเบียน	560	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	100%

• บรษิทั	ควิ	โซลาร์	1	จ�ากัด	(Q	Solar	1)	ประกอบธุรกิจผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	จดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่28	ธันวาคม	2552	ทนุ

จดทะเบียน	220	ล้านบาท		บริษัท	คิวทีซี	โกบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	เข้าถือหุ้น	100%	เมื่อวันที่	20	กันยาน	2560			(	เดิมชื่อ	บริษัท	 

แอล	โซลาร์	1	จ�ากัด	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561)

• บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด	(PPWE)	เป็นบริษัทร่วมทุน	ประกอบธุรกิจ	พลังงาน	จัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี	12	มกราคม	2559	 

ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท	โดยคิวทีซีถือหุ้น	50%	และ	บริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ถือหุ้น	50%
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-18)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
 ประธานกรรมการบริษัท

3. นายพลรชฎ เปียถนอม 
 กรรมการบริษัท 

4. ดร. กมล ตรรกบุตร 
 กรรมการบริษัท

2.  นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 
 กรรมการบริษัท

11. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 
 กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่าซ�า 
 กรรมการบริษัท

7. นายวีระพล วีระวงศ์ 
 กรรมการบริษัท

10. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
 กรรมการบริษัท

9.  นายไพโรจน์ บุญปั้น
 กรรมการบริษัท

8. นายปรีดี งามสันติกุล 
 กรรมการบริษัท
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โครงสร้างการก�ากับดูแล (Disclosure 102-18)

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 11 คน

90.9% 9.1%

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
ส�งเสร�มความยั่งยืนองค�กร

ฝ�ายพัฒนาความยั่งยืนองค�กร

สายกลยุทธ�

รองกรรมการผู�จัดการ
(การตลาด)

รองกรรมการผู�จัดการ
(สายงานบร�หาร)

รองกรรมการผู�จัดการ
(สายบัญชี - การเง�น)

รองกรรมการผู�จัดการ
(สายโรงงาน)

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ฝ�ายขายต�างประเทศ ฝ�ายบร�หาร ฝ�ายบัญชีและการเง�น ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายซัพพลายเชน

แผนกผลิต 1

แผนกผลิต 2

แผนกผลิต 3

แผนกผลิต 4

แผนกซ�อมบำรุง

แผนกจัดซื้อ 

แผนกวางแผน

แผนกคลังสินค�า

แผนกว�ศวกรรม

แผนกทดสอบ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนก
ว�จัยพัฒนา

และกระบวนการผลิต

ฝ�ายขายในประเทศ

ฝ�ายขายโครงการพ�เศษ
และบร�การ

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

แผนกพัฒนาระบบ

แผนกขายต�างประเทศ

แผนกขายโครงการพ�เศษ

แผนกบร�การ

แผนกบัญชี

แผนกการเง�น

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนก นักลงทุนสัมพันธ� 
และสื่อสารองค�กร

แผนกความรับผิดชอบต�อสังคม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกกลยุทธ�การตลาด

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ�

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร�

(QTCGP) 

จำนวนพนักงาน 2 คน

บจ. คิว โซลาร� 1 
(Q Solar 1) 

จำนวนพนักงาน 28 คน

จำนวน 27 คน 14 คน

51.85% 41.15%

61.90% 38.10%

70.51% 29.49%

13 คน

จำนวน 21 คน

จำนวน 217 คน

78.6%

100%

21.4%

22 6

บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE) 

Level 9 - UC

Level 7 - 8

Level 1 - 6

(บร�ษัทร�วมทุน)

13 คน 8 คน

153 คน 64 คน
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)
• คณะกรรมการบริษัท	มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา

เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และมีบทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	เป็นผูม้หีน้าท่ีแต่งตัง้	โยกย้าย	และประเมนิผลการปฏบิตังิาน	

ของผูบ้รหิารระดับสงู	และมบีทบาทหน้าทีอ่ืน่	ๆ	ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	เป็นผู้มหีน้าท่ีประเมนิความเส่ียงขององค์กร	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	

และธรรมาภิบาล	พร้อมจัดท�าแนวทางแก้ไข	ป้องกันความเสี่ยงนั้น	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

• คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	เป็นผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน	พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย		รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

• ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	เป็นผูม้หีน้าท่ีก�าหนดวิสยัทศัน์	นโยบาย	เป้าหมายและการกระจายอ�านาจหน้าที	่เพ่ือขบัเคลือ่น

องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการผูจ้ดัการ	เป็นผูม้หีน้าทีก่�าหนดกลยุทธ์	และการบรหิารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	เพ่ือสร้างประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปรัชญาการท�างาน 
บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งมั่นที่ด�าเนิน
ธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. มีการบริหารจัดการที่มีจริยธรรม 

มีคุณธรรม และโปร่งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสินค้า 

และการให้บริการอยู่ในระดับ
สากล

3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัย
ทัศน์และพันธกิจประจ�าทุกปี โดย
ผ่านการทบทวนและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2562 เพื่อให้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ 
ณ ปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ปรัชญาการท�างาน

Quality of DETAILS

ความประณีต คือหัวใจส�าคัญสูงสุด 
ในการท�างานของเรา และแทรกซึม 

อยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซ ี
ตั้งแต่ผู้คน วิธีคิด วิธีท�างาน เทคโนโลยี 

โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้ผลิตและให้บริการด้าน

เทคโนโลยีที่ครบวงจรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
ระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ 
1.  เป็นผู้น�าในการผลิตและให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีที่ ครบวงจร ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า

2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
และการให้บรกิาร ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

3.  พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี
 คนเก่ง 
4.  ด�าเนินธรุกิจโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

และให้ ความส�าคัญต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.  สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและ 
ยั่งยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียรอบด้าน

3

การบร�หารจัดการ
ที่มีจร�ยธรรม

มีคุณธรรม และโปร�งใส

มุ�งเน�นความรับผิดชอบ
ต�อสังคม สิ�งแวดล�อม

และสิทธิเสร�ภาพของบุคคล

1 2

คุณภาพ มาตรฐานของสินค�า
และการให�บร�การ
อยู�ในระดับสากล

ปรัชญาการท�างาน
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เป�นองค�กรที่ไม�หยุดนิ�ง สร�างสรรค�
วัฒนธรรมองค�กรที่ตอบสนองต�อ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความก�าวหน�าอย�างยั่งยืน

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

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

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

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

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

เป�นว�ศวกรผู�เชี่ยวชาญด�านระบบไฟฟ�า 
ให�คำปร�กษาและดูแลลูกค�าทั้งก�อนและหลัง
การขายอย�างใกล�ชิด ด�วยข�อมูลที่ถูกต�องเป�นจร�ง
พร�อมให�บร�การด�วยความชำนาญและรวดเร็ว

DYNAMIC

ENVIRONMENT

TEAMWORK

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT

INNOVATION

LEADERSHIP

SERVICE

DETAILS
QUALITY OF 

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน
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คิวทีซีกับความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง	ๆ		โดย

ก�าหนดให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสรมิสนบัสนุนในการด�าเนนิงานตามกรอบการ

บรหิารความย่ังยืน	และตามสมการความย่ังยืน	Q+R=S				การก�าหนดกรอบการบรหิารความย่ังยืนเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น

การบรหิารจดัการภายใน	ทัง้ในระดบันโยบาย	ระดบัการบรหิารจดัการ	เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตั	ิและการด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็น

ไปตามกรอบทีก่�าหนดไว้		โดยจะปลกูฝังความเชือ่	และสร้างความเข้าใจให้แก่พนกังานทกุคนตามสมการความย่ังยืน			ว่าการท�าสีง่

ที่ดีมี	“คุณภาพ”		พร้อมกับความถูกต้องมี	“ความรับผิดชอบ”	ย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สร้างความเข้ม

แข็งยั่งยืนทั้งต่อตนเอง	และองค์กร	โดยมีกรอบการบริหารความยั่งยืน	และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

โครงสร�างการดำเนินงาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการส�งเสร�มความยั่งยืนองค�กร
• กรรมการผู�จัดการ
• รองกรรมการผู�จัดการทุกสายงาน
• ผู�จัดการฝ�ายทุกฝ�าย

คณะทำงานส�งเสร�มความยังยืนองค�กร
• ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาความยั่งยืนองค�กร
• ผู�จัดการแผนกทุกแผนก

บร�ษัทย�อยทุกแห�ง

คน กระบวนการ เคร�่องมือเคร�่องจักร สินค�าและบร�การ
มีคุณภาพ และ มีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบร�ษัท : • กำหนดนโยบายและเป�าหมายด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืน
 • กำกับดูแลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบร�หาร : • กำหนดกลยุทธ� และเป�าหมายการดำเนินงาน
 • บร�หารจัดการให�เป�นไปตามเป�าหมายภายใต�กรอบการพัฒนาอย�างยั่งยืน

คณะกรรมการส�งเสร�มความยั่งยืน :  • ทบทวนการชี้บ�งผู�มีส�วนได�เสีย
 • พ�จารณาประเด็นการพัฒนาอย�างยั่งยืน จัดทำแนวทางการพัฒนาให�
  สอดคล�องกับประเด็น และการดูแลผู�มีส�วนได�เสียอย�างเหมาะสม
 • ทบทวนนโยบาย เป�าหมาย ประเด็นความยั่งยืน เสนอแนว ทางปรับปรุง
  เพ�่อให�มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ�
 • กำหนดแผนงานและมอบหมายภาระงานด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนสู�การปฏิบัติ
 
คณะทำงานส�งเสร�มความยั่งยืน :  • กำหนดแผนการดำเนินงาน
 • ดำเนินงานตามแผนและรายงานผล

บร�ษัทย�อยทุกแห�ง : • บร�หารจัดการตามกรอบการพัฒนาอย�างยั่งยืน
 • ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

Quality   +  Responsibility  =  Sustainability
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต”	เป็นรากฐานส�าคัญท่ีน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ	

และบริษัทในเครือ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล	ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้		

	 http://qtc-energy.com/?page_id=736	

1.		 ด�าเนนิธุรกิจอย่างซือ่สตัย์เป็นธรรม	ยึดมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้างเสรมิความชดัเจน 

โปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามหลกัสากล	รวมถึงการสนบัสนุน	การต่อต้านการทุจรติ,	การป้องกัน

การแสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

2.		 ส่งเสรมิการปฏิบตัติามหลกัสทิธิมนุษยชน	โดยค�านงึถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์	สทิธิ	เสรภีาพ	และความเสมอภาคของ

บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง		รวมถึง 

การให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ที่บริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่

3.		 มุ่งเน้นการปรับปรุง	พัฒนา	กระบวนการท�างานและการให้บริการ	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์กร	(TQM)		เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร	ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า	

และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4.		 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินการของบริษัท	และบริษัทในเครือ	และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5.		 ห่วงใยและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน	คูค้่า	ผูม้าตดิต่อ 

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	

6.		 บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน	และส่งเสริม 

ให้เกิดความสุขในการท�างาน	อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.		 ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ	และประสทิธิผล	

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8.		 สร้างประโยชน์ที่ย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคม	พร้อมท้ังการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

9.		 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เพื่อเพิ่มโอกาสความส�าเร็จ	และ

ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด	

	 	 	การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ี	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพใน

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	ในด้านเศรษฐกิจ		ด้านสังคม		และด้านสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นข้อมลูส�าคัญในการก�าหนด

เส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน			และบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวจะได้รบัการเอาใจใส่	ดแูลรบัผดิชอบ	

และน�าไป	ปฏิบัติได้ทั่วถึง		โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ		และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย  และประเด็นผลกระทบ 
	 คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนองค์กร	ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่าปี

ละ	1	ครัง้	เพ่ือชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประเดน็ท่ีมนัียส�าคญั	โดยผ่านกระบวนการชีบ่้งอนัตรายจากการท�างาน	การประเมนิผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังจากกระบวนการท�างาน	และผลิตภัณฑ์แบบ	Life	Cycle		และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง	เป็นการ

ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ		

	 นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้จัดเวที	เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ข้ึนปีละ	1	ครั้ง

ในการรบัฟังข้อเสนอแนะจากชมุชน	รวมถงึการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในช่องทางอืน่	ๆ 	เช่นการประชมุสามญัผูถื้อ

หุ้นฯ		การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด	์เป็นต้น	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการชี้บ่งประเด็นด้านความย่ังยืน	และก�าหนดผู้มีส่วนได้

เสียกับองค์กร		โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด	(Disclosure	102-9,	102-21)
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

	 เมื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	บริษัทฯ	จะ

พิจารณาก�าหนดวิธีการในการสื่อสาร	และวิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มดังนี้

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

พนักงาน พนักงานประจ�า

 

ลูกจ้างชั่วคราว

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าเดือน

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN,	
QCC

• การรับฟังความคิดเห็น,	ข้อร้อง
เรียนพนักงาน

• คณะกรรมการสวัสดิการ
• คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
• ส�ารวจระดับความสุขพนักงาน
• ส�ารวจความรักความผูกพัน

องค์กร
• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
• การประเมนิความเสีย่งด้านความ

ปลอดภัย
• การประเมินผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม

• การจดัให้มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสม 
มีความปลอดภัยในการท�างาน

• สภาพแวดล้อมในการท�างาน
น่าอยู่

• มีความเท่าเทียมและโอกาสใน
ความก้าวหน้า

• มแีผนในการอบรมพัฒนาความ
รู้ความสามารถ

• มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

• บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	
OHSAS18001

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ	และ

นโยบายการจ้างงานอย่าง
เคร่งครัด

• โครงการสถานประกอบการสร้าง
เสริมสุขภาพ

• โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร	
สร้างสุขที่ยั่งยืน

• ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน	
และการประเมินผลงาน

• ปรบัปรงุระบบการพัฒนาตามเส้น
ทางอาชีพ	Career	path

• Knowledge	Management

คณะกรรมการ

บริษัท

กรรมการบริษัท • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
• การประชมุคณะกรรมการตรวจ

สอบ
• การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ	

• การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณ

• มกีารปฏิบตัอิย่างโปร่งใส	ตรวจ
สอบได้

• ความส�าเร็จทางธุรกิจ

• ก�ากับกิจการท่ีดี	ตามนโยบาย	
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

• รายงานผลการด�าเนินงาน

คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 

ผู้รับเหมา

ผู้ผลิตสินค้า

ผู้ผลิตวัตถุดิบ

• การประเมนิผูส่้งมอบ,	ผูร้บัเหมา
ประจ�าปี

• การเข้าตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตและ	คุณภาพของวัตถุดิบ	
พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อการ
พัฒนา 

• ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง		รวดเร็ว		
ตามเงื่อนไขระยะเวลา

• ปฏิบตัติามข้อตกลงและเงือ่นไข
การจ่ายเงิน	อย่างเป็นธรรม

• การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส

• การให้ความรู้	และการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ

• ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้	จดัหา	
ที่ชัดเจน	ไม่เลือกปฏิบัติ

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

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏิบตัิ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน 

นักวิเคราะห์

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ
• การแถลงผลการด�าเนินงานราย

ไตรมาส
• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ

ผู้ลงทุน
• การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน

• ผลตอบแทนที่ดี
• การก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดี
• กิจการมคีวามมัน่คงเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง
• ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเหตุการณ์	โปร่งใส
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
• มรีะบบตรวจสอบและควบคมุท่ีดี

• ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบ

ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ
 

ลูกค้าเอกชน
 

ลูกค้า ตปท.
. 

ตัวแทนจ�าหน่ายใน
ประเทศ

ตัวแทนจ�าหน่าย
ต่างประเทศ

กฟภ.
(ลูกค้าซื้อไฟฟ้า)

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

กับลูกค้า/
• ตัวแทนขาย
• การเปิดโอกาสให้ลกูค้า/ตวัแทน

ขายเข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติ
• การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า/

ตัวแทนขาย

• เงื่อนไขตามสัญญา
• สอบถาม

• ได้รบัข้อมลูทางเทคนคิของสนิค้า
และบริการ	อย่างถูกต้อง

• ราคาของสนิค้าและบรกิารมคีวาม
เหมาะสม

• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
• ได้รับสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
• มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังาน

เป็นทางเลือก
• การรบัประกันสนิค้าและบรกิาร
• การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

• ได้รบักระแสไฟฟ้าเตม็ก�าลงัตาม
เงื่อนไขของสัญญา

• ได้รับการแบ่งปันความรู้
เทคโนโลยีด้านพลังงาน

• ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โปร่งใส	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏิบตัิ

• บรหิารจดัการด้านคณุภาพด้วย
ระบบ	ISO9001

• บริหารจัดการองค์กรด้วย
มาตรฐาน	TQM	เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ	สินค้า	และบริการ

• บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย
ระบบ	CRM

• มจีรรยาบรรณในการรกัษาข้อมลู
ความลับลูกค้า

• รบัรองผลติภณัฑ์ด้วยมาตรฐาน
ห้องทดสอบ	ISO17025

• พัฒนาผลติภณัฑ์ทีช่่วยประหยัด
พลังงานด้วยทีมงาน	R&D

• เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
• เชิญเข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้า

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
• ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	อุปกรณ์

ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

คู่แข่งทาง

การค้า

คู่แข่ง • พบปะพูดคุย
• ข่าวสาร
• ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง	ๆ
• กิจกรรมทางการตลาด

• แข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
และโปร่งใส

• การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์	แหล่งข ้อมูล
วัตถุดิบ	 ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• ปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณเพ่ือ
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส	

ผู้รับก�าจัด

ของเสีย

ผู้รับท�าลาย

ผู้รับแปรรูป

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกี่ยวกับ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

• การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด

• การด�าเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

• ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนิน
การ	ของผู้รับก�าจัด

• ประเมินผลการด�าเนินงานของ
ผู้รับก�าจัด

เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

ผู้ส่งมอบสนิค้า , 

วัตถุดิบ และ

บริการอื่น ๆ 

• การเข้าพบปะ	พูดคุย
• การแถลงผลการด�าเนินงานราย

ไตรมาส
• การประชุมผู้ถือหุ้น

• สามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

• ความโปร่งใสในการด�าเนนิธุรกิจ

• ปฏิบตัติามเงือ่นไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด

• พาเยี่ยมชมกิจการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้จากการขาย

สินค้า , บริการ , 

ไฟฟ้า , อื่น ๆ 

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

สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ 

วิทยุ 

นิตยสาร 

สื่อออนไลน์

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน
โอกาส	ต่าง	ๆ	

• ข้อมลูข่าวสารความคบืหน้าของ
กิจการ	ถูกต้อง	รวดเร็ว

• เข้าพบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

• เชญิสือ่มวลชนเข้าเย่ียมชมกิจการ

หน่วยงาน

ภาครัฐ

- กลต.  

- ตลท. 

- สรรพากร 

- สนง.อุตฯ จังหวัด

- แรงงานจังหวัด

- ทรพัยากรฯจงัหวดั

- ขนส่งจังหวัด 

- อบต.

- สภาหอการค้าฯ 

- สภาอุตสาหกรรมฯ

- กระทรวงพลังงาน

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- BOI

• การประชุมชี้แจงของส่วนงาน
ภาครัฐ

• การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
• เงื่อนไขตามข้อก�าหนด	ของ

กฎหมาย
• ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 

• สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสงัคม	และ
สิ่งแวดล้อม	

• การพัฒนาความสามารถของ
องค์กรในการมส่ีวนร่วมปรบัปรงุ
กระบวนการผลติให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	เพื่อลดผลกระทบ

• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
แก่ภาครัฐเพื่อใช้ในการพัฒนา

• ให้การสนับสนุนโครงการต่าง	ๆ 
ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• ปฏิบตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	
ทีก่ฎหมายก�าหนด	ในทุก	ๆ 	ด้าน

• การจ่ายภาษต่ีาง	ๆ	ทุกเภทอย่าง
ครบถ้วน	ตรงเวลา

• พัฒนากระบวนการต่าง	ๆ 	เพ่ือหา
โอกาสในการปรบัปรงุ	ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย

ก�าหนด
• รายงานประจ�าปี

ชุมชนและ

สังคม

ชุมชนรอบโรงงาน

ชุมชนรอบโรง

ไฟฟ้า

 

สังคมทั่วไป

• การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
สังคม

• การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม

• กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชมุชน
พบคิวทีซี	ประจ�าปี

• กิจกรรมชุมชน	พบโรงไฟฟ้า
ประจ�าปี

• ข่าวสาร

• เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
• การช่วยสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ	

ในชุมชน
• ช่วยสนับสนุนสินค้าผู้พิการใน

ชุมชน
• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจ

เพื่อสังคม
• ไม่สร้างผลกระทบทางลบสูช่มุชน

และสงัคม		ทัง้ด้านความปลอดภัย	
และด้านสิ่งแวดล้อม

• มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินงาน
• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	

และต่อต้านการ	ทจุรติคอร์รปัชัน่

• สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ
• สร้างพนกังานจติอาสา	เพ่ือร่วม

กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001
• บรหิารจดัการด้านพลงังานด้วย

ระบบมาตรฐาน	ISO50001
• บริหารความปลอดภัยด้วย

มาตรฐาน	OHSAS18001
• มนีโยบายสทิธิมนุษยชน	และส่ง

เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	

คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏิบตัิ
• จดัซือ้สนิค้าจากผูพิ้การในชมุชน

ที่เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม

• รายงานผลการด�าเนินงานประจ�า
ปีในกิจกรรมเสวนาฯ	และสือ่อืน่	ๆ
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ระบุประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยพิจารณจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าท้ังภาครัฐ	ภาค

เอกชนทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ		,	นโยบายภาครัฐ,		ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย,		รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	

และข้อก�าหนด	ต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศ	ท้องถ่ิน	และต่างประเทศท่ีเป็นฐานของลูกค้า		การบริหารความเสี่ยงองค์กร	แผนธุรกิจ		โดย

ใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ	(Materiality)	ตามมาตรฐานของ	GRI	Sustainability	Reporting	Standards	(Disclosure	

102-40)		

 หลักการคัดเลือกประเด็น

1.		 การระบุประเด็น		:	พิจารณาท่ีมาของข้อมลูเริม่ต้นจากกรอบการบรหิารความย่ังยืนองค์กร	และข้อมลูจากผู้มส่ีวนได้

เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ในเรื่องท่ีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรือเป็นความคาดหวังท่ีอาจ

เกิดผลกระทบด้านความย่ังยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือ

ระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

ปีละ	1	ครั้ง

•  ภายในองค์กร	:		การประชุมระดับบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน,	คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	เก่ียวกับแนวโน้มธุรกิจและเป้าหมายองค์กร		การประชุมระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการสวัสดิการ,	

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,		การรวบรวมประเด็นท่ีได้จากการวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,	

ประเด็นที่ได้จากผลส�ารวจระดับความสุขของพนักงานในองค์กร	และตู้รับความคิดเห็น	โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประชุม	และผลส�ารวจ	รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละวาระ	มาวิเคราะห์ข้อมูลความคาด

หวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กร	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

•  ภายนอกองค์กร	:	ทบทวนประเด็นด้านความย่ังยืนเก่ียวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากการประชุมผู้

ถือหุ้น	,การประชุมคณะกรรมการบริษัท,	การพบปะเย่ียมเยือนลูกค้า,	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า,	ผลส�ารวจความ

พึงพอใจลกูค้า,	เวทีเสวนาประชาคม	ชมุชนพบคิวทีซ	ี,	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	,	กฎหมาย	หรอื

กฎระเบยีบต่างๆ	ทีม่กีารเปลีย่นแปลง	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูความคดิเห็น	ความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะต่างๆ	

ด้วยวิธีการสมัภาษณ์	แบบสอบถาม	การพูดคุยท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ		การวิเคราะห์ข้อมลูความ

คาดหวังและแนวโน้ม	เพื่อก�าหนดเป็นประเด็น

2.  การจัดล�าดับความส�าคัญ :	เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเด็นเหล่านั้น

มาให้น�้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ	ได้

ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึน้ตามแนวทางปฏิบตัใินระบบมาตรฐาน	ISO	9001,	ISO14001,	OHSAS18001,	ISO50001,	

ISO26000	และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร	เทียบเคียงตัวชี้วัดตามมาตรฐาน	GRI	การพิจารณาจัดล�าดับความ

ส�าคัญได้น�าไปสู่การก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญในตาราง	Materiality	Matrix		

3.  การให้เหตุผล :	ในปี	2562	ประเด็นส�าคัญท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน	ยังคงเป็น

ประเดน็เดมิแต่น�า้หนกัของความส�าคญัเปลีย่นไปตามความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี	เนือ่งจากในปี	2562	บรษิทัฯ	

ได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือจ�าหน่าย	และขยายขอบเขตการประเมินถึงกลุ่มบริษัทย่อย	ท�าให้มีผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมข้ึน	

และความคาดหวงัท่ีเปลีย่นไปเลก็น้อย	ซึง่น�าไปสูก่ารก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ประเดน็ส�าคญัด้าน

ความยั่งยืนปี	2562	เป็นดังนี้			
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ลาบิภทัษรรบนาด               จิกฐษรศเ        มคงัส          

 

  1 ยัภดอลปมาวค นางกันพงอขพาภขุสะลแ    9  
  2 จิกรุธงอขตโบิตเราก     10 ชใอืลหเุดสัวะลแยีสเงอขรากดัจราก  
  3 นชยษนุมิธทิสะลแนางงาจราก     11 ติลผรากนวบะรก ฑณัภติลผะลแ  
  4 รากจิกลแูดบักาํกราก     12  
  5 นางกันพลแูดราก     13 มคงัสอตบอชดิผบัรมาวค  
  6 นางกันพานฒัพราก     14 าคคูานฒัพราก  
  7     15 รกายพัรทชใราก  
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ประเด็นความยั่งยืนที่
ส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด QTC 
SD-Framework SDGs หน้า

ภายใน ภายนอก

ประเด็นส�าคัญด้านบรรษัทภิบาล 

การก�ากับดูแลกิจการ 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
	 การต่อต้านการทุจริต						

QTC ผู้ถือหุ้น,	นักลงทุน,
คู่ค้า	,หน่วยงาน

ราชการ

Transparency,	
Ethics

Anti-Corruption
Respect	for	rule	

of	law

29
33

การบริหารความเสี่ยง 	 การบริหารความเสี่ยง			 QTC ผู้ถือหุ้น Risk	Management 36

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)
การเติบโตของธุรกิจ 	 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	

	 การลงทุนในธุรกิจอื่น		
	 การกระจายมลูค่าสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยี

QTC ผู้ถือหุ้น,	นักลงทุน
คู่แข่ง

Transparency
Business	Growth

41
43
44

มาตรฐานและนวัตกรรม 	 มาตรฐานการท�างาน				
	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์					
	 นวัตกรรม																	

QTC ลูกค้า Business	Growth
Fair	Trade

45
47
48

การพัฒนาคู่ค้า 	 การพัฒนาคู่ค้า			 QTC คู่ค้า Fair	operating	
practice

51

ความรบัผดิชอบต่อสนิค้า
และบริการ

	 ความรับผิดชอบต่อสินค้า 
	 และบริการ

QTC ลูกค้า Accountability
Stakeholder	
Engagement

52

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม (Quality Society)
ความปลอดภยัและสขุภาพ
ของพนักงาน

	 ความปลอดภัย		
	 สุขภาพ	

QTC ชุมชน,	คู่ค้า,	
หน่วยงานราชการ

Transparency

Health,	Safety	&	
Well-being

Human	Rights

55
65

การจ้างงานและสิทธิ 
มนุษยชน

	 การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน	 QTC ชุมชน,	หน่วยงาน
ราชการ

69

การพัฒนาพนักงาน 	 การพัฒนาพนักงาน	 QTC หน่วยงานราชการ 75

การดูแลพนักงาน 	 การดูแลพนักงาน	 QTC หน่วยงานราชการ Employee	
Development

79

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน		
	 การลงทุนทางสังคม				
	 กิจกรรมเพื่อสังคม						

QTC ชุมชน Community	
Involvement
Stakeholder	
Engagement

86
92
93

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
การจัดการของเสีย                  
และวัสดุเหลือใช้

 การจัดการของเสียและวัสดุ 
 เหลือใช้				

QTC ชุมชน,	ผู้รับ
ก�าจัด,หน่วยงาน

ราชการ

Transparency
Pollution

98

กระบวนการผลติท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

 การจัดซื้อสีเขียว
 การควบคุมมลพิษ	

QTC ชุมชน,	ลูกค้า,
คู่ค้า,หน่วยงาน

ราชการ

Transparency
Respect	for	rule	

of	law
Pollution

102
104

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม

 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อม

QTC ชุมชน,	ลูกค้า,
คู่ค้า,หน่วยงาน

ราชการ

Transparency
Respect	for	rule	

of	law
Pollution

106

การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	
 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ 

 เรือนกระจก	

QTC ชุมชน,สังคม Climate	Change 109
113

การใช้ทรัพยากร  พลังงาน	
 น�้า								

QTC ชุมชน Resource	Use
Respect	for	rule	

of	law

115
118

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน (Disclosure 102-47)

NO
POVERT Y1

GOOD HEALTH
AND WELL -BEING3

QUALITY
EDUCATION4

GENDER
EQUALITY5

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH8

9 INDUSTRY, INNOVATION
ERUTCURTSARFNI DNA 

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

12

CLIMATE
ACTION13

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

16

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS17
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น	“World	Class”	และวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความประณีต	“Quality	of	Details”	

ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียง	การ

ประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง	ภาย

ใต้สมการความย่ังยืนของคิวทีซี	“Quality	+	Responsibility	=	Sustainability”	และด้วยตระหนักว่า	“คน”	คือทรัพยากรส�าคัญสุด

ส�าหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย	“World	Class	Company”	จึงได้ก�าหนดพฤติกรรมท่ีควรแสดงออกของพนักงานทุกคน

ของคิวทีซีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท�างานขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไว้	4	ด้าน	8	พฤติกรรมดังนี้

สิ�ง
แว

ดล
�อม           บรรษทัภิบาล

 เศรษฐกิจ               สังคม

รักษ�

ช�วยกันลดขยะโดยใช�หลัก 3Rs

พฤติกรรมที่แสดงออก
1. คิดก�อนใช� - แยกทิ�งตามประเภท

2. ลด : ใช�กระดาษ
 เลิก : ใช�พลาสติกชนิดใช�ครั�งเดียวทิ�ง

เคารพกติกา สร�างว�นัย

พฤติกรรมที่แสดงออก
3. ตรงต�อเวลา

4. หยิบของไปใช�แล�วคืนที่เดิม

เป�นระเบียบ ดูสะอาดตา

พฤติกรรมที่แสดงออก
5. เก็บขยะหร�อเศษวัสดุทันทีที่เห็น
 และนำไปจัดเก็บ ณ จุดคัดแยก

6. ทำความสะอาด และตรวจสอบพ�้นที่
 อุปกรณ� เคร�่องมือ เคร�่องจักรอย�างสม่ำเสมอ

Start Safe-Work Safe-Finish Safe

พฤติกรรมที่แสดงออก
7. สวมใส� PPE
 ทุกครั�งขณะปฏิบัติงาน ถูกที่ ถูกเวลา
 ตามกฎแห�งความปลอดภัย

8. ไม�ใช�โทรศัพท�ขณะเดินในพ�้นที่
 เสี่ยงอันตราย

สะอาด

ซ�่อสัตย�

ปลอดภัย

สิ�งแวดล�อม

 เศรษฐกิจ สังคม

บรรษัทภิบาล

8 พฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมการท�างานขั้นพื้นฐาน

	 จากวัฒนธรรมขัน้พ้ืนฐานในการท�างานทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนดขึน้	ได้มกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการปฏิบตัใินแต่ละด้านอย่างเข้มข้น

และสอดรบักลยุทธ์หลกัในการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ซึง่จะมรีายงานผลการด�าเนนิงานสอดแทรกแยกไว้ในด้านบรรษทัภิบาล		เศรษฐกิจ		

สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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ด้านเศรษฐกิจ 

 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”

	 เป็นกลยุทธ์หลักท่ี	บริษัทฯ	ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	โดยก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่าง

ย่ังยืนให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี	ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลติภัณฑ์	ให้เกิดเป็นข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั	พร้อม

กับการพัฒนาคู่ค้ารายส�าคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา	โดยใช้เครื่องมือ	และกระบวนการต่าง	ๆ	เช่น	

• การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)		ด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	6	

• การส่งเสรมินวตักรรมเพ่ือพัฒนาสนิค้า	บรกิาร	และกระบวนการภายใน	ผ่านงานวิจยัและพัฒนา	และการเสนอ	KAIZEN	

ในระดับพนักงาน	ส่งผลให้เกิดการคิด	และลงมือท�าในเรื่องใหม่ๆ	สร้างการเปล่ียนแปลงในระดับตัวบุคคล	โดยในป	ี

2562	บริษัทสามารถท�ารายได้จากสินค้านวัตกรรมใหม่	และมีผลงาน	KAIZEN	ของพนักงานที่สามารถใช้งานได้จริง	

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และบริษัทฯ	มากกว่า	500	เรื่อง	

• การพัฒนาคู่ค้ารายส�าคัญ	เน่ืองจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ	คิวทีซี	อยู่ในประเภท	SME	จึงมีข้อจ�ากัดหลายประการในการ

พัฒนาศกัยภาพการผลติ	บรษิทัจงึจ�าเป็นต้องเข้าไปช่วยเสรมิทกัษะวิธีการท�างานเชงิเทคนิค	และเรยีนรูไ้ปด้วยกัน	พร้อม

แนะน�าแนวทางการท�างานท่ีถูกต้องตามจรรยาบรรณ	และแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	คิวทีซี		ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถ

ส่งมอบวสัดไุด้ตรงเวลา	และมคีณุภาพตามท่ีบรษิทัฯ	ก�าหนด	และเพ่ือให้คูค้่ายกระดบัความสามารถ	เตบิโต	และมัน่คง	

โดยมีเป้าหมายด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	1	ราย

• การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน	ได้แก่	BUSDUCT	จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	

BHD.	ประเทศมาเลเซยี	ภายใต้แบรนด์	DE	BUSDUCT			และ	Solar	Inverter	จาก	บรษิทั	หวัเว่ย	เทคโนโลย่ี	(ประเทศไทย)	

ภายใต้แบรนด์	Huawei	

 ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น  เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 

	 บรษิทัฯ	มแีผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงให้กับองค์กรด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลงังาน	หรอืธุรกิจอืน่	ๆ	

ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยเน้นผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระยะยาวแก่องค์กร	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทัง้นีไ้ด้ก�าหนด

ให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง	และจัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง	ๆ	ไว้	ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 ในปี	2562	ทีมผู้บริหาร	และ	บจ.คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	ได้มีการศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์	และโรงไฟฟ้าชีวมวล		แต่ยังไม่มีโครงการที่ให้ผลตอบแทนตามมาตรฐานที่บริษัทก�าหนดไว้

25รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



ด้านสิ่งแวดล้อม

 สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

	 เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส�าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง	ยาวนาน	ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม	ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น	จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ	ผลิตภัณฑ์	และยกระดับความคิด		

การกระท�า	ของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	สิ่งที่บริษัทด�าเนินการเพ่ือสร้าง

ความยั่งยืน	เช่น

• มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO14001	และมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน	ISO5001	มาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ISO14003	ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ

องค์กร	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• บริหารจัดการของเสีย	วัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิต	ด้วยการไม่ส่งก�าจัดแบบกลบฝั่งดิน	100%	“Zero	to	Landfill”		

• ส่งเสรมิพฤตกิรรม	“รกัษ์”	ด้วยส่งเสรมิให้มกีารลด	ละ	เลกิใช้พลาสตคิชนิดใช้ครัง้เดยีวทิง้	และ	ส่งเสรมิการท�า	KAIZEN	

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ด้านสังคม 
CSR in Process

 สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

	 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน	และบรษิทัฯ	ถือเป็นความเสีย่งส�าคญัของบรษิทัฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	บรษิทัฯ	

ได้ส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมด้านความปลอดภยัมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้น�าระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภัย	OHSAS18001	

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการภายใน	และในปี	2562	บริษัทได้เริ่มประยุกต์ใช้มาตรฐาน	ISO450001	เพ่ือทดแทน

มาตฐาน	OHSAS18001	ในปี	2563	ต่อไป		มีการใช้งบประมาณ	และบุคลากรจ�านวนมากเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	

การปรับปรุงเครื่องมือ	เครื่องจักร	กระบวนการท�างาน	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ	กิจกรรม	

KAIZEN	ด้านความปลอดภยั	รวมถึงกิจกรรมส่งเสรมิด้านความปลอดภัยในการท�างานแก่พนกังาน	เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู	้และ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	โดยบริษัทมีเป้าหมาย	Zero	Accident	

Raising
    Awareness Green

    Culture

เปลี่ยนโลกให้สดใส งดใช้
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งวฒันธรรมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
เป็นอกีหนึ่งกลยุทธส์ าคญัทีข่บัเคลื่อนองคก์รมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ดว้ยตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะสง่ผล

กระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น จงึมองหาโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนการ ผลติภณัฑ ์และยกระดบัความคดิ  การกระท า ของ
พนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ีส่ามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สิง่ทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อสรา้งความยัง่ยนืเชน่ 

- ไดน้ าระบบมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มมาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร ไดแ้ก่ มาตรฐานการบรหิารจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม ISO14001 , มาตรฐานการจดัการดา้นพลงังาน ISO50001 

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

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

 

 

 

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

 

ดา้นสงัคม 
CSR in Process 

 สรา้งความเขม้แขง็ให้วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 
ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน และบรษิทัฯ ถอืเป็นความเสีย่งส าคญัของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ ได้

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

 

 Start Safe Work Safe Finish Safe

Safety
    Culture
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 สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”  

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดความสามารถหลกัขององค์กร	(Core	

Competency)	ทีส่อดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาและวสิยัทัศน์

องค์กร	เพ่ือใช้เป็นตวัก�าหนดคุณลกัษณะท่ีทกุคนในองค์กรจ�าเป็น

ต้องมเีป็นพ้ืนฐาน	พร้อมก�าหนดความสามารถตามต�าแหน่งงาน

ไว้อย่างชดัเจน	เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทกัษะของพนกังาน

ในการท�างาน	นอกจากน้ียังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้าน

จิตใจ	พฤติกรรม	ตลอดจนการบังคับใช้	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

และกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้อง	อย่างเคร่งครัด	เพ่ือสร้างคนดี

ของสังคม	และเป็นคนเก่งในงาน		พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานท่ีมี

คุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)

บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีาถ้าพนกังานของเรามคีวามสขุในการท�างาน	และมคีวาม

สขุในการใช้ชวีติส่วนตวั	จะช่วยท�าให้เกิดการกินดอียู่ดี	มสีขุภาวะทีด่ใีนชวิีต	

ซึง่จะส่งผลและมส่ีวนช่วยผลักดันให้เกิดความส�าเรจ็	ความมัน่คง	และความ

ก้าวหน้าของพนักงาน	องค์กร	และสังคมร่วมกัน	บริษัทฯ	จึงสร้างกลไกของ

การท�างานเพ่ือสร้างสมดลุยภาพระหว่างชวิีตส่วนตวัและการท�างาน	(Work	

Life	Balance)	ให้บุคลากรในองค์กร	โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่

ย่ังยืน	และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก			โครงการและกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้เกิด	Work	Life	Balance	เช่น	โครงการ	“Happy	Money	ชีวิ

ตดี๊ดี	หมดหนี้เลิกจน”		โครงการ	“Happy	Body	สุขภาพดี๊ดี	กายใจเป็นสุข”		

โครงการ	“เลิกเหล้า	เลิกบหุรี	่สุขภาพดีมเีงนิออม”	โครงการ	“สร้างครอบครวั

อบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�างานองค์กร”	

CSR after Process
 สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	ยืดมัน่ในหลักธร

รมาภิบาล	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกระบวนการ	

โดยถือปฏิบัติดังนี้

• รบัฟังความคดิเห็นจากผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กร

ผ่านเวทีการประชมุฯ		คณะกรรมการความปลอดภยัฯ	คณะกรรมการ

สวัสดิการ			เวทีเสวนาประชาคมชุมชนพบคิวทีซีซึ่งจัดขึ้นปีละ	1	

ครั้ง	กล่องรับความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ฯลฯ	เพ่ือน�ามาประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�าธุรกิจเพื่อสังคม

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ในชุมชน	(ตามประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ)

• มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ	ตามความถนัดและความสามารถขององค์กร	

• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ	การด�าเนินธุรกิจ	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฯลฯ		อย่างโปร่งใส	

สามารถตรวจสอบได้		โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ			เว็บไซต์	ฯลฯ

Core Competency of QTC

Service
การบร�การที่ดี

มีคุณภาพ
เกินมาตรฐาน

Team Work
ร�วมแรง ร�วมใจ
งานต�องได�ผบ

คนต�องมีความสุข

Achievement
มุ�งผลสัมฤทธิิ์

สู�เป�าหมายเดียวกัน

Dynamics
พลังแห�งก�รสร�างสรรค�
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง

S T A D
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 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	โดยได้จัดท�า	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”	 

http://investor.qtc-energy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy		และ	“จรรยาบรรณธุรกิจ”	 

http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20190131-qtc-codeofconduct-th.pdf	อย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร	ซึง่เป็นข้อพึงปฏิบตัขิองกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานในการด�าเนนิธุรกิจ			ภายใต้การก�ากับดแูลของ	“คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภิบาล”	ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการอสิระ	2	ท่าน	และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	1	ท่าน	โดย

จะมกีารทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีและจรรยาบรรณธุรกิจ	ตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�าทุกปี		(Disclosure	102-23)

 การด�าเนินงานปี 2562		ไม่มีประเด็นปรับปรุงหลักปฏิบัติ	เป็นการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว	

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ	การตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างจริงจัง			

• สือ่สารนโยบายไม่รบัของขวัญให้ผูม้ส่ีวนได้เสียได้รบัทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซด์	และส่งตรงทางอเีมล์ให้กลุม่คู่ค้าของ	QTC

• บริษัทฯ	โดยนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน		ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์	แนวคิดในการบริหาร

องค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ	ในงานสัมมนา	“จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน”	เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

รายอื่นๆ	น�าไปเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานท่ีดีขององค์กร		จัดโดยหอการค้าไทย	เมื่อวันท่ี	6	มิถุนายน	2562	ณ	

โรงแรมโกลเด้น	ซิตี้	ระยอง

29รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

บรรษัทภิบาล
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
ผูม้สี่วนได้เสยี 

ชอ่งทางการสื่อสาร 
คู่มอืฉบบัพกพา การอบรม การชีแ้จง รายงานประจ าปี เวทเีสวนาฯ AGM http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/ 

ภายในองค์กร     - -  
ภายนอกองค์กร  -      

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ยงัท าหน้าที่สรรหา คดัเลือก เสนอบุคคลที่มคีวาม

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูง  การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสูง  ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf   โดยในรอบปี 2562 
ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้   

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดให้จดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ  และประเมนิความสามารถในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซกง่ ในปี 2562 มผีลการประเมนิดงันี้ 

1. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอ้างอิงแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ; ศูนย์
พฒันาการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และไดน้ ามาปรบัขอ้ค าถาม
ให้เหมาะสมจ านวน 30 ขอ้ ให้กรรมการทัง้ 11 ท่านประเมนิตนเองจากผลการปฏบิตัิงานประจ าปี 2562 และน าคะแนนมา
เฉลีย่โดยมคีะแนนเตม็ 5 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยท่ีได้ 4.87 คะแนน อยู่ในระดับดีเย่ียม 
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กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2562

คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.87 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

คู่มือฉบับ
พกพา

การ
อบรม

การชี้แจง
รายงาน
ประจ�าปี

เวทีเส
วนาฯ

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

ภายในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓

ภายนอกองค์กร ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ยังท�าหน้าที่สรรหา	คัดเลือก	เสนอบุคคลที่มีความ

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง		การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง		

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด		http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf			

โดยในรอบปี	2562	ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง		

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้จดัการประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิทัฯ		และประเมนิความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2562	มีผลการประเมินดังนี้

1.	 ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏบิติังานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศนูย์

พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558	:		และได้น�ามาปรับ

ข้อค�าถามให้เหมาะสมจ�านวน	30	ข้อ	ให้กรรมการทั้ง	11	ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2562	

และน�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม	5

30 รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



2.		 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ

ปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ธันวาคม	2554	:	และได้น�ามาปรบัเพ่ิมเตมิรวม	11	หมวด	กรรมการ	10	ท่านประเมนิการปฏบิตังิานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2562	ด้วยความเป็นอิสระ	และน�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมี

คะแนนเต็ม	4
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2. ผลการประเมนิความสามารถในการปฏบิตัิงานต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยอ้างอิงแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัท ; ศูนย์พัฒนาการก ากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ธนัวาคม 2554 : และไดน้ ามาปรบัเพิ่มเติมรวม 11 หมวด กรรมการ 10 ท่านประเมนิการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารจากผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2562 ดว้ยความเป็นอสิระ และน าคะแนนมาเฉลีย่โดยมคีะแนนเตม็ 4  
 
 
 
 

 

      กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจ าปี 2562 
คะแนนเต็ม 4 คะแนนท่ีเฉลี่ยท่ีได ้3.8 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
 

 
 

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

เป็นประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เนื่องจากปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดต่าง ง ของกฎหมายค่อนขา้งบอ่ยและ
เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ จกงไดจ้ดัท าข ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการประเมนิความสอดคลอ้งต่อกฎหมายให้
ครอบคลุมกจิกรรมทางธุรกจิ ก าหนดทีมรบัผดิชอบ และจดัท าเป็นทะเบยีนกฎหมายควบคุมเขา้สูร่ะบบ Document Control Center  ในปี 
2562 มผีลการด าเนินงานดงันี้  

o รวบรวมขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิเขา้ระบบควบคมุ จ านวน 392 เรือ่ง 
o ด าเนินการประเมนิความสอดคลอ้งต่อกฎหมายแลว้จ านวน 391 เรือ่ง 
o ก าลงัด าเนินการประเมนิความสอดคล้องต่อกฎหมายอกี 1 เรือ่ง เนื่องจากยงัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 2562  โดยจะด าเนินการให้

สอดคลอ้งภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 
 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
	 เป็นประเดน็ความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ของกฎหมายค่อนข้างบ่อย

และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินความสอดคล้อง

ต่อกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ	ก�าหนดทีมรับผิดชอบ	และจัดท�าเป็นทะเบียนกฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ	Document	

Control	Center		ในปี	2562	มีผลการด�าเนินงานดังนี้	

• รวบรวมข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจเข้าระบบควบคุม	จ�านวน	392	เรื่อง

• ด�าเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายแล้วจ�านวน	391	เรื่อง

• ก�าลังด�าเนินการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายอีก	1	เรื่อง	เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี	2562		โดยจะด�าเนิน

การให้สอดคล้องภายในไตรมาส	2	ของปี	2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ392

ด�าเนินการได้ความสอดคล้องต่อกฎหมาย391

ก�าลังด�าเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมาย1
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ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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นโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)

  จากการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ความรู้	และสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านทุจริตแก่พนักงาน	โดยก�าหนดหลักสูตร	

“นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”	เป็นหลักสูตรความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	โดยพนักงานท่ีเข้าใหม่จะต้อง

ผ่านการอบรม	และทดสอบความรู้ทุกต�าแหน่งงานนั้น	ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้รายการ

จ�านวน(คน) ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรับการอบรม

พนักงานเข้าใหม่	ชาย

พนักงานเข้าใหม่	หญิง

81

7

100

100

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ   

	>	80	% 79 89.77

	<	80	% 9 10.23

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Disclosure 102-16)

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุกระบวนการภายในเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติั	และสามารถตรวจสอบ

ได้	อย่างต่อเนือ่ง	จรงิจงั	โดยในปี	2562	ได้ท�าการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ซึง่ยังคงให้ใช้ตามประกาศ	ครัง้ที	่5	เมือ่

วันท่ี	10	พฤษภาคม	2561	http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-anti-corruption-

policy-th-02.pdf	การตดิตามตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย	ถูกก�ากับดแูลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้

เพ่ิมต�าแหน่งงานผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในข้ึนมาเพ่ือตดิตามการความคบืหน้าในมาตรการแก้ไขป้องกัน	พร้อมให้ค�าแนะน�าใน

การปฏิบัติและประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก	บริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการด�าเนินงาน

ภายในของบริษัทฯ	ทุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	และการบริหารความเสี่ยง	โดยมีความถ่ี

ไตรมาสละ	1	ครั้ง	รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ	3	ท่าน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ	3	ปี	ในรอบปี	2562	ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ทั้งสิ้น	5	ครั้ง	

	 	 ส�าหรบัพนักงานทีไ่ด้รบัการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ

แล้วมีผลการประเมินต�่ากว่า	80%	จะได้รับการทบทวน

ความรู้	ความเข้าใจจากผู้อบรมอีกครั้ง	เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
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 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 	บริษัทฯ	โดยคุณกิตติ	อัจฉริยบุญยงค์	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดได้น�าตัวแทน

พนักงานเข้าร่วมแสดงพลังงานในงาน	“รวมพลังอาสาสู้โกง”	วันต่อต้านคอร์รัปชั่น	2562	เมื่อวัน

ที่	6	กันยายน	2562	ณ	ไบเทคบางนา	ทั้งน้ีเพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศเป็นแนว

ร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	และเพ่ือสร้างความตระหนักให้พนักงาน	และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้	และปฏิบัติได้ตามนโยบายที่ประกาศไว้

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

	 บริษัทฯ	โดยนายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	

:	CAC)	จาก	ดร.กิตติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยังได้จดักิจกรรมรณรงค์ภายในองค์ให้

ความรูเ้ก่ียวกับคอร์รปัชัน่แก่พนักงานของบรษิทัฯ	และนักเรยีนใน

ชมุชน	ในงาน	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	ในระหว่างวัน

ที่	27-29	สิงหาคม	2562	ณ	โรงงาน	จังหวัดระยอง

“รวมพลังอาสาสู้โกง”	ณ	ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา		 จัดบูธองค์กรคุณธรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานและนักเรียนในชุมชน
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วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 ก�าหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

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

ภายในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓

ภายนอกองค์กร ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

	 ในกรณีทีม่ข้ีอสงสยั	หรอืพบเห็นการกระท�าท่ีสงสัยว่า	พนักงาน	ผู้บรหิาร	หรอืกรรมการของบรษิทัฯ	มพีฤติกรรมฝ่าฝืน	หรอืไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ของ	QTC	ท่านสามารถสอบถาม	หรือ

แจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียน	พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง	ๆ	ตามช่องทางต่อไปนี้	
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 การบริหารความเสี่ยง
	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	รักษาไว้ซึ่งพันธกิจ	และเป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าว

ขึ้นสู่บริษัทชั้นน�าของโลก	(World	Calss)	ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา		บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	http://qtc-energy.com/?page_id=887&lang=th			และ

ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	(Disclosure	102-11)	พร้อมทั้งก�าหนดให้มีช่องทางในการ

รายงาน		การตดิตาม	และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ	ครอบคลมุมติทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	และด้านคอร์รปัชัน่	

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานฯ		รองกรรมการผู้จัดการ

ทุกสายงานและผู้จัดการฝ่ายตามสายงาน	รวมถึงกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย	เป็น	Risk	Manager	ท�าหน้าที่ติดตาม	ตรวจสอบ

การด�าเนินงาน	ประเมินความเสี่ยง	และก�าหนดมาตรการป้องกัน	แก้ไข	และผู้จัดการแผนกตามสายงาน	เป็น	Risk	Team	ท�าหน้าที่

ชี้บ่งความเสี่ยง	และน�ามาตรการป้องกัน	แก้ไข	ไปปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน	พร้อมรายงานผลการด�าเนินงาน			โดยมีความถ่ีในการ

ทบทวนไตรมาสละ	1	ครั้ง

	 การชี้บ่ง	และประเมินความเสี่ยงองค์กรในรอบปี	2562	มีความเสี่ยงรวมท้ังสิ้น	80	เรื่อง		แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง		

11	ความเสี่ยง	และความเสี่ยงที่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมแล้วอยู่ในการควบคุม	69	ความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ส�าคัญ
 1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงาน

1.1 ความไม่สม�า่เสมอของรายได้และการพงึพิง
ลูกค้ารายใหญ่ ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 45- 53

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประมูลงานภาครัฐ	ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางการเมืองส่ง
ผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ	และมีคู่แข่งขันในตลาดมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่
ได้	บริษัทฯ	ได้สร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงไว้ดังนี้
• มหีน่วยงานและผูร้บัผดิชอบโดยตรงเก่ียวกับงานขายราชการ	พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่

ที่ชัดเจน	
• ย่ืนขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว	เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไข

ของหน่วยงานภาครัฐ	โดยในปี	2562	ยืน่ขอหม้อแปลงฉลากเขียวจ�านวน	6	รายการ	โดยมี	
1	รายการที่บริษัทฯ	ชนะการประมูลจ�านวน	227	เครื่อง	มูลค่ากว่า	37	ล้านบาท

• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลติแบบ	OEM	ปัจจบุนัม	ี2	กลุม่ประเทศได้แก่ออสเตรเลยี	
และญ่ีปุ่น	(ไม่สามารถกล่าวอ้างชื่อแบรนด์ได้)	เป็นความลับทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์
หม้อแปลงประหยัดพลงังาน	(Super	Low	Loss)	และ	Smart	Transformer	สร้างความแตก
ต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า	

• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต	และกระบวนการที่เก่ียวข้อง	เพ่ือลดต้นทุนการผลิต	แต่ไม่ลด
คุณภาพ	(ท�าน้อย	ได้มาก)

• ตั้งตัวแทนขายในต่างประเทศจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	QTC
• ปรับโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย	เพ่ิมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพ่ือดูแลลูกค้าและ

ประสานงานเก่ียวกับผลติภัณฑ์ใหม่ซึง่บรษิทัฯ	ได้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย	ได้แก่	
ผลิตภัณฑ์	Busduct	จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL		SDN.BHD.		และ	Solar	Inverter	
จาก	บริษัท	ห้วเว่ย	เทคโนโลยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

1.2 ความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ และความผันผวนของราคาวตัถุดบิ

ผลการด�าเนนิงานปี 2561 บรษัิทฯ ได้ก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 4,854,937.00 บาท

เนื่องจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศเป็น
สัดส่วน	60%	ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ต่อปี	และมีการส่งออกหม้อแปลงเป็นสัดส่วน	20-30%	ของ
ยอดขาย		และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และสถานการณ์โลก
ส�าคัญๆ	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
• นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	Forward	Contract
• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด	เช่นทองแดง	เหล็กซิลิกอน 

และน�า้มนัหม้อแปลง		และท�าการจองซือ้วัตถุดบิล่วงหน้า	หากเหน็โอกาสได้เปรยีบทางการค้า

1.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 43

เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหม้อแปลงไฟ
ฟ้า		โดยผ่านการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	โกบอล	เพาเวอร์	(จ�ากัด)	:	QTCGP	ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย		และธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของ	คิวทีซีไม่มีความถนัด	บริษัทฯ	
จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้
จ้างผู้บริหาร	และทีมงาน	ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร	QTCGP
ว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะทางภายนอก	เพ่ือศึกษารายละเอียดโครงการ	ที่จะเข้าลงทุน	ครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
การลงทุนใด	ๆ	ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	และมติของ
ผู้ถือหุ้น

1.4	ความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้ เนือ่งจากการแข่งขนัทางการค้าปัจจบุนั	ท�าให้ต้องมกีารให้สนิเชือ่แก่ลกูค้า	เพ่ือความได้เปรยีบใน
การแข่งขัน	ในขณะเดียวกันหากลูกค้าท่ีบริษัทฯให้สินเชื่อไปนั้น	ขาดวินัยทางการเงิน	ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการช�าระหนี	้ก่อให้เกิดเป็นหน้ีค้างช�าระ		ท�าให้บรษิทัฯไม่ได้รบัเงินตรงตามเวลา
ที่ก�าหนด	ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการดังนี้
• ตั้งส�ารองค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ	(เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี)	หากมีหนี้ค้างช�าระเกินกว่า	1	ปี
• ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้า	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการให้เครดิตลูกค้า

อย่างชัดเจน	
• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต	ก�าหนดให้ขายเป็นเงินสด
ในปี	2562	บริษัทฯ	สามารถควบคุมลูกหน้ีการค้าให้ลดลงจากปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	58.19%	
โดยมีระยะเวลาในการช�าระหนี้	72	วัน	
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงาน

2.1	สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 55 - 68

เน่ืองจากสภาพการท�างานของพนักงานเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ	เครื่องจักร	สารเคมี	และ
มีกระบวนการท�างานที่เป็นขั้นตอน	และโรงงานตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนซึ่งมีอายุกว่า	20	ปี	อาจเกิด
อบุตัเิหตุท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน	และชุมชนได้	บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ดังน้ี
• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	OHSAS18001
• ก�าหนดมาตรฐานการท�างานทีป่ลอดภัย	และ	PPE	อย่างเหมาะสม	การซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัร

ตามระยะ
• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า	และอาคาร	โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้
• ฝึกอบรมดับเพลิง	และอพยพหนีไฟ
• กระตุ้นจิตส�านึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม	KYT
• จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั	เพ่ือให้ความรู	้สร้างความตระหนกัแก่พนกังาน	และชมุชน
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	จากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนลูกจ้างร่วมพิจารณา

แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมสุขภาพ		เพ่ือลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้า	และสวัสดิการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตามสถานการณ์ที่ระบาด

2.2	การไหลออกของวิชาชีพวิศวกร	และพนักงาน
ในต�าแหน่งงานส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 75 - 78

เนือ่งจากโรงงานตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนัด้านแรงงานค่อนข้างสงู	ตัง้แต่พนกังาน
ระดับใช้แรงงาน	ถึงระดับวิชาชีพ	บริษัทฯ	ได้วางมาตรการที่ส�าคัญไว้ดังนี้
• ปรบัโครงสร้างค่าจ้าง	และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม	โดยเทียบกับอตุสาหกรรม

เดียวกัน
• โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
• โครงการรวบรวมและจัดท�า	KM	ในทุก	ๆ	กระบวนการท�างาน	เป็นสื่อดิจิตอลเพ่ือเข้าถึง	

และเข้าใจได้ง่าย
• สร้างสุขภาวะองค์กร	ตามแนวทาง	Happy	8	

2.3	การปฏิบัติตามกฎหมาย	

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 31

ลักษณะธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	มีการผลิต	ซ่อมแซม	จ�าหน่าย	บริการ	ให้กับหน่วยงาน
ภาครฐั		ภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ	จงึมกีฎหมาย	ข้อก�าหนด	มากมายทีบ่รษิทัฯ	
จะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง	ซึ่งในตัวกฎหมาย	หรือข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามวาระตามสมัยเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ		ได้ก�าหนดมาตรการ
ป้องกันไว้ดังนี้
ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม	รวบรวม	ประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย	และข้อก�าหนด
ทางการค้า	จากช่องทางที่เหมาะสม	เช่น	ราชกิจจานุเบกษา	ประกาศต่าง	ๆ
จดัท�าเป็นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน	การประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย	และข้อก�าหนด	เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร
หน่วยงาน	Document	Control	จัดท�าเป็นทะเบียนกฎหมาย	ข้อก�าหนดทางการค้า	ท่ีเกี่ยวข้อง	
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกไตรมาส

2.4	การคอร์รัปชั่น

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 33

ลักษณะธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	มีการผลิต	ซ่อมแซม	จ�าหน่าย	บริการ	ซึ่งการปฏิบัติงาน
ต่างๆ	ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�าหนด	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง		และต้องมีการติดต่อ	
ประสานงาน	ตลอดจนการน�าส่งเงินค่าธรรมเนียม	ค่าภาษีอากร		การค้าขายกับหน่วยงานภาค
รฐั		ซึง่อาจเกิดช่องว่างให้เกิดการคอร์รปัชัน่ได้	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนินการปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีประกาศไว้	และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด			
และปัจจุบนัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	
(CAC)	อย่างเป็นทางการแล้ว
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3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงาน
3.1	การจัดการของเสียอันตราย	และวัสดุเหลือ
ใช้จากการผลิต

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 98 - 101

ในกระบวนการผลติ	และการให้บรกิารหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ	มวัีสดเุหลอืใช้จากการผลติ	
และของเสยีอนัตรายท่ีต้องควบคมุการก�าจัดตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	โดยการก�าจดั
จะผ่านบริษัทผู้รับก�าจัด	ผู้รับก�าจัดด�าเนินการตามวิธีท่ีกรมโรงงานฯ	ก�าหนด	แต่อาจมีความ
เสี่ยงที่ผู้รับก�าจัดขาดความรับผิดชอบไม่ด�าเนินการตามเง่ือนไข	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้
• ขออนุญาตและขึน้ทะเบยีนบรษิทัผูร้บัก�าจดั	แยกตามประเภทของของเสยีจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม
• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่	และวิธีก�าจัด	ในพื้นที่จริงของผู้รับก�าจัด	โดยไม่บอกกล่าว

ล่วงหน้า
• ควบคุมการขนย้าย	และการบรรจุเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลก่อนออกจากโรงงาน
• คัดแยกขยะ	และส่งก�าจัดตามแนวปฏิบัติ	Zero	Landfill	ได้	100%
• จัดท�าโครงการ	Zero	Landfill	น�าขยะประเภทฝังกลบ	ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงาน

4.1	ภาวะฉุกเฉิน

ปัจจุบันได้ด�าเนินการตามแผนงานครบถ้วน 
เป็นความเสี่ยงระดับต�่าแต่ต้องเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง	ๆ	เช่นน�้าท่วมส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ไฟไหม้ส�านักงานใหญ่	
หรือโรงงานจังหวัดระยอง		บริษัทฯ	ได้วางมาตรการป้องกัน	และเตรียมรับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้		
• จัดท�าแผนป้องกัน	และระงับอัคคีภัย	และฝึกซ้อมทุกปี
• จัดท�าแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ	และท�าการฝีกซ้อมแผนปีละ	1	ครั้ง
• ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง

4.2		การพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการด�าเนินธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานหน้าที่ 77

การบรหิารงานในบรษิทั	โดยผูน้�าส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟฟ้า	และ
ตดิเป็นแบรนด์ของสนิค้า	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ท่ีสร้างความเชือ่มัน่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี		ในอนาคตหากมี
การเปลีย่นแปลงใด	ๆ	อาจส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่	บรษัิทฯ	จงึได้มมีาตรการด�าเนินการดังน้ี
• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(succession	plan)		และคัดเลือกผู้สืบทอด
• ส่งเสริมภาวะผู้น�า	และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด	ตาม	Career	Path
• ส่งเสริมการท�าตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า	และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�า	
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	 คณะกรรมการบรษิทั	และผูบ้รหิารองค์กรตระหนักดว่ีาการด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่	ผูถื้อหุน้	พนักงาน	และผูม้ส่ีวนได้

เสยีทกุกลุม่ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และมธีรรมาภบิาล	นัน้	เป็นความรบัผดิชอบสงูสดุ	ทีต้่องท�าให้ได้ตามวิสยั

ทศัน์	และพันธกิจท่ีให้ไว้	มขีอบเขตรบัผดิชอบการด�าเนินงานของ	บมจ.ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	และ	บรษิทัย่อย		บรษิทัร่วมทุนทุกแห่ง		โดย

มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังนี้

การเติบโตของธุรกิจ 
  ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

 จุดเด่นทางการเงิน (หน่วย	:	ล้านบาท)

Financial 2560 2561 2562

รายได้จากการขายและบริการ 901.53 958.05 965.17

รายได้รวม 914.81 978.34 983.67

ต้นทุนขายและบริการ (760.81) (747.76) (615.25)

ก�าไรขั้นต้น 154.00 230.58 368.42

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (394.72) (193.89) (153.17)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (237.99) 35.66 217.62

ก�าไรสุทธิ (247.25) (0.12) 198.40

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี (252.46) (0.48) 197.18

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (0.89) 0.001 0.578

เงินปันผลต่อหุ้น งดจ่าย
(341,088,220)

งดจ่าย
(341,092,557)

0.15*
(341,092,557)

สินทรัพย์รวม 2,037.27 1,918.99 1,856.37

หนี้สินรวม 595.18 477.34 217.54

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,442.09 1,441.64 1,638.83

*รอผลอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

กำไรขั้นต�น กำไรสุทธิ

25612560 2562 25612560 2562

154.00

230.58

-247.25

-0.12

368.42

198.40

2560 2561 2562
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978.34
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สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม
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47
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34
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44
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64

1,
85

6.
37

21
7.

54
1,

63
8.

83

ก�าไรขั้นต้น
(หน่วย	:	ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม 
และส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายได้รวม
(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ด้านเศรษฐกิจ



ด้านเศรษฐกิจ

ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี	2559-2562

รายการ
งบเฉพาะ ปี 2561 ปี 2562

ปี 2559 ปี 2560 งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม

รายได้จากการขายและบริการ	 (ล้านบาท) 531.23 865.47 815.57 958.05 816.48 965.17

EBITDA	 (ล้านบาท) (48.45) (159.43) 38.83 71.77 166.64 275.22

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ	 (ล้านบาท) (79.33) (219.34) 4.10 (0.12) 122.18 198.40

ก�าไร(ขาดทุน)	สะสม (ล้านบาท) 162.03 (68.79) (64.69) (98.93) 54.61 96.84

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 (บาท) (0.33) (0.81) 0.01 0.00 0.38 0.58

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.94% -14.25% 0.22% (0.01) 6.87 10.51

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -11.94% -20.07% 0.29% -0.01% 8.18 12.88

หมายเหตุ	:		เริ่มรายงานงบรวมกิจการตั้งแต่ปี	2561
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ตารางแสดงผลลพัธท์างเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2559-2562 

รายการ 
 

งบเฉพาะ ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2559 ปี 2560 งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  (ลา้นบาท) 531.23 865.47 815.57 958.05 816.48 965.17 
EBITDA  (ลา้นบาท) (48.45) (159.43) 38.83 71.77 166.64 275.22 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (ลา้นบาท) (79.33) (219.34) 4.10 (0.12) 122.18 198.40 
ก าไร(ขาดทุน) สะสม (ลา้นบาท) 162.03 (68.79) (64.69) (98.93) 54.61 96.84 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้  (บาท) (0.33) (0.81) 0.01 0.00 0.38 0.58 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) -6.94% -14.25% 0.22% (0.01) 6.87 10.51 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 
 

-11.94% -20.07% 0.29% -0.01% 8.18 12.88 

 
หมายเหต ุ:  เร่ิมรายงานงบรวมกิจการตัง้แต่ปี 2561 

 

 
กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2559-2562  

จากกราฟแสดงการเปรยีบเทียบรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และตารางแสดงผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิ จะเห็นไดว้า่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น
จากปี 2561 เลก็น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 0.11  โดยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 618. 86 ล้านบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากะาครฐั รอ้ย

ละ 33 . 52 รายไดจ้ากะาคเอกานรอ้ยละ 33 . 28 รายไดจ้ากต่างประเทศรอ้ยละ 52 . 86 และรายไดจ้ากงานบรกิาร รอ้ยละ 3 .83 โดยในปี 
2562-2563 ไดป้รบัแผนยุทธศาสตร์ก าหนดใหเ้ป็นปีแห่งคุณะาพ และสรา้งความเขม้แขง็เน้นกลยุทธ์ดา้นการเงนิ มกีารน านโยบายการบริ
หารลูกหนี้การคา้ และนโยบายการบรหิารสนิคา้คงคลงั มาใาเ้ป็นเครื่องมอื ท าให้เกดิสะาพคล่องและศกัยะาพทางการเงนิ รวมถึงการลด
มลูคา่การตัง้ส ารองของลูกหนี้การคา้และสนิคา้คงคลงั   ในดา้นการขายและตลาดเน้นการท าก าไร และควบคมุค่าใาจ้่ายในการขาย  ในดา้น
การผลติไดป้รบัปรงุกระบวนการผลติเพื่อ ลดเวลา ลดของเสยี และเพิม่คุณะาพของสนิคา้ ตามหลกัการบรหิารคณุะาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total 
Quality Management : TQM) อย่างต่อเนื่อง  นอกจากได้เพิ่มผลิตะัณฑ์ใหม่เพื่อการจ าหน่ายได้แก่ BUSDUCT  จาก DYNAMIC 
ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซยี จ าหน่ายะายใต้แบรนด์ DE BUSDUCT และ Solar Inverter จาก บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ 

(ประเทศไทย )จ ากดั จ าหน่ายะายใตแ้บรนด ์Huawei นอกจากนี้บรษิทัยงัมรีายไดแ้ละก าไรเพิม่จากการลงทุนในบรษิทั ควิ โซลาร์ 1 จ ากดั 
สง่ผล ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ198.40 ลา้นบาท 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ	และตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	จะเห็นได้ว่ามีราย

ได้เพ่ิมข้ึนจากปี	2561	เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ	0.11		โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม	816.48	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ราย

ได้จากภาครัฐ	ร้อยละ	33.25	รายได้จากภาคเอกชนร้อยละ	33.54	รายได้จากต่างประเทศร้อยละ	29.78	และรายได้จากงานบริการ	

ร้อยละ	3.43	โดยในปี	2562-2563	ได้ปรบัแผนยุทธศาสตร์ก�าหนดให้เป็นปีแห่งคุณภาพ	และสร้างความเข้มแข็งเน้นกลยุทธ์ด้านการ

เงิน	มีการน�านโยบายการบริหารลูกหน้ีการค้า	และนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง	มาใช้เป็นเครื่องมือ	ท�าให้เกิดสภาพคล่องและ

ศักยภาพทางการเงิน	รวมถึงการลดมูลค่าการตั้งส�ารองของลูกหน้ีการค้าและสินค้าคงคลัง			ในด้านการขายและตลาดเน้นการท�า

ก�าไร	และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย		ในด้านการผลิตได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ	ลดเวลา	ลดของเสีย	และเพิ่มคุณภาพของ

สินค้า	ตามหลักการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	อย่างต่อเน่ือง		นอกจากได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์

ใหม่เพ่ือการจ�าหน่ายได้แก่	BUSDUCT		จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	BHD.	ประเทศมาเลเซยี	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	

BUSDUCT	และ	Solar	Inverter	จาก	บริษัท	หัวเว่ย	เทคโนโลย่ี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	Huawei	นอกจากน้ี

บริษัทยังมีรายได้และก�าไรเพิ่มจากการลงทุนในบริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	ส่งผล	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทมีก�าไรสุทธิ	198.40	ล้านบาท
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทียบปี 2561-2562 
 

จากกราฟปี 2562 บจ.คิว โซลาร์ 1 มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนะูมิะาค และจากรายไดอ้ื่น ๆ รวมมูลค่า 
149.20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 คดิเป็น 4.05%    ตน้ทุนขายและคา่ใาจ้่ายในการบรหิาร 58.38 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 คดิเป็น 
12.87%   สง่ผลใหม้กี าไรกอ่นตน้ทุนการเงนิและะาษีเงนิได้ 90.82 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 คดิเป็น 18.91%  และมกี าไรสทุธ ิ87.06 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 คดิเป็น 23.38%  โดย บจ.ควิ โซลาร ์1 บรหิารงานในสว่นของการผลิตไฟฟ้ามกีารปรบัปรงุประสทิธะิาพการ
ท างานของแผงโซลาร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดก้ าลงัการผลิตสงูสดุ พรอ้มกบัการพฒันาระบบมาตรฐานการท างานต่าง ๆ  ส่วน บมจ.
ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ บรหิารงานในส่วนงานทรพัยากรบุคคล  งานสารสนเทศ และงานดา้นบญัาี-การเงนิ โดยใาบ้คุลากรร่วมกนัเพื่อความ
คล่องตวัในการท างาน และลดคา่ใาจ้่าย  

ปี 2562 บจ.ควิ โซลาร ์1 ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI เลขทีบ่ตัรส่ง 1114(1)/2554 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2544 โดยไดร้บั
สทิธิและประโยาน์ยกเวน้ะาษีเงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัา ีวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วนัที่ 1 ธนัวาคม 2562  และไดร้บั
ยกเวน้ะาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 50% นาน 5 ปี นบัแต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 สิน้สดุ วนัที ่1 ธนัวาคม 2567 

 
 

 การลงทุนในธุรกิจอื่น 
 

o ส าหรบัการลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ มหีลายโครงการที่บรษิทัให้ความสนใจ แต่ยงัไมต่ดัสนิใจลงทุนในปี 2562 โดย บรษิทั ควิทซีี 
โกลบอลเพาเวอร์ จ ากดั ด าเนินการตรวจสอบ พจิารณาโครงการ และวเิคราะห์ผลกระทบอย่างรอบดา้น เพื่อประโยาน์สงูสุด
ของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

Total income Cost & Admin Exp. EBIT Net profit
2018 143,389,535 67,004,729 76,384,806 70,563,436
2019 149,201,700 58,377,616 90,824,084 87,064,024
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	 จากกราฟปี	2562	บจ.คิว	โซลาร์	1	มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และจากรายได้อื่น	ๆ	รวมมูลค่า	

149.20	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2561	คดิเป็น	4.05%				ต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	58.38	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561	คดิ

เป็น	12.87%			ส่งผลให้มีก�าไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้	90.82	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	คิดเป็น	18.91%		และมีก�าไร

สทุธิ	87.06	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2561	คดิเป็น	23.38%		โดย	บจ.ควิ	โซลาร์	1	บรหิารงานในส่วนของการผลติไฟฟ้ามกีารปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการท�างานของแผงโซลาร์	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพ่ือให้ได้ก�าลังการผลิตสูงสุด	พร้อมกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการ

ท�างานต่าง	ๆ		ส่วน	บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	บริหารงานในส่วนงานทรัพยากรบุคคล		งานสารสนเทศ	และงานด้านบัญชี-การเงิน	โดย

ใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อความคล่องตัวในการท�างาน	และลดค่าใช้จ่าย	

	 ปี	2562	บจ.คิว	โซลาร์	1	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	เลขที่บัตรส่ง	1114(1)/2554	ลงวันที่	27	มกราคม	2544	โดย

ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี	วันท่ี	1	มกราคม	2562	ถึง	วันท่ี	1	ธันวาคม	2562		

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

 การลงทุนในธุรกิจอื่น
	 ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น	ๆ	มีหลายโครงการที่บริษัทให้ความสนใจ	แต่ยังไม่ตัดสินใจลงทุนในปี	2562	โดย	บริษัท	คิวทีซี 

โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด	ด�าเนินการตรวจสอบ	พิจารณาโครงการ	และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 
QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น (บาท) (บาท)

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 0.00

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00

การลงทุนด้านบุคลากร (พนักงาน)*  

ระดับพนักงาน 123,018,874 10,772,266

ระดับกรรมการบริหาร	 22,840,166

การลงทุนด้านสังคม  

เงินบริจาค	และเงินสนับสนุน 1,164,393.80 163,166.82

เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม	:	SE	(ทางอ้อม) 156,330.00 18,000.00

กิจกรรมเพื่อสังคม 182,241,00 183,742.11

เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 219,000.00 -

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม 451,985.00 61,200.00

ค่าด�าเนินการจัดการของเสีย	และอื่น	ๆ 348,152.00 10,000.00

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ (วัตถุดิบ)

การจัดซื้อในประเทศ 271,177,209.76 11,823,194.92

การจัดซื้อต่างประเทศ 154,997,587.32 -

การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการในชุมชน 46,920.00 -

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ย) 5,976,692.00 2,863,692.78

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	** 9,448,394.11 11,060,58.11

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย
(เฉพาะ QTC Energy) รวม

2559 2560 2561 2562

คู่ค้า	(วัตถุดิบ) (ล้านบาท) 426.7 564.79 545.62 426.17

พนักงาน* (ล้านบาท) 88.63 116.95 123.74 156.63

ผู้ถือหุ้น (บาท) 0.03 0 0 0

สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ย) (ล้านบาท) 7.76 11.27 9.41 5.98

ชุมชน	สังคม (ล้านบาท) 0.31 0.49 0.60 1.69

สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) - 0.59 0.85 0.87

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บาท) 219,000 219,000 219,000 219,000

ภาครัฐ	(ภาษี)** (ล้านบาท) 0.39 0.38 0.37 9.45

*	 เงนิเดอืน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	กองทุนประกันสงัคม	กองทุนส�ารองเลีย้งชพี	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบคุลากร	ค่าตอบแทนรายเดอืน,	ค่าตอบแทนรายปี 

	 และเบี้ยประชุม

**	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีโรงเรือน	ภาษีป้าย	ภาษีบ�ารุงท้องที่	
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มาตรฐานและนวัตกรรม
	 หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก�าลังไฟฟ้า	ใช้ส�าหรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้า

แรงสงู	และไฟฟ้าแรงต�า่	สามารถเปลีย่นขนาดแรงดนัไฟฟ้า	หรอืขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึง่ข้ึนอยู่กับการออกแบบการใช้งานให้ได้

ตรงตามวตัถุประสงค์การใช้	การออกแบบท่ีผดิพลาด	หรอืการผลติทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบตัิ

งานซึง่เป็นพนกังานของบรษิทัฯ	และประชาชนทัว่ไป	และอาจส่งผลกระทบเชงิเศรษฐกิจต่อลกูค้าผูใ้ช้งาน	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง

ที่บริษัทฯ	ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ	และมาตรฐานการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ	เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ดีด้าน

คุณภาพผลติภัณฑ์	นอกจากนียั้งให้ความส�าคญัต่อการวิจยัพัฒนากระบวนการและผลติภณัฑ์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	สร้าง

คุณค่าสูงสุดต่อผู้ใช้งาน	โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนในทุกบริษัทภายใต้การก�ากับดูแลได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง	

	 จากการประเดน็ความส�าคญัด้านความย่ังยืน	มาตรฐานการท�างานทีเ่ป็นสากล	และมาตรฐานของผลติภณัฑ์	รวมถึงแนวทาง

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม	เป็นประเด็นที่ส�าคัญต่อคิวทีซี	และผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการส่ง

เสริมความยั่งยืนจึงก�าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการปฏิบัติ	มีเป้าหมายการด�าเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

•	 หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการทดสอบ	Shot	Circuit	Perfomance
	 Test	ไม่น้อยกว่า	3	รายการ

•	 ปรับปรุงกระบวนการการท�างานแบบมีส่วนร่วม
	 เพื่อลดความสูญเสียไม่น้อยกว่า	3	ล้านบาท

•	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมอย่างน้อย
	 1	ผลิตภัณฑ์

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

•	 การปรับปรุงงานลดความสูญเสียได้มูลค่าคืนกลับ
	 องค์กร	1,846,820	บาท

•	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	Smart	Monitoring	Box
	 พร้อมเสนอขายลูกค้า	ในปีแรกได้มูลค่า	450,000	บาท

ผลการด�าเนินงาน
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 มาตรฐานการท�างาน
	 บริษัทฯ	ได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ	และต่าง

ประเทศ	จากการบงัคับใช้ตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ	,	จากความสมคัรใจขององค์กร	เพ่ือยกระดับความสามารถของบคุลากร	

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	และเพ่ิมโอกาสในการเข้าแข่งขัน	มาตรฐานท่ีน�ามาประยุกต์ใช้มีท้ังแบบขอการ

รับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ	และระดับโลก	และแบบน�ามาอ้างอิง	เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	โดย

ไม่มีการขอการรับรอง	รายการมาตรฐานต่างๆ	มีดังนี้	(ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี	และรายการมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการ

ควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�างานที่ขอการรับรองระบบ

ล�าดบั มาตรฐานการรับรอง
ความถี่ในการตรวจ

ประเมิน

หน่วยงานที่ให้

การรับรอง
เลขที่การรับรอง

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

SGS-UKAS TH08/1235

2 OHSA18001:2007 ปีละ	1	ครั้ง SGS TH08/1237

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

SGS-UKAS TH00/2728

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

5 Green	Industry	Level	4 4	ปี/ครั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม 4-116/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ

อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

6

Q-Mark	(ภาคการค้าและบริการ) 4	ปี/ครั้ง สภาหอการค้าไทย
สมาคมธนาคารไทย	
สภาอุตสาหกรรม

Q002/2562

Q-Mark	(ภาคการผลิต) Q004/2559
ปัจจุบันเลขที่การรับรองหมดอายุ

อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ตารางแสดงรายการมาตรฐานที่ใช้ส�าหรับการอ้างอิง

ล�าดับ มาตรฐานอ้างอิง หมายเหตุ

1 ISO26000 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2 ISO14064 ใช้อ้างองิเพ่ือเป็นแนวทางการจดัท�ารายงานก๊าซเรอืนกระจก	และขอการรบัรองผลปีต่อปี

3 ISO50001:2011 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน

4 COSO-ERM ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

5 5S ใช้อ้างอิงเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
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 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 vหม้อแปลงไฟฟ้าควิทซี	ีออกแบบ	ผลติ	และทดสอบตามมาตรฐาน	IEC,	มอก.	384-2543	และตามมาตรฐานของลกูค้า	หรอื

ประเทศคูค้่า	เช่น	ANSI	,	IEEE,	JIS	เป็นต้น	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	เข้าทดสอบความทนต่อกระแสลดัวงจร	Short	

Circuit	Performance	Test	เพ่ือเป็นการรบัรองคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซ	ีโดยในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้า

ทดสอบ	Short	Circuit	Performance	Test	ณ	ห้องปฏิบัติการทดสอบ	FGH	Engineering	&	Test	GmbH	ประเทศเยอรมนี	จ�านวน	

10	รายการผ่านการทดสอบ	5	รายการ	ใช้งบประมาณ	6,183,853.05	ล้านบาท

ภาพการทดสอบ	Short	Circuit	Performance	Test		ณ	ห้องปฏบิตักิารทดสอบ	FGH	Engineering	&	Test	GmbH	ประเทศเยอรมนี

ตารางแสดงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี

IEC ANSI/IEEEE UL NEMA DIN JIS AS อื่น ๆ

IEC	60071-1 IEEE	C57.12.90 UL	
1561

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

DIN	42530 JIS	C	3104 AS	2374 มอก.384-2543/TIS84-2000

IEC	60076-2 IEEE	Std.	C57.104-1991 DIN	42531 JIS	C	3202 BS	EN	50464

IEC	60076-3 ASTM	D117-02 DIN	42532 EN	50588

IEC	60076-4 IEEE	Std.	C57.12.00 DIN	42533 มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า

ส�าหรบัประเทศไทย	พ.ศ.	2556

IEC	60076-5 IEEE	C57.110 DIN	7168 TGL-117-16

IEC	60076-6 DIN	125

IEC	60076-7 DIN	127

IEC	60076-8 DIN	933

IEC	60076-10 DIN	934

IEC	60076-11

IEC	60076-12

IEC	60076-14        

IEC		60296        

IEC	156        

IEC	61378-1        

IEC	61378-2        

47รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 นวัตกรรม
	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัและส่งเสรมิให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร	ทัง้ในระดบักระบวนการซึง่พัฒนาขึน้โดยทีมวิจยั

และพัฒนา	เน้นการพัฒนานวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์	และด้านกระบวนการผลิต			และในระดับปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้พนักงานใช้

เทคนิคการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN		โดยไม่จ�ากัดแนวคิด	และวิธีการ	แต่มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์		พนักงานทุกคนสามารถท�า	KAIZEN	

ในด้านคุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลที่ได้

รับจาก	KAIZEN	นั้น	และผลงาน	KAIZEN	ที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานจะได้รับการส่งเสริมและต่อยอด

จากทีมวิจัยและพัฒนาฯ

	 ในกระบวนการวิจยัและพัฒนามโีครงการศกึษา	พัฒนา	ต่อยอด	อย่างต่อเนือ่งจากปี	2560	ถึง	ปี	2562	ทัง้ในด้านกระบวนการ

ผลิต	ผลิตภัณฑ์	และการบริการ	โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดครอบคลุมทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ		สังคม	และสิ่งแวดล้อม			ใช้งบประมาณส�าหรับการวิจัยและพัฒนาในปี	2562	ประมาณ	655,000	บาท
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	 เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากปี	2560		QTC	Smart	Transformer	คอืระบบอจัฉรยิะท่ีตดิตามการท�างานของหม้อแปลงด้วย

ระบบ	Sensor	ทีต่ดิตามตวัแปรส�าคญั	เช่น	กระแสไฟฟ้าในขดลวด,	แรงดนัไฟฟ้า,	ความดนัในตวัถัง,	ระดบัน�า้มนัในตวัถัง,	อณุหภมูิ

น�้ามัน	โดยเฉพาะการเกิด	Unbalance	ที่อาจจะส่งผลเสียต่อหม้อแปลง	โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านระบบ	3G	และ	4G	ท�าให้ผู้ดูแล

รกัษาสามารถดขู้อมลูได้ตลอด	24	ชัว่โมง	Smart	Transformer	จงึเป็นระบบเสรมิท่ีท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้า	กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	

4.0	เพราะ	“QTC	เป็นมากกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า”		ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้เริ่มท�าตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ	“Smart	Monitoring	Box”	

มียอดจ�าหน่ายและติดตั้งในหลายจังหวัด	เช่น	กรุงเทพฯ		สมุทรปราการ		ชลบุรี		ระยอง		ปราจีนบุรี		สระบุรี		เกาะสมุย		เป็นต้น			

	 มูลค่าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ	Smart	Transformer	Monitoring	System	พร้อมตู้	Smart	Monitoring	Box	คิดเป็น	

2,300,000	บาท	ในปี	2562	เริ่มมียอดจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ให้ลูกค้ามูลค่ากว่า	450,000		บาท	ท้ังน้ีในปี	2563	บริษัทฯ	ได้วางแผน

ทางการตลาดเผื่อเสนอขายให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐ	และเอกชน	เป็น		Option	เสริมขายพ่วงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
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 การพัฒนาระดับกระบวนการ 
o โครงการพัฒนาระบบตรวจเก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะเวอร์ช่ันที่ 3 (Smart Transformer system V.3)   

  

 

 

 

 

 

 

แบบจ าลองการท างานของ QTC Smart Transformer 

เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากปี 2560  QTC Smart Transformer คือระบบอจัฉริยะที่ติดตามการท างานของหม้อแปลงด้วยระบบ 
Sensor ที่ติดตามตัวแปรส าคญั เช่น กระแสไฟฟ้าในขดลวด, แรงดนัไฟฟ้า, ความดนัในตัวถงั, ระดบัน า้มันในตวัถัง, อณุหภูมิน า้มนั โดยเฉพาะ
การเกิด Unbalance ที่อาจจะส่งผลเสียต่อหม้อแปลง โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านระบบ 3G และ 4G ท าให้ผู้ดูแลรักษาสามารถดูข้อมูลได้
ตลอด 24 ชั่วโมง Smart Transformer จึงเป็นระบบเสริมที่ท าให้หม้อแปลงไฟฟ้า กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 4.0 เพราะ “QTC เป็นมากกว่า
หม้อแปลงไฟฟ้า”  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมท าตลาดผลติภัณฑ์ใหม่ในชื่อ “Smart Monitoring Box” มียอดจ าหน่ายและติดตัง้ในหลายจงัหวัด 
เช่น กรุงเทพฯ  สมทุรปราการ  ชลบรีุ  ระยอง  ปราจีนบรีุ  สระบรีุ  เกาะสมยุ  เป็นต้น    

มูลค่าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Smart Transformer Monitoring System พร้อมตู้  Smart Monitoring Box คิด เ ป็น 
2,300,000 บาท ในปี 2562 เร่ิมมียอดจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ให้ลูกค้ามูลค่ากว่า 450,000  บาท ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทฯ ได้วางแผนทางการ
ตลาดเผ่ือเสนอขายให้กบัลกูค้าทัง้ภาครัฐ และเอกชน เป็น  Option เสริมขายพ่วงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

  

การพัฒนาระดับกระบวนการ

โครงการพัฒนาระบบตรวจเก็บข้อมูลหม้อแปลงอัจฉริยะเวอร์ชั่นที่ 3 (Smart Transformer system V.3)  

แบบจ�าลองการท�างานของ	QTC	Smart	Transformer
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การพัฒนาระดับบุคคล (ส่งเสริมการท�า KAIZEN)

	 การส่งเสรมิกจิกรรมไคเซน็ของ	QTC	มุง่เน้นการสร้างการมส่ีวนร่วมของพนักงานท้ังองค์กรโดยให้พนกังานไคเซน็งานของตวั

เองก่อน	เพราะพนักงานจะรู้จักงานของตัวเองมากท่ีสุด			การให้ความรู้เก่ียวกับการท�าไคเซ็น	และฝึกทักษะการคิด	วิเคราะห์		การ

ทดลองท�า			พร้อมกับการส่งเสริมด้านงบประมาณ	และเวลาในการท�าไคเซ็น		เป็นส่วนส�าคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าที่

จะคิด	และลงมือท�า				ในหลายๆ	ไคเซ็นของพนักงานสามารถ				ที่จะช่วยลดของเสีย		ลดเวลาการท�างาน		เพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน		

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ภายในและภายนอก	จงึสามารถสรปุได้ว่าการท�าไคเซน็ของพนักงานมส่ีวนช่วยส่งเสรมิการพัฒนา

กระบวนการท�างาน		และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล

	 ในปี	2562	มีการปรับปรุงงาน	(ไคเซ็น)	จ�านวนทั้งสิ้น	550	เรื่อง	บริษัทฯ	สนับสนุนเงินรางวัลส�าหรับผลงานรวม	78,636	บาท	

และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	1,846,820	บาท
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 การพัฒนาระดับบุคคล (ส่งเสริมการท า KAIZEN) 
การส่งเสรมิกจิกรรมไคเซน็ของ QTC มุง่เน้นการสรา้งการมสี่วนร่วมของพนักงานทัง้องคก์รโดยใหพ้นกังานไคเซน็งานของตวัเอง

ก่อน เพราะพนักงานจะรูจ้กังานของตวัเองมากที่สุด   การให้ความรูเ้กีย่วกบัการท าไคเซ็น และฝึกทกัษะการคดิ วเิคราะห์   การทดลอง
ท า   พรอ้มกบัการส่งเสรมิดา้นงบประมาณ และเวลาในการท าไคเซ็น  เป็นส่วนส าคญัมากที่จะผลกัดนัให้พนกังานกล้าทีจ่ะคดิ และลงมอื
ท า    ในหลายๆ ไคเซน็ของพนักงานสามารถ    ที่จะชว่ยลดของเสยี  ลดเวลาการท างาน  เพิ่มคณุภาพของชิ้นงาน  สรา้งความพงึพอใจ
ใหแ้กลู่กคา้ทัง้ภายในและภายนอก จึงสามารถสรปุไดว้า่การท าไคเซน็ของพนกังานมสี่วนช่วยสง่เสรมิการพฒันากระบวนการท างาน  และ
ลดตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

ในปี 2562 มกีารปรบัปรงุงาน (ไคเซน็) จ านวนทัง้สิน้ 550 เรือ่ง บรษิทัฯ สนบัสนุนเงนิรางวลัส าหรบัผลงานรวม 78,636 บาท และ
เกดิผลประหยดัจากการปรบัปรงุงานของพนกังานกลบัคนืบรษิทัฯ รวมทัง้สิน้ 1,846,820 บาท  

 

 
สถิติจ านวนผลงานปรบัปรงุงานแบบ KAIZEN 

  จากผลงาน KAIZEN จ านวน 550 ผลงาน ม ี11 ผลงานผา่นเขา้รอบคดัเลอืกการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2019” และม ี
10 ผลงานทีม่คีวามโดดเดน่ จนเกดิการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานของหน่วยงานที่รบัผดิชอบ และส่งผลต่อสมรรถนะขององค์กร
จนไดร้บัรางวลัในการประกวด “QTC KAIZEN AWARD 2019” 
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	 จากผลงาน	KAIZEN	จ�านวน	550	ผลงาน	มี	11	ผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวด	“QTC	KAIZEN	AWARD	2019”	

และม	ี10	ผลงานทีม่คีวามโดดเด่น	จนเกิดการเปลีย่นแปลงในกระบวนการท�างานของหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ	และส่งผลต่อสมรรถนะ

ขององค์กรจนได้รับรางวัลในการประกวด	“QTC	KAIZEN	AWARD	2019”
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การพัฒนาคู่ค้า
	 เนื่องจากคู่ค้าของคิวทีซี	ส่วนใหญ่เป็น	SME	ซึ่งขาดเงินลงทุนท่ีจะน�าระบบมาตรฐานต่าง	ๆ	เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการ

รับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า	บริษัทฯ	จึงออกนโยบายจัดซื้อ	จัดจ้าง	และจัดท�าจรรยาบรรณ	

และแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัคูค้่าของควิทีซี	http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-governance/20180613-qtc-coc-

for-suppliers-th-02.pdf	เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ	ปฏิบัติได้ตามแนวทางของคิวทีซี	เป็นอย่างต�่า	โดยจะมีการประเมินคุณสมบัติของ

คูค้่าอย่างน้อยปีละ	2	ครัง้	เพ่ือข้ึนทะเบยีนเป็นคู่ค้าของควิทีซ	ี	หากการประเมนิพบประเด็นชีบ่้งว่าขาดคณุสมบตัด้ิานใด	ทมีงานของ

คิวทีซี	จะเข้าให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และให้โอกาสในการปรับปรุง	เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

	 ทั้งน้ีการพัฒนาคู่ค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความสามารถของคู่ค้า	ให้สามารถส่งมอบวัตถุที่มีคุณภาพ	และตรงเวลาที่

ก�าหนด	เพือ่การผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพ	และส่งมอบลกูค้าได้ตรงเวลา	เป็นการสร้างความเข้มแขง็รว่มกัน	โดยมีเปา้หมาย

การด�าเนินงานดังนี้

	 การพัฒนาคูค้่าในรอบปี	2562		นัน้	ไม่มกีารด�าเนินการ

ทีช่ดัเจนเป็นโครงการ		มเีพยีงการให้ค�าแนะน�าแนวทางปฏบิตัิ	

เพ่ือให้การส่งมอบวตัถุดบิเป็นไปตามเป้าหมายซึง่ความสามารถ

ของคูค้่าในปี	2562	ยังคงส่งมอบวตัถุดบิท่ีมคีณุภาพและทนัตาม

ก�าหนดภายใต้เกณฑ์ท่ีก�าหนด	โดยในปี	2562	มกีารส่งวตัถุทีไ่ม่

ผ่านเกณฑ์คณุภาพจ�านวน		14	ครัง้	และมกีารส่งวัตถุดบิไม่ทนั

ตามก�าหนด	22	ครั้ง	

	 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	จะยังคงใช้ความพยายามในการ

ให้ความช่วยเหลือ	พัฒนาเพ่ือยกระดับคู่ค้ากลุ่ม	SME	ให้มี

ศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน	โดยการใช้ช่องทาง	หรือ

แนวทางใหม่	ๆ	ในปี	2563

เป้าหมาย

•	 พัฒนาคู่ค้าอย่างน้อย	1	รายต่อปี

•	 การส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	อย่างน้อย	95%	ต่อปี

•	 การส่งมอบวัตถุดิตรงเวลา		อย่างน้อย	95%	ต่อปี

•	 ไม่สามารถพัฒนาคู่ค้าได้ตามเป้าหมายก�าหนด

•	 การส่งมอบวัตถุดิบตามเกณฑ์คุณภาพได้	99.08%

•	 การส่งมอบวัตถุดิตรงเวลาได้	98.56%

ผลการด�าเนินงาน
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	และช่องทางการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพ่ือน�าประเด็น

ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	ในปี	2562	บริษัทฯ	ยังเน้นให้ความส�าคัญต่อการส่ือสาร	การให้

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ		แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยการจัดงานสัมมาเชิงวิชาการ	เช่น

	 งานสมัมนาเชงิวิชาการทีใ่ห้เนือ้หาความรูเ้ก่ียวกับการประหยัดพลงังาน	การเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของคิวทีซี	2	รายการได้แก่		Smart	Monitoring	Box	และ	DE	Busduct			เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2562	ณ	

โรงแรม	Centara	Grand	at	Central	Plaza	Laddprao	Bangkok	ห้อง	Vibhavadee	Ballroom	C			โดยได้รบัเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ

เกี่ยวกับแกนเหล็กอะมอร์ฟัส	คุณสมศิลป์	นครวงศ์	จาก	Hitachi	Metals	(Thailand)	Ltd.	และคุณสมพร	ประกอบมัย	ผู้จัดการฝ่าย

วิศวกรรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของหม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss	,		คุณปณิธาน	ธรรมภิญโญ		ผู้จัดการแผนก

วิจัยและพัฒนากระบวนการ	ผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	Smart	Monitoring	Box	บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	Smart	

Transformer	Monitoring	System	และ	Mr.HU	Mung	Chee	(Managing	Director,	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	BHD.	ประเทศ

มาเลเซยี)	บรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์	Busduct	ผลติภณัฑ์ใหม่ทีคิ่วทีซไีด้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	Busduct

ภาพบรรยากาศการจัดงาน

กราฟแสดงการประเมินผลการจัดงาน
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ความรับผดิชอบต่อสินค้าและบริการ 

บรษิทัฯ ยงัคงให้ความส าคญัและมุ่งม ัน่ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกคา้เพื่อแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่เกดิจากผลิตภณัฑ์และ
บรกิารของบรษิทัฯ ผา่นช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ และชอ่งทางการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ เพื่อน าประเดน็ทีอ่ยู่ในความ
สนใจของลูกคา้มาปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บรษิทัฯ ยงัเน้นใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสาร การให้ขอ้มูลความรูเ้กีย่วกบั
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  แกลู่กคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงดว้ยการจดังานสมัมาเชงิวชิาการ เชน่ 

งานสมัมนาเางิวาิาการทีใ่ห้เนื้อหาความรูเ้กีย่วกบัการประหยดัพลงังาน การเพิ่มประสทิธิะาพการใาง้านของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
พรอ้มเปิดตวัผลิตะณัฑใ์หมข่องควิทซี ี2 รายการไดแ้ก ่ Smart Monitoring Box และ DE Busduct   เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ณ โรงแรม 
Centara Grand at Central Plaza Laddprao Bangkok ห้อง Vibhavadee Ballroom C   โดยไดร้บัเาิญวทิยากรผู้เาีย่วาาญเกีย่วกบัแกน
เหล็กอะมอร์ฟสั คุณสมศลิป์ นครวงศ์ จาก Hitachi Metals (Thailand) Ltd. และคุณสมพร ประกอบมยั ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมให้ความรู้
เกีย่วกบัคุณสมบตัพิเิศษของหมอ้แปลงไฟฟ้า Super Low Loss ,  คณุปณิธาน ธรรมะญิโญ  ผูจ้ดัการแผนกวจิยัและพฒันากระบวนการ ผู้
มบีทบาทส าคญัในการพฒันาผลิตะณัฑ ์Smart Monitoring Box บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั Smart Transformer Monitoring System และ 
Mr.HU Mung Chee (Managing Director, DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. ประเทศมาเลเซยี) บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติะณัฑ ์
Busduct ผลติะณัฑใ์หมท่ีค่วิทซีไีดเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายะายใตแ้บรนด ์DE Busduct  

    

ภาพบรรยากาศการจดังาน 

  

 
 

 

กราฟแสดงการประเมินผลการจดังาน 
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2. ความรู้ความเข้าใจท่ีได้ร ับจากวิทยากร

5.1 เรือ่ง หมอ้แปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังาน )Super Low Loss)
5.5 เรือ่ง Smart Transformer Monitoring System
5.3 เรือ่ง DE Busduct 
ะาพรวม ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดร้บัจากวทิยากร
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1.ความเหมาะสมในการจดังาน

1.1 หวัขอ้บรรยายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการสมัมนา
1.5 ท่านไดร้บัประโยาน์จากการสมัมนา
1.3 ท่านคาดว่าจะน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุต์ใาใ้นการลดการใาพ้ลงังานได้
1.8 ระยะเวลาการสมัมนาและกจิกรรม สอดคลอ้งกบัเนื้อหาหลกัสูตร
ะาพรวมความเหมาะสมในการจดังาน
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เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน
	 การวัดความพึงพอใจของลกูค้าในปี	2562	ได้ปรบัตวัชีว้ดัจากเดมิ		70%	ของผลส�าราจจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า	80%	ปรบั

เป็น	70%	ของผลส�ารวจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า	90%		ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้

	 โดยผลส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย	เว้นแต่ความพึงพอใจของกลุม่ลกูค้า

ต่างประเทศไม่ได้ตามเป้าหมาย	ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	จะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป

•	 ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ	เป้าหมายการด�าเนินงาน	100%	ผลการ

ด�าเนนิงานปี	2562	มข้ีอร้องเรยีนจากลกูค้าจ�านวน	16	ข้อร้องเรยีน	และสามารถจดัการข้อร้องเรยีนให้ลกูค้าได้	100%

•	 ความสามารถในการให้บรกิารตรวจเชค็	และบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า	90%	จาก

จ�านวนหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีครบระยะตรวจเช็คในรอบปี				ผลการด�าเนินงานปี	2562	สามารถด�าเนินการได้	83.61%	

ไม่ได้ตามเป้าหมายเนือ่งจากในช่วงเดอืนธันวาคม	ไม่สามารถนัดหมายลกูค้าเพ่ือเข้าบรกิารได้	จ�านวนลกูค้าทีต่กค้าง

ในปี	2562	จะถูกยกไปรวมกับจ�านวนลูกค้าครบรอบบริการในปี	2563	

•	 ให้ความส�าคญัต่อการรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าเป็นความลบั	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นส่วน

หนึง่ของนโยบายการขายทีพ่นักงานขาย	และหรอืผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับข้อมลูดังกล่าวต้องปฏิบติัตาม

อย่างเคร่งครดั	โดยมเีป้าหมายข้อร้องเรยีนจากลกูค้าในประเด็นความลบัลกูค้ารัว่ไหลเป็นศนูย์		ผล

การด�าเนินงานตั้งแต่ปี	2559-2562	ไม่มีข้อร้องเรียนประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

ลูกค้าโครงการพิเศษ

งานบริการบารุงรักษาฯ

งานบริการจัดส่งและติดตั้งฯ
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 

	 ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานถือเป็นประเด็นส�าคัญสูงสดุด้านความย่ังยืนท้ังต่อคิวทีซ	ีและต่อผู้มส่ีวนได้เสยี	และ

เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด	บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	การบาดเจ็บ	การเจ็บป่วย	และใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ทีจ่ะตรวจหาให้พบ	ขจดัหรอืควบคมุความไม่ปลอดภัย	และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร		ตามนโยบายความ

ปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิกิจกรรมต่าง	ๆ		โดยมเีป้าหมายการ

ด�าเนินงานดังนี้

 ความปลอดภัย 
	 ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน	ถือเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของพนกังานทกุคน	ทกุระดบั	รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	ที่

เก่ียวข้อง	ในปี	2562	บริษัทฯ	ยังคงให้เรื่องความปลอดภัยในการท�างานเป็นความเส่ียงท่ีต้องควบคุม	พร้อม	ๆ	กับการสร้างวัฒนธร

รมความปลอภัย		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด

ระบบมาตรฐาน

	 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทางาน	บริษัทฯ	ดาเนินการตามข้อกาหนด

ของระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ	1	ครั้ง	โดยบริษัท	เอสจีเอส	จากัด	(ประเทศไทย)	บริษัทฯ	

ได้กาหนดบุคลากร	และกรอบการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

เป้าหมาย

•	 Zero	Accident

•	 การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในองค์กรเป็นศูนย์

•	 จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรวม	19	ครั้ง

•	 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในองค์กร	จ�านวน	4	คน

ผลการด�าเนินงาน
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ด้านสังคม



รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	(คปอ.)	ประจาปี	2562-2563

(มาจากการเลือกตั้งในปี	2561)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1.นายเจริญศักดิ์						สารวงค์ ประธานคณะกรรมการ แต่งตั้ง

2.นายสายัณห์			แดงประเสริฐ คณะกรรมการ แต่งตั้ง

3.นายแมน		ตรีนาย คณะกรรมการ แต่งตั้ง

4.นายธันวา		พุ่มระย้า คณะกรรมการ เลือกตั้ง

5.นายวชิรวิชญ์		ธนเกียรติศรีบุญ คณะกรรมการ เลือกตั้ง

6.นายองอาจ		วรรณประเก คณะกรรมการ เลือกตั้ง

7.นางสาวอรุณโรจน์		อินทศิริ		 คณะกรรมการ/เลขานุการ แต่งตั้ง

คิดเป็นจ�านวนพนักงานร้อยละ 2.64 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

	 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549

ให้การสนับสนุน

	 ผูบ้รหิารทกุระดบั	ให้ความส�าคัญและให้การสนับสนนุ	ทัง้เวลา	เครือ่งมอืสนบัสนนุ	บคุคลากร	และงบประมาณทีจ่�าเป็นต้องใช้

อย่างเหมาะสมในการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความปลอดภยัฯ		จดัให้ผู้บรหิารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

เพื่อก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด	มีการติดตามผล	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน			รวมถึงการรายงาน

ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุกไตรมาส		โดยในปี	2562		ได้ด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีท�างานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการ

ท�างานที่ปลอดภัย	1	โครงการดังนี้

•	 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสารเคมีไวไฟอาคารโรงงาน	6	โดยการติดตั้ง	Filter	ที่พัดลมดูดอากาศจ�านวน		6	

เครื่อง	เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสารเคมีและกล่ินออกสู่ภายนอก	ลดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและ 

สิ่งแวดล้อม	โดยใช้งบประมาณติดตั้งมูลค่า	238,200			บาท
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ

	 การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน	บริษัทฯ	ใช้ช่องทางในการด�าเนิน

การหลายรปูแบบ	เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ�าเป็นทีไ่ด้ก�าหนดไว้	การใช้กิจกรรมกลุม่ย่อย	KYT	และ	Safety	การฝึกปฏบิตัิ

เพ่ือเรยีนรูจ้รงิ	การรบัแชร์ประสบการณ์จากผูท่ี้เคยประสบเหตุโดยตรง	การใช้ส่ือวิดีโอ	หรอืเอกสารข่าวสารประชาสมัพันธ์ต่าง	ๆ	เพ่ือ

ให้พนักงานตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ	มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ	มีน�้าใจ	และช่วยกัน

ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเอง	ผู้ร่วมงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ	ปี	2562	จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส�าคัญจ�านวน	

4	หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	88,280	บาท	ดังนี้

1.		 หลกัสตูรการดบัเพลงิข้ันต้นและอพยพหนไีฟ	ซึง่เป็นหลกัสตูรตามที่

กฎหมายก�าหนดงบประมาณทีใ่ช้	46,280	บาท	(วิทยากรภายนอก)

2.		 หลกัสตูรวิธีการเขยีนรายงานเหตผุดิปกตเิกือบเกิดอบุตัเิหต	ุNear-

miss	Report	จัดอบรม	5	รุ่น	มีผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็น	92.18%	

งบประมาณที่ใช้	1,000	บาท	(วิทยากรภายใน)

3.		 หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับปั้นจั่นเหนือศีรษะ	ผู้ควบคุม

การใช้	ผู้บังคับ	ผู้ให้สัญญาณ	และผู้ยึดเกาะ	มีผู้ที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบตัเิข้าร่วมอบรมคดิเป็น	97.96%	งบประมาณท่ีใช้	40,000	

บาท	(วิทยากรภายนอก)

4.		 หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานกับรถโฟล์คลิฟท์	จัดอบรม	

2	รุน่	มผีูท่ี้เก่ียวข้องกับการปฏิบตังิานเข้าร่วมอบรมคดิเป็น	100%	

งบประมาณที่ใช้	1,000	บาท	(วิทยากรภายใน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การเขียน	Near-miss

	อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การขับรถโฟล์คลิฟท์		

อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การควบคุมเครน

อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การดับเพลิงเบื้องต้น

จดหมายข่าวด้านความปลอดภัย		
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การบังคับใช้กฎระเบียบ

	 บริษัทฯ	ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎ	ระเบียบ	ด้านความปลอดภัยฯ	อย่างเคร่งครัด	จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต	

จนถึงปัจจุบัน	สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก	“คน”	ประมาท	ละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	หรือเมื่อไม่มี

ใครเห็น	ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก		เป็นเพราะขาดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ซึ่งเป็นหน้าที่ส�าคัญของ

ผูบ้รหิาร	และหวัหน้างานทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจ	ตกัเตอืนตามระบบ	ลงโทษตามความผดิทางวินยั	อย่างเคร่งครดั			ในปี	2562	มใีบ

เตือนพนักงาน	1	ราย	สาเหตุจากการปฏิบัติงานโดยประมาทขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 

สร้างการมีส่วนร่วม

	 การส่งเสริมการท�า	KAIZEN	และการส่งเสริมการเขียนรายงาน	Near-miss	เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ

เสนอแนวคดิ	และวิธีการขจดัความไม่ปลอดภัยก่อนการเกิดอบุตัเิหต	ุซึง่ในปี	2562	มพีนักงานส่งผลงาน	KAIZEN	ด้านความปลอดภัย

จ�านวน	56	เรื่องจาก	KAIZEN	ทั้งหมด	550	เรื่อง		และส่ง	Near-miss	Report	ท้ังส้ิน	275	เรื่อง		การส่ง	KAIZEN	และ	Near-miss	

Report	ของพนักงานท�าให้คณะกรรมการความปลอดภัย	และทีมผู้บริหารสามารถจัดการกับส่ิงผิดปกติท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุใน

อนาคตได้อย่างมีนัยส�าคัญ
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บรษิัทฯ ยังคงมาตรการบงัคบัใชก้ฎ ระเบยีบ ดา้นความปลอดภยัฯ อย่างเคร่งครดั จาก
รายงานการเกดิอุบตัิเหตุนับแต่อดตี จนถึงปจัจุบนั สาเหตุสว่นใหญ่มาจาก “คน” ประมาท ละเลย
การสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลกอ่นเริม่ปฏบิตัิงาน หรอืเมือ่ไมม่ใีครเหน็ กจ็ะถอดอุปกรณ์ป้องกนั
ออก  เป็นเพราะขาดความตระหนักถึงอนัตรายที่อาจเกดิขึ้นไดต้ลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคญัของ
ผูบ้รหิาร และหวัหน้างานที่จะต้องท าความเขา้ใจ ตกัเตือนตามระบบ ลงโทษตามความผดิทางวนิัย 
อย่างเครง่ครดั   ในปี 2562 มใีบเตือนพนกังาน 1 ราย สาเหตุจากการปฏบิตัิงานโดยประมาทขบัรถ
เรว็เกนิกวา่อตัราทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

  

สร้างการมีส่วนร่วม 
  การส่งเสรมิการท า KAIZEN และการส่งเสรมิการเขยีนรายงาน Near-miss เป็นการสรา้งการมสี่วนรว่มของพนกังานในการเสนอ
แนวคดิ และวธิกีารขจดัความไม่ปลอดภยักอ่นการเกดิอุบตัเิหตุ ซึง่ในปี 2562 มพีนักงานส่งผลงาน KAIZEN ดา้นความปลอดภยัจ านวน 56 
เรื่องจาก KAIZEN ทัง้หมด 550 เรื่อง  และส่ง Near-miss Report ทัง้สิ้น 275 เรื่อง  การส่ง KAIZEN และ Near-miss Report ของ
พนักงานท าให้คณะกรรมการความปลอดภยั และทีมผูบ้รหิารสามารถจดัการกบัสิง่ผดิปกติที่อาจก่อให้เกดิอุบตัิเหตุในอนาคตไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั 

 

 

 

 

              
            นายพูลผล สุตะฌาย ์(ส่วนตวัถงั) 

                    ดาว Nera-mis ส่งสูงสุด 9 เรื่อง 
 

 ใหห้ยุดปฏบิตังิานและแกไ้ขทนัท ี: Stop Work 
 แกไ้ขและเฝ้าระวงัการปฏบิตังิาน : Use Caution 
 สามารถปฏบิตังิานต่อไปได ้: Continue 

             กราฟแสดงการแยกประเภท Near-miss และจ านวนทัง้หมด 

 
 

จ านวนพนกังานสง่  KAIZEN รวม 550 เรือ่ง 
จ าแนกเป็น KAIZEN ดา้นความปลอดภยั 56 เรือ่ง  
คดิเป็นรอ้ยละ 10.18 ของจ านวนการสง่ KAIZEN ทัง้หมดของปี 2562 
 
  การสรา้งการมสี่วนร่วมอีกรูปแบบคอืการจดักจิกรรมสปัดาห์ “5S 
Safety & Happy Workplace” ซึ่งบรษิทัฯ ยงัคงให้ด าเนินการอย่างเนื่องรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภยั  ในปี 2562 จดัขึ้น
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จ านวน Near-miss

จ านวนสะสม

จ�านวนพนักงานส่ง		KAIZEN	รวม	550	เรื่อง

จ�าแนกเป็น	KAIZEN	ด้านความปลอดภัย	56	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	10.18	ของจ�านวนการส่ง	KAIZEN	ทัง้หมดของปี	2562
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	 การสร้างการมีส่วนร่วมอีกรูปแบบคือการจัดกิจกรรมสัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	ซึ่งบริษัทฯ	ยังคงให้ด�าเนิน

การอย่างเนื่องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย		ในปี	2562	จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	27-29	สิงหาคม	มีกิจกรรมประกวด

ภาพถ่าย	“Safety	Culture”		กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอด้านความปลอดภัย	และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจาก

กระบวนการผลิต	กิจกรรมออกบูธของโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร	กิจกรรมให้ความรู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น	และรวมทั้งเชิญหน่วยงาน

ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ	ซึ่งเป็นการรวมการท�างานด้าน	5ส	และการสร้างสุขภาวะองค์กร	เข้ามาร่วมกับงาน	Safety	เพราะ

เห็นว่าท้ัง	3	เรื่องเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ภายใต้แนวคิดระบบ	5ส	ช่วยลดอุบัติเหตุ	ก่อให้เกิดความสุขในการท�างาน		การจัด

กิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯ	ทุกแห่ง		นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเขตต�าบล

มาบยางพรเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยใช้งบประมาณด�าเนินงานทัง้สิน้	53,404.34			ผลส�ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมของผูร่้วมงาน

เป็นดังนี้
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ระหว่างวนัที่ 27-29 สิงหาคม มีกจิกรรมประกวดภาพถ่าย “Safety Culture”  กิจกรรมประกวดคลิปวดิิโอด้านความปลอดภยั และการ
ประกวดสิง่ประดษิฐ์จากวสัดทุี่ไมใ่ชแ้ลว้จากกระบวนการผลติ กจิกรรมออกบธูของโครงการสรา้งสขุภาวะองคก์ร กจิกรรมให้ความรูต้่อตา้น
คอรร์ปัช ัน่ และรวมทัง้เชญิหน่วยงานภายนอกเขา้รว่มกจิกรรมออกบูธ ซึง่เป็นการรวมการท างานดา้น 5ส และการสรา้งสขุภาวะองคก์ร เขา้
มาร่วมกบังาน Safety เพราะเหน็วา่ทัง้ 3 เรือ่งเป็นสิง่ที่สง่เสรมิซึง่กนัและกนั ภายใต้แนวคดิระบบ 5ส ชว่ยลดอุบตัิเหตุ กอ่ให้เกดิความสุข
ในการท างาน  การจดักจิกรรมครัง้นี้ครอบคลุมการมสี่วนรว่มของพนักงานในบรษิทัฯ ทุกแห่ง  นอกจากนี้ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรยีนใน
โรงเรยีนเขตต าบลมาบยางพรเขา้รว่มกจิกรรมดว้ยโดยใชง้บประมาณด าเนินงานทัง้สิ้น 53,404.34   ผลส ารวจความพึงพอใจต่อกจิกรรม
ของผูร้ว่มงานเป็นดงันี้ 

 

 
 
 
 

 ความพงึพอใจระดบัดมีาก 
 ความพงึพอใจระดบัด ี
 ความพงึพอใจระดบัพอใช ้
 ความพงึพอใจระดบัน้อยมาก (ควรปรบัปรงุ) 
 

 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำนต่อกำรจดักิจกรรม 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสปัดาห ์“5S Safety & Happy Workplace” ปี 2562 

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานต่อการจัดกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์	“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	ปี	2562
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ตัวอย่างการปรับปรุงงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัย
แท่นวางตัวถังเพื่อทดสอบรอยรั่ว ลดการเมื่อยล้า

	 จากสภาพแวดล้อมในการท�างานจุดทดสอบรอยรั่วของขอบตัวถังรับผิดชอบงานโดย	นายวิรุจ	ถาวะโร		ช่างเชื่อมประจ�า

สถาน	ีหน้าทีห่ลกัคอืน�าชิน้งานตวัถังหม้อแปลงทีป่ระกอบเสรจ็แล้วมาทดสอบหาจดุรัว่ซมึ	หากพบจดุบกพร่องต้องท�าการซ่อมให้อยู่

ในสภาพ	100%	ก่อนส่งมอบให้สถานถัีดไป		ลกัษณะพ้ืนท่ีท�างานเดิมไม่เอือ้อ�านวยต่อการปฏิบติังานมากนักผดิหลักการยศาสตร์ใน

การท�างาน	ผู้ปฏิบัติต้องก้ม	ๆ	เงย	ๆ	ท�าให้มีอาการปวดหลัง		และใช้เวลาในการตรวจสอบนาน	เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตัวเองนายวิรุจ	

ถาวะโร	จึงใช้หลักการ	KAIZEN	ในการประดิษฐ์แท่นวางตัวถังแบบถอดประกอบและปรับระดับได้สามารถถอดเก็บได้เมื่อต้องการ

ใช้พ้ืนที่		โดยใช้เศษเหล็กที่มีและความเชี่ยวชาญงานเชื่อมเฉพาะตัว	แท่นวางตัวถังเพ่ือทดสอบรอยรั่วสามารถรองรับขนาดตัวถัง

ตั้งแต่	30kVA	–	630kVA

ผลที่ได้รับจากการปรับปรุง  

✓	 ลดเวลาในการทดสอบรอยร่ัวจากเดิมใช้เวลา	60	นาทีต่อเครื่อง		เหลือ	40	นาทีต่อเครื่อง	ค�านวณเป็นผล

ประหยัดจากการลดความสูญเสียเวลา	เทียบกับความสามารถในการรับงานเพ่ิมขึ้น	มีมูลค่า	17,336	บาท

ในปี	2562

✓	 การเคลื่อนไหวของร่างกายในระหว่างท�างานเป็นไปตามหลักการยศาสตร์	ท�าให้ไม่มีอาการปวดหลัง	เมื่อย

ล้าจากการท�างาน					มีความสุขในงานมากขึ้น

สภาพก่อนปรับปรุง สภาพหลัง	ปรับปรุง

“การมองเห็นจดุรัว่ด้วยสายตา ไม่สะดวก  ใช้เวลาตรวจและซ่อมนาน  การท�างานล�าบาก 

ปวดหลัง”

“เป็นปัญหาทีผู่ป้ฏิบตังิานอย่างผมรูด้	ีและรบัผลกระทบโดยตรง	โชคดท่ีีผูบ้รหิารรบัฟัง	และสนับสนุน	

ให้โอกาสผมในการปรับปรุง	และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมท�า	…ขอบคุณครับ”

ผลงานได้รับการพิจารณารางวัล	QTC	KAIZEN	AWARD	2019	ระดับดีเด่น	(Outstanding)	

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	พร้อมเงินรางวัลมูลค่า	3,000	บาท
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (QTC)

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพ่ือเฝ้าระวังปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ	

โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2562	ดังนี้
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (QTC) 

  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเฝ้าระวงัปจัจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ โดยมี
ผลการตรวจวดัประจ าปี 2562 ดงันี้ 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างาน 

พ้ืนท่ี จดุท่ีท ำกำรตรวจ 
ผลตรวจ 

มำตรฐำน หน่วย 2559 2560 2561 1/2562 2/2562 
10/12/59 16/6/60 19/6/61 15/3/62 '23/7/62 

โรงงาน 1 เหลก็แกน  78.7    85 dB( A) 
โรงงาน 1 แผนกทรพัยากรบุคคล 

 
62.1 63.5 

 
74.5 85 dB( A) 

โรงงาน 3 เครื่องตดัเหลก็ Unicoil 78.3  77.5  77.9 85 dB( A) 
อบและเตมิน ้ามนั Tanking 79.1 77.1 76.8  75.0 85 dB( A) 
ประกอบ หอ้งตดัไม ้ 81.5 93.7 81.9  78.8 85 dB( A) 
เหลก็แกน Work Shop 81.2 86.5 85.3  89.0 85 dB( A) 
โรงงาน 4 พืน้ที่ยงิเมด็เหลก็ 89.6 88.6 86.0   85 dB( A) 

ประกอบ Work Shop     74.3 85 dB( A) 

ประกอบ เชื่อมแกนทองแดง  82.7    85 dB( A) 

ตดิตัง้อุปกรณ์ Spray Booth     76.8 85 dB( A) 

พนัคอยล์ 1 พนัคอยล์      85 dB( A) 

พนัคอยล์ 2 พนัคอยล์      85 dB( A) 

พนัคอยล์ 3 พนัคอยล์  71.3 69.0  74.3 85 dB( A) 

พนัคอยล์ 4 พนัคอยล์  70.9 75.7  69.9 85 dB( A) 

อาคารพนัคอยลใ์หม่ เครื่องพนัคอยล์ 74.1 74.1 75.0  73.0 85 dB( A) 

หอ้งตดักระดาษ ตดักระดาษ     77.2 85 dB( A) 

โรงงาน 4 เชื่อมประกอบตวัถงั 91.3 90.3 85.0  86.0 85 dB( A) 

โรงงาน 4 เครื่องตดัพลาสม่า     85.7 85 dB( A) 

โรงงาน 4 ออฟฟิศในอาคารการผลติ     68.1 85 dB( A) 

โรงงาน 5 เชื่อมประกอบตวัถงั    86.4  85 dB( A) 

โรงงาน 5 พืน้ที่ยงิเมด็เหลก็    84.3  85 dB( A) 

โรงงาน 6 Spray  Booth    80.1  85 dB( A) 
โรงงาน 6 Spray  Booth (ใหญ่) 

   
81.0 

 
86 dB( A) 

 

  ในปี 2562 ผลการตรวจวดัเสยีงรบกวนในพื้นทีท่ างานด าเนินการ 2 ครัง้ มพีื้นที่ทีม่รีะดบัเสยีงเกนิกวา่ที่กฎหมายก าหนด 4 พื้นที่
ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเป็นพื้นที่อนัตรายผูป้ฏบิตัิงาน และผูท้ีจ่ะเขา้ในพื้นที่ท างานตอ้งสวมใส ่PPE ตามทีก่ าหนดอย่างเครง่ครดั อย่างไรก็
ตาม บรษิทัฯ จะยงัคงหาโอกาสในการปรบัปรงุเพื่อลดความดงัของเสยีงลงผ่านการพฒันากระบวนการต่อไป และจากผลการตรวจสขุภาพ
ตามปจัจยัเสีย่งประจ าปี 2562 ไมพ่บพนกังานทีม่ปีญัหาการไดย้นิในพื้นทีอ่นัตรายทัง้ 4 พื้นที ่

          

	 ในปี	2562	ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพ้ืนที่ท�างานด�าเนินการ	2	ครั้ง	มีพ้ืนที่ท่ีมีระดับเสียงเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	4	

พ้ืนท่ีซึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดเป็นพ้ืนท่ีอนัตรายผูป้ฏิบตังิาน	และผูท่ี้จะเข้าในพ้ืนทีท่�างานต้องสวมใส่	PPE	ตามท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครดั	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะยังคงหาโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือลดความดังของเสียงลงผ่านการพัฒนากระบวนการต่อไป	และจากผล

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจ�าปี	2562	ไม่พบพนักงานที่มีปัญหาการได้ยินในพื้นที่อันตรายทั้ง	4	พื้นที่
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวดั 24 ชัว่โมง (ชุมชน) 

พารามเิตอร ์ พืน้ที่ 
ผลตรวจ* 

มาตรฐาน หน่วย 1/59 1/60 1/61 1/62 

1-2/6/59 19-20/6/60 19-20/6/61 23-24/7/62 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) หอพกัพนกังาน 65.8 62.4 65.6 67.0 70 dB( A) 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Lmax) หอพกัพนกังาน 96.3 87.3 92.7 104.0 115 dB( A) 
 

ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัสารเคมี 

พื้นที ่ พารามเิตอร์ 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 01/59 02/59 01/60 * 61 01/62 02/62 
1/6/59 10/12/59 16/06/60 25/6/61 15/3/62 23/7/62 

เหล็กแกน:ตดัเหลก็/Slit โรงงาน 3 Iron Dust <0.007 <0.007 0.015 Not Detected  Not Detected 10 mg/m3 
Total dust   <0.25 Not Detected  Not Detected 15 mg/m3 

เหล็กแกน:เรยีงเหล็กโรงงาน 3 Acetone      Not Detected 250 ppm 
 Xylene      Not Detected 100 ppm 
 Toluene      <0.25 200 ppm 
 Total dust      Not Detected 15 mg/m3 

เหล็กแกน : เรยีงเหลก็โรงงาน 1 Xylene       435 mg/m3 
 Xylene <0.25 Not Detected <0.25 Not Detected   100 ppm 
 Toluene       435 mg/m3 
 Toluene 0.33 Not Detected 1.81 0.49   200 ppm 
 Acetone <0.30 Not Detected Not Detected Not Detected   250 ppm 
 Total dust   Not Detected 0.26   15 mg/m3 

เหล็กแกน : Work shop Xylene       435 mg/m3 
ทาสแีคล้มป์เหล็ก Xylene <0.25 Not Detected Not Detected Not Detected  1.86 100 ppm 

 Toluene       200 mg/m3 
 Toluene <0.25 2.41 Not Detected 2.41  8.62 200 ppm 
 Acetone <0.30 <0.30 Not Detected Not Detected  10.0 1,000 ppm 

เหล็กแกน : Work shop Total dust <0.25 0.43 <0.25 Not Detected   15 mg/m3 
ตดัพลาสมา Carbon Monoxide <1 1 1 Not Detected   50 ppm 

 Copper Fume <0.007 Not Detected     0.1 mg/m3 
 Xylene   Not Detected Not Detected   100 ppm 
 Toluene   Not Detected 0.30   200 ppm 
 Iron Fume   0.01 0.023   10 mg/m3 
 Acetone   Not Detected Not Detected   1,000 ppm 

เหล็กแกน : Work shop Iron Dust      Not Detected 10 mg/m3 
เครื่องเลื่อยตดัเหล็ก / สว่านแท่น Iron Fume      Not Detected 10 mg/m3 

 Total dust      1.19 15 mg/m3 
พนัคอยล์ : พนัคอยล์ 3 Total dust   0.84 <0.25   15 mg/m3 

 Copper Fume      Not Detected 0.1 mg/m3 
 Respirable Dust      Not Detected 5 mg/m3 

พนัคอยล์ : พนัคอยล์ 4 Total dust <0.25 Not Detected Not Detected 0.34   15 mg/m3 
 Copper Fume <0.007 Not Detected Not Detected Not Detected  Not Detected 0.1 mg/m3 
 Respirable Dust      Not Detected 5 mg/m3 

พนัคอยล ์: อาคารพนัคอยล ์ Total dust 0.34 Not Detected Not Detected Not Detected   15 mg/m3 
 Copper Fume <0.007 Not Detected Not Detected Not Detected  Not Detected 0.1 mg/m3 
 Respirable Dust      Not Detected 5 mg/m3 

พนัคอยล์ : หอ้งตดักระดาษ Total dust <0.25 <0.25 0.43 0.42  Not Detected 15 mg/m3 
Respirable Dust   0.1 0.2  Not Detected 5 mg/m3 

ประกอบ : ประกอบหมอ้แปลง Copper Fume 0.008 Not Detected Not Detected   Not Detected 0.1 mg/m3 
 Iron Fume <0.007 <0.007 Not Detected    10 mg/m3 

 Total dust      Not Detected 15  
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พื้นที ่ พารามเิตอร์ 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 01/59 02/59 01/60 * 61 01/62 02/62 
1/6/59 10/12/59 16/06/60 25/6/61 15/3/62 23/7/62 

ประกอบ : Work shop Lead       0.2 mg/m3 
 Copper Fume <0.007 <0.007 Not Detected Not Detected  Not Detected 0.1 mg/m3 
 Iron Fume <0.007 <0.007 Not Detected Not Detected  Not Detected 10 mg/m3 
 Carbon Monoxide      Not Detected 50  

ประกอบ : หอ้งตดัไม ้ Total dust 0.42 0.34 Not Detected <0.25  Not Detected 15 mg/m3 
 Respirable dust 0.4 Not Detected Not Detected Not Detected  Not Detected 5 mg/m3 

ตดิตัง้อุปกรณ์ : Spay Booth Total dust 0.68 Not Detected Not Detected 2.38  Not Detected 15 mg/m3 
 Xylene <0.25 <0.25 Not Detected Not Detected  Not Detected 100 ppm 
 Toluene <0.25 1.57 Not Detected < 0.25  Not Detected 200 ppm 

ซ่อมหมอ้แปลง Total dust <0.25 Not Detected < 0.25 0.25  Not Detected 15 mg/m3 
 Oil  Mist  0.08    0.25 5 mg/m3 

ตวัถงั : เชื่อมประกอบตวัถงั Total dust 0.34 Not Detected < 0.25 1.53  Not Detected 15 mg/m3 
โรงงาน 4 Carbon Monoxide <1 3 1 Not Detected  1 50 ppm 

 Iron Fume 0.206 0.018 0.046 0.095  0.038 10 mg/m3 
ตวัถงั : เครื่องตดัพลาสม่า Carbon Monoxide <1 5 < 0.25   1 50 ppm 

โรงงาน 4 Iron Fume 0.153 0.018 0.038 <0.007  0.008 10 mg/m3 
 Total dust    Not Detected  Not Detected 15 mg/m4 

หอ้งยิงเมด็เหล็ก (ดา้นใน) Iron Fume 0.182 0.090 0.046 0.042   10 mg/m3 
 Iron Fume 0.016 0.042     10 mg/m3 
 Respirable Dust   0.100 Not Detected   5 mg/m3 
 Oxygen   21.000 21.000   19.5 - 23.5 % 

หอ้งยิงเมด็เหล็ก (ดา้นนอก) Iron Fume   0.011 0.019   10 mg/m3 
Spray Booth โรงงาน 4 Carbon Monoxide <1 2 Not Detected Not Detected   50 ppm 

 Iron Fume 0.017 0.012 Not Detected 0.072   10 mg/m3 
 Respirable dust 0.05 <0.10 0.2 0.9   5 mg/m3 

อบและเตมิน ้ามนั Carbon Monoxide    Not Detected   50 ppm 
Amorphous Total Hydrocarbon    4.85  23.9 N/A ppm 

 Total dust    0.51  Not Detected 15 mg/m3 
 Respirable Dust    Not Detected   5 mg/m3 
 Bis-phenal A    0.060  Not Detected 5 mg/m3 

โรงาน 5 ตวัถงั : Carbon Monoxide     Not Detected  50 ppm 
เชื่อมประกอบตวัถงั Iron Fume     Not Detected  10 mg/m3 

 Total dust     0.250  15 mg/m3 
โรงาน 5 ตวัถงั : Toluene     149  200 ppm 

ราดสตีวัถงัหมอ้แปลง Xylene     58.4  100 ppm 
 Total  Dust     0.76  15 mg/m3 

โรงาน 5 ตวัถงั : Respirable Dust     Not Detected  5 mg/m3 
หอ้งยิงเมด็เหล็ก (ดา้นใน) Iron Dust     0.121  10 mg/m3 

 Oxygen     21.1  19.5<O2<23.5 % 
โรงาน 5 ตวัถงั : Total  Dust     0.76  15 mg/m3 

หอ้งยิงเมด็เหล็ก (ดา้นนอก) Iron Dust     0.099  10 mg/m3 
โรงาน 6 ตวัถงั : Toluene     4.26  200 ppm 
Spray Booth Xylene     6.89  100 ppm 

 Total  Dust     0.42  15 mg/m3 
โรงาน 6 ตวัถงั : Toluene     2.630  200 ppm 

Spray Booth (ใหญ่) Xylene     1.730  100 ppm 
 Total  Dust     < 0.25  15 mg/m3 

โรงาน 6 ตวัถงั : Toluene     Not Detected  200 ppm 
ราดสหีมอ้แปลง Xylene     Not Detected  100 ppm 

 Total  Dust     0.680  15 mg/m3 
 

*หมายเหตุ :  ปรบัเปลี่ยนการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มฯเหลอืปีละ 1 ครัง้ ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารตรวจวดั และ
การวเิคราะหผ์ลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2559 
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ผลลัพธ์การด�าเนินงาน    สถิติการเกิดอุบัติเหตุ    

	 ปี	2562	ยังคงมคีวามเสีย่งเก่ียวกับการเกิดอบุตัเิหตุจากการท�างาน	บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและมุง่มัน่ปรบัปรงุกระบวนการ

จดัการต่าง	ๆ	ตามนโยบายฯ		ผลการด�าเนินงานยังไม่บรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	โดยมกีารเกิดอบุตัริวม	19	ครัง้	ม	ี1	ครัง้เป็นการบาด

เจ็บรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน	1	วัน	ลักษณะของการบาดเจ็บคือโดนขอบฝาถังหม้อแปลงหนีบท่ีน้ิวมือ	เกิดอาการบวม	อักเสบ	แพทย์

อนุญาตให้พัก	1	วัน		สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมการท�างานที่ไม่ปลอดภัย	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงในทันที
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน                     สถิติการเกิดอุบัติเหตุ     

ปี 2562 ยงัคงมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างาน บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัและมุง่ม ัน่ปรบัปรงุกระบวนการ
จดัการต่าง ๆ ตามนโยบายฯ  ผลการด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ต ัง้ไว ้โดยมกีารเกดิอุบตัิรวม 19 ครัง้ ม ี1 ครัง้เป็นการบาดเจ็บ
รนุแรงถงึข ัน้หยุดงาน 1 วนั ลกัษณะของการบาดเจบ็คอืโดนขอบฝาถงัหมอ้แปลงหนีบทีน่ิ้วมอื เกดิอาการบวม อกัเสบ แพทย์อนุญาตใหพ้กั 
1 วนั  สาเหตุเกดิจากสภาพแวดลอ้มการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุในทนัท ี   

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบติัเหตใุนการท างาน  (2559-2562) เฉพาะ QTC 

ความรนุแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ทรพัย์สนิเสยีหาย  10 12 11 7 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย-ไม่หยุดงาน  7 9 12 11 
ไดร้บับาดเจบ็รุนแรงถงึขัน้หยุดงาน  0 2 0 1 
รวมจ านวน 17 23 23 19 
รวมจ านวนวนัหยุดงานจากอุบตัเิหตุในการท างาน (วนั) 0 4 0 1 
เจบ็ป่วยจากการท างานตอ้งหยุดงาน (วนั) 0 0 0 0 
 

หมำยเหต ุ: ปี 2562 Q Solar 1 ไม่มีอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำน 

 
 

จากกราฟจะเห็นไดว้า่อุบตัิเหตุที่เกดิขึ้นจากการปฏบิตังิานโดยใชม้อืหรอืนิ้วในการท างานไดร้บัอุบตัเิหตุสูงสดุ ซึง่มสีาเหตุมาจาก
สภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่หมาะสม 1 ครัง้ และอีก 7 ครัง้เกดิจากความประมาทของผูป้ฏบิตังิาน  ล าดบัรองลงมาคอือุบตัเิหตุที่ท าให้
ทรพัย์สนิเสยีหายซึง่มมีลูค่าความเสยีหายทัง้สิน้ 31,331 บาท สว่นใหญ่เกดิจากการเคลื่อนยา้ยวสัดโุดยใชร้ถโฟล์คลฟิท์ หรอืเครือ่งทุ่นแรง
อื่น โดยประมาท  ส าหรบัแขน และดวงตาเกดิขึ้นในกระบวนการทีท่ างานเกีย่วกบัเหลก็ตวัถงั งานเชือ่ม และแกนเหล็ก เศษผงปลวิเขา้ตา 
ทุกกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุบรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการหามาตรการแกข้ และป้องกนั ทุกกรณีได้ท าการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้
รบัทราบ ถงึสาเหตุ และแนะน าวธิกีารเพื่อไมใ่หเ้กดิซ ้า  ทัง้นี้เพื่อใหก้ารท างานของพนกังานมคีวามปลอดภยัสงูสดุ      
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ครัง้

กรำฟแสดงสถิติอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำน 
ปี 2559-2562 (QTC)

ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บรุนแรง

8 ครัง้ 

7 ครัง้ 

2 ครัง้ 2 ครัง้ 

	 จากกราฟจะเหน็ได้ว่าอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึน้จากการปฏบิติังานโดยใช้มอืหรอืน้ิวในการท�างานได้รบัอบุติัเหตุสูงสดุ	ซึง่มสีาเหตมุา

จากสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่เหมาะสม	1	ครัง้	และอกี	7	ครัง้เกิดจากความประมาทของผูป้ฏบิตังิาน		ล�าดบัรองลงมาคอือบุตัเิหตุ

ทีท่�าให้ทรพัย์สนิเสยีหายซึง่มมีลูค่าความเสยีหายทัง้สิน้	31,331	บาท	ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลือ่นย้ายวัสดุโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์	หรอื

เครือ่งทุ่นแรงอืน่	โดยประมาท		ส�าหรบัแขน	และดวงตาเกิดขึน้ในกระบวนการทีท่�างานเก่ียวกับเหลก็ตวัถัง	งานเชือ่ม	และแกนเหลก็	

เศษผงปลวิเข้าตา	ทกุกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตบุรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัในการหามาตรการแก้ข	และป้องกัน	ทกุกรณีได้ท�าการสือ่สารให้

พนกังานทกุคนได้รบัทราบ	ถึงสาเหต	ุและแนะน�าวธีิการเพ่ือไม่ให้เกิดซ�า้		ท้ังน้ีเพ่ือให้การท�างานของพนักงานมคีวามปลอดภยัสงูสดุ
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 สุขภาพ  

	 สุขภาพที่ดีของพนักงาน	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	

ประกาศใช้นโยบายส่งเสรมิสขุภาพ	และสขุภาวองค์กร	http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th			รวมถึงการจดัพ้ืนทีก่าร

ท�างานให้มสีภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่	สะอาด	ครอบคลมุประเดน็ด้านแสง	เสยีง	ความร้อน	สารเคม	ีการบรโิภค	การลดละเลกิเหล้า	บหุรี่	

ยาเสพติด	ฯลฯ	พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจ�าปี

	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ	1	ครัง้	ทัง้ส�านกังานกรงุเทพฯ	และโรงงานระยอง	ใช้สถานพยาบาล	2	แห่งคอื	

รพ.บีเอ็มซี	พลัส	ร่วมกับ	รพ.พญาไท	ศรีราชา				และ	รพ.สมิติเวช	ศรีนครินทร์		ทั้งนี้ได้จัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	เข้ามาส�ารวจ

สภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือก�าหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงในการตรวจ	โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุม

ตามกฎหมาย	และเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ	เพศ	ที่มีความเสี่ยง	โดยในปี		2562	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น		530,811	บาท
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 สุขภาพ   
สุขภาพที่ดขีองพนักงาน เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้พนักงานสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่รบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ บรษิัทฯ 

ประกาศใชน้โยบายส่งเสรมิสขุภาพ และสุขภาวองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th   รวมถึงการจดัพื้นทีก่ารท างานให้
มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ สะอาด ครอบคลมุประเดน็ดา้นแสง เสยีง ความรอ้น สารเคม ีการบรโิภค การลดละเลกิเหลา้ บหุรี ่ยาเสพตดิ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสุขภาพประจ าป ี
  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ 1 ครัง้ ทัง้ส านักงานกรงุเทพฯ และโรงงานระยอง ใชส้ถานพยาบาล 2 แห่งคอื รพ.
บีเอ็มซี พลัส ร่วมกับ รพ.พญาไท ศรีราชา    และ รพ.สมิติเวช ศรนีครินทร์  ทัง้นี้ ได้จ ัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เข้ามาส ารวจ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก าหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตาม
กฎหมาย และเพิม่เตมิใหพ้นกังานตามชว่งอายุ เพศ ทีม่คีวามเสีย่ง โดยในปี  2562 ใชง้บประมาณทัง้สิน้  530,811 บาท   

 

  จากกราฟพบว่ามพีนักงาน (QTC) ที่มผีลตรวจสุขภาพทัว่ไปผดิปกติเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่ค่อย
ออกก าลงักาย  และมสีดัส่วนพนกังานใหม่เพิม่ขึน้กวา่ 10% บรษิทัฯ จึงยงัคงให้การสนับสนุนกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการออกก าลงัใหม้ากขึ้น  
ทุกเดือนจะมพียาบาลประจ าโรงงานให้ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ และการออกก าลงัในกจิกรรมผู้บรหิารพบพนักงาน  รวมถึงกา รจัดการ
แขง่ขนักฬีาหลากหลายประเภท เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการจูงใจพนกังานใหอ้อกก าลงักายตามความชอบ 

ส าหรบัการตรวจสขุภาพของพนักงานใน บรษิทั ควิ โซลาร์ 1 ด าเนินการตามนโยบายของ QTC โดยโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 304 
อนิเตอร ์ใชง้บประมาณทัง้สิน้ 52,365 บาท 

 

 

 

 

 

28

50

30

0

29 26
31

103

48

98

10

41

26

2

18 19

33

88

35

82

16

57

27

3

35

13

26

92

32

69

11

54

34

3

30
20

30

110

36

79

0

20

40

60

80

100

120

 (FBS)  (Cholesterol)  (Triglyceride) ไขมันชนิดดี     (HDL-C) ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-C)  (SGOT)  (SGPT)  (BMI) สบูบหุรี ่       (Smoking) ดื่มแอลกอฮอล์ (Drinking)

คน

รายการตรวจ

กรำฟแสดงจ ำนวนพนักงำนท่ีมีผลตรวจสุขภำพทัว่ไปผิดปกติเปรียบเทียบ  ปี 2559-2562 (QTC & QTCGP)

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี2562
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รำยกำรตรวจ

จ ำนวนพนักงำนท่ีมีผลตรวจสขุภำพทัว่ไปผิดปกติ  ปี 2562 (Q Solar1)
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 สุขภาพ   
สุขภาพที่ดขีองพนักงาน เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้พนักงานสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่รบัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ บรษิัทฯ 

ประกาศใชน้โยบายส่งเสรมิสขุภาพ และสุขภาวองค์กร http://qtc-energy.com/?page_id=899&lang=th   รวมถึงการจดัพื้นทีก่ารท างานให้
มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ สะอาด ครอบคลมุประเดน็ดา้นแสง เสยีง ความรอ้น สารเคม ีการบรโิภค การลดละเลกิเหลา้ บหุรี ่ยาเสพตดิ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสุขภาพประจ าป ี
  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานปีละ 1 ครัง้ ทัง้ส านักงานกรงุเทพฯ และโรงงานระยอง ใชส้ถานพยาบาล 2 แห่งคอื รพ.
บีเอ็มซี พลัส ร่วมกับ รพ.พญาไท ศรีราชา    และ รพ.สมิติเวช ศรนีครินทร์  ทัง้นี้ ได้จ ัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เข้ามาส ารวจ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อก าหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตาม
กฎหมาย และเพิม่เตมิใหพ้นกังานตามชว่งอายุ เพศ ทีม่คีวามเสีย่ง โดยในปี  2562 ใชง้บประมาณทัง้สิน้  530,811 บาท   

 

  จากกราฟพบว่ามพีนักงาน (QTC) ที่มผีลตรวจสุขภาพทัว่ไปผดิปกติเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่ค่อย
ออกก าลงักาย  และมสีดัส่วนพนกังานใหม่เพิม่ขึน้กวา่ 10% บรษิทัฯ จึงยงัคงให้การสนับสนุนกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการออกก าลงัใหม้ากขึ้น  
ทุกเดือนจะมพียาบาลประจ าโรงงานให้ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ และการออกก าลงัในกจิกรรมผู้บรหิารพบพนักงาน  รวมถึงกา รจัดการ
แขง่ขนักฬีาหลากหลายประเภท เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการจูงใจพนกังานใหอ้อกก าลงักายตามความชอบ 

ส าหรบัการตรวจสขุภาพของพนักงานใน บรษิทั ควิ โซลาร์ 1 ด าเนินการตามนโยบายของ QTC โดยโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 304 
อนิเตอร ์ใชง้บประมาณทัง้สิน้ 52,365 บาท 
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คน

รายการตรวจ

กรำฟแสดงจ ำนวนพนักงำนท่ีมีผลตรวจสุขภำพทัว่ไปผิดปกติเปรียบเทียบ  ปี 2559-2562 (QTC & QTCGP)

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี2562
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รำยกำรตรวจ

จ ำนวนพนักงำนท่ีมีผลตรวจสขุภำพทัว่ไปผิดปกติ  ปี 2562 (Q Solar1)

	 จากกราฟพบว่ามพีนักงาน	(QTC)	ทีม่ผีลตรวจสขุภาพท่ัวไปผดิปกตเิพ่ิมขึน้จากปี	2561	ซึง่เป็นผลมาจากพฤตกิรรมทีไ่ม่ค่อย

ออกก�าลังกาย		และมีสัดส่วนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นกว่า	10%	บริษัทฯ	จึงยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก�าลังให้

มากขึ้น		ทุกเดือนจะมีพยาบาลประจ�าโรงงานให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	และการออกก�าลังในกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน		รวมถึง

การจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจพนักงานให้ออกก�าลังกายตามความชอบ

	 ส�าหรับการตรวจสุขภาพของพนักงานใน	บริษัท	คิว	โซลาร์	1	ด�าเนินการตามนโยบายของ	QTC	โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์	

304	อินเตอร์	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	52,365	บาท
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	 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างานประจ�าปี	2562	พบภาวะเสี่ยงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่ความผิด

ปกตขิองกล้ามเนือ้หลงั	ซึง่จะอยู่ในกลุม่พนักงานพันคอยล์ทีต้่องยืนท�างานกับเครือ่งจกัรเป็นเวลานาน,	ความผดิปกตขิองปอดซึง่อยู่

ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่งมีฟูมตะก่ัว	และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย,	ความเสี่ยงผิดปกติของการได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อม

ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท�างานจะมีเสียงดังตลอดเวลา	ภาวะเส่ียงด้านเสียง	และอากาศ	บริษัทฯ	ได้มีการตรวจวัดและปรับปรุง

กระบวนการให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด	และพยาบาลประจ�าโรงงานได้จัดกิจกรรมให้ค�าแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพที่

ถูกต้องให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคล
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การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2562 พบภาวะเสีย่งที่มแีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ความผดิปกติ
ของกล้ามเนื้อหลงั ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มพนักงานพนัคอยล์ที่ต้องยืนท างานกบัเครื่องจกัรเป็นเวลานาน  , ความผดิปกติของปอดซึง่อยู่ในกลุ่ ม
ช่างเชื่อมซึ่งมีฟูมตะกัว่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย , ความเสี่ยงผิดปกติของการได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานจะมเีสยีงดงัตลอดเวลา   ภาวะเสีย่งดา้นเสยีง และอากาศ บรษิทัฯ ไดม้กีารตรวจวดัและปรบัปรงุกระบวนการ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  และพยาบาลประจ าโรงงานได้จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กบั
พนกังานกลุ่มเสีย่งเป็นรายบคุคล    

 

 

ภำพกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2562 

   

 

 

 

 

 

การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสขุภาพ 

3
8

56

23

52

3 3

48

22
27

16

8

24
27

40

1

28

1

29 31

52

4

0

10

20

30

40

50

60

 (Copper in blood)  (Iron in blood)  (PFT)  (Audiogram) (OCC)  (Grip Strength)  (Back Strength) (Leg Strength)

คน

รายการตรวจ

กราฟแสดงผลผดิปกต ิ: การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสี่ยงปี 2559-2562

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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การตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งในการท างานประจ าปี 2562 พบภาวะเสีย่งที่มแีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ความผดิปกติ
ของกล้ามเนื้อหลงั ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มพนักงานพนัคอยล์ที่ต้องยืนท างานกบัเครื่องจกัรเป็นเวลานาน  , ความผดิปกติของปอดซึง่อยู่ในกลุ่ ม
ช่างเชื่อมซึ่งมีฟูมตะกัว่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย , ความเสี่ยงผิดปกติของการได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานจะมเีสยีงดงัตลอดเวลา   ภาวะเสีย่งดา้นเสยีง และอากาศ บรษิทัฯ ไดม้กีารตรวจวดัและปรบัปรงุกระบวนการ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  และพยาบาลประจ าโรงงานได้จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กบั
พนกังานกลุ่มเสีย่งเป็นรายบคุคล    

 

 

ภำพกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2562 
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี	2558	เพ่ือส่งเสริมให้พนังงานออกก�าลังกาย	และเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม	ซึ่งการส่ง

เสริมของบริษัทฯ	เปิดกว้างส�าหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีว่า	“สุขภาพ”	เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนจะต้องลงมือ

ท�าเองจงึจะเกิดผล	และบรษิทัฯ	ยังคงจดังบประมาณเพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมตามความชอบ	ความถนดัของพนกังาน	อย่างต่อเน่ือง	เช่น

กิจกรรมชมรมฟุตบอล		ชมรมแบตมินตัน	ชมรมตะกร้อ	เป็นต้น

“ออกก�าลังกายตอนไหนดี?   ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย”

ชมรมฟุตบอล

กิจกรรมชมรมแบดมินตัน ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมปิงปอง

ชมรมตะกร้ออ

โครงการ “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สุขภาพดี มีเงินออม” ปี 2

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี	2561	โดยในปี	2562	ได้จดัตัง้ทีมงานเพ่ิมเตมิเพ่ือตดิตาผลและให้ค�าแนะน�ากับผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ซึ่งมีพนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน	4	คน	เป็นผู้สูบบุหรี่	1	คน	และดื่มเหล้า	3	คน	ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้

	 ผลการด�าเนินโครงการท�าให้พนักงานที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการดื่ม	และสูบลดลงจากเดิม	แต่ยังไม่สามารถเลิกได้เด็ด

ขาดอย่างไรกต็ามจากผลการตรวจสขุภาพประจ�าปีพบว่ามผีูด้ืม่	และผูส้บูเพ่ิมขึน้จากปี	2561	เนือ่งมาจากกลุม่พนกังานเข้าใหม่	ซึง่

บริษัทฯ	จะยังคงด�าเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน

กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมก่อนเข้าโครงการฯ พฤติกรรมหลังเข้าโครงการ

1.	กลุ่มผู้สูบบุหรี่ สูบวันละ	10-15	มวน สูบวันละ	1-3	มวน

2.	กลุ่มผู้ดื่มเหล้า ดื่มเหล้าเป็นประจ�าทุกวัน ดื่มเหล้าสัปดาห์ละ	1	ครั้งในวันหยุด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการโรงงานสีขาว

	 บรษิทัฯ	ยังคงให้ความส�าคญัต่อการป้องกัน	และปราบปรามยาเสพติดในเชงิรกุอย่างสม�า่เสมอ	เพราะตระหนักดีว่าภัยคกุคาม

จากปัญหายาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	ชุมชน	รวมถึงบริษัทฯ	โดย

การจัดให้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	และบังคับใช้กฎระเบียบอย่าง

เคร่งครดั			การด�าเนนิงานในปี	2562	บรษิทัฯ	ยังคงมาตรการตรวจหาสารเสพตดิโดยให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	(สภ.ปลวกแดง)	เข้าท�าการ

ตรวจแบบ	100%		อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจ�านวน	3	คน	บริษัทฯ	ให้โอกาสในการบ�าบัด	และเฝ้า

ระวัง	อย่างใกล้ชิด	ตามนโยบาย

	 จากข้อมูลการด�าเนินงานและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดระหว่างปี	2559	–	2562	จะพบว่ามีจ�านวนพนักงานที่ไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพตดิค่อยๆ	ลดลง		โดยผูเ้สพบางรายสามารถปรบัปรงุตวัเองได้และยังเป็นพนกังานของบรษิทั		และมผีูเ้สพบางรายท่ีไม่สามารถ

ปรับปรุงตัวได้และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานตามนโยบายของบริษัทฯ

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

	 โครงการให้วัคซนีป้องกันไข้หวัดใหญ่	มวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างเสรมิสุขภาพพนักงาน	ลดการเจบ็ป่วยจากปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ

เนื่องจากพบว่าในปี	2561	มีพนักงานป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่	และติดต่อในบริษัทฯ	จ�านวน	10	คน	หลังจากได้รับวัคซีนในปี	2562	มีผู้

ป่วยไข้หวดัใหญ่ทีร่บัวัคซนีจ�านวน	3	คน	และพนกังานปฏเิสธการรบัวัคซนีและเป็นไข้หวดัใหญ่	1	คน	รวมจ�านวน	4	คน	ลดลงจากปี	

2561	จ�านวน	6	คน		จากผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้	100%	ตามหลักทางการแพทย์	แต่

อาจลดความเสีย่งลงได้		บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้วคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปี	โดยการให้

วัคซีนต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานที่ต้องการรับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย		ด�าเนินการส�าหรับพนักงาน	QTC	และพนักงานใน

บริษัทฯ	ย่อยทุกแห่ง
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 
  

	 เสรภีาพ	และความเสมอภาคของบคุคล	ซึง่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติาม

อย่างเคร่งครัดซึ่งได้ประกาศไว้เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	http://qtc-energy.com/?page_id=901&lang=th		และ

นโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	http://qtc-energy.com/?page_id=895&lang=th		การส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิ

มนุษยชนภายในองค์กรด�าเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่ก�าหนด	และช่องทางกิจกรรมต่าง	ๆ			วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ

รูเ้กีย่วกับสทิธิทีม่ตีามกฎหมาย	และการเคารพสทิธิซึง่กันและกัน	การวัดผลการด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชนภายในองค์กรก�าหนด

ให้วัดจากจ�านวนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ์							

	 ส�าหรับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงซึ่งคู่ค้าของ	QTC	ต้อง

ปฏิบัติเป็นขั้นต�่า	ในจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ	QTC		http://investor.qtc-energy.com/storage/corporate-

governance/20180613-qtc-coc-for-suppliers-th-02.pdf			วัตถุประสงค์เพ่ือให้คู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าของ	QTC	ได้รับทราบถึง

แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน	และพัฒนากระบวนการท�างานให้สอดคล้องตามที่	QTC	ก�าหนด	การประเมินผลการปฏิบัติด้าน

สิทธิมนุษยชนของ	QTC	ยังไม่ได้อ้างอิงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	แต่เป็นการสร้างรูปแบบการประเมินที่ง่ายและ

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		เป้าหมายการด�าเนินงานปี	2562	เป็นดังนี้

การประเมินคู่ค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน  

(ตามหลักเกณฑ์ที่ QTC ก�าหนด) ปี 2562 เป็นดังนี้

จ�านวนคู่ค้าที่ถูกประเมิน		 56		 ราย

ผ่านตามเกณฑ์ที่	QTC	ก�าหนด	 47		 ราย

ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีแผนการด�าเนินการปรับปรุง			 7	 ราย

ไม่ผ่านตามเกณฑ์ไม่มีแผนปรับปรุง	 2	 ราย

ด�าเนินการขึ้นทะเบียน AVL ได้ 54 ราย ยกเลิก 2 ราย

คิดเป็น 96.43%

เป้าหมาย

•	 จ�านวนคู่ค้าที่ปฏิบัติได้สอดคล้องตามนโยบาย
	 และเกณฑ์ที่ก�าหนด	>	90%

•	 จ�านวนพนักงานที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

•	 คู่ค้า	QTC	ผ่านการประเมินด้านละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด		96.43%

•	 ไม่เกิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กร

ผลการด�าเนินงาน
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	 ในปี	2562	มีจ�านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นจากปี	2561	คิดเป็น	8.16%	สืบเนื่องมาจากการยกเลิกการจ้างเหมาแรงงานต่างด้าว	

และรับพนักงานประจ�าซึ่งเป็นคนไทยทดแทน	มีสัดส่วนการจ้างงานดังนี้
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ในปี 2562 มจี านวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คดิเป็น 8.16% สบืเนื่องมาจากการยกเลกิการจา้งเหมาแรงงานต่างดา้ว และรบั
พนกังานประจ าซึง่เป็นคนไทยทดแทน มสีดัสว่นการจา้งงานดงันี้ 

 

ตารางแสดงสดัส่วนการจ้างงาน   

สถานภาพการจ้าง 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 
2559 2560 2561 2562 2562 

จ า
นว

น )
คน(

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น )
คน(

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น )
คน(

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น )
คน(

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น )
คน(

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ าแนกตามเพศ             
ชาย 131 62.98 132 63.16 160.00 65.31 180 67.92 22 73.33 
หญงิ 77 37.02 77 36.84 85.00 34.69 85 32.08 8 26.67 

จ าแนกตามระดบั             
Manage 13 6.25 25 11.96 - -     

ชาย 6 - 14 - - -     
หญงิ 7 - 11 - - -     

Knowledge 110 52.88 102 48.81 - -     
Operate 85 40.87 82 39.23 - -     
L9 – UC - - - - 26.00 10.61 27 10.19   

ชาย - - - - 14 - 14 -   
หญงิ - - - - 12 - 13 -   

L7 – L8 - - - - 20.00 8.16 21    
ชาย        -   
หญงิ        -   

L1 – L6 - - - - 199.00 81.22 217    
ชาย        -   
หญงิ        -   

จ าแนกตามอายุ             
อาย ุ18-35 ปี 145 69.71 154 73.68 159.00 64.90 178 67.17 11 36.67 
อาย ุ36-50 ปี 55 26.44 48 22.97 76.00 31.02 77 29.06 12 40.00 
อายมุากกวา่ 50 ปี 8 3.85 7 3.35 10.00 4.08 10 3.77 7 23.33 

จ าแนกตามพื้นท่ี             
ส านักงานใหญก่รงุเทพฯ             

เพศชาย 22 10.58 23 11.00 22.00 8.98 29 10.94 1 3.33 
เพศหญงิ 23 11.06 23 11.00 27.00 11.02 29 10.94 2 6.67 

โรงงานจงัหวดัระยอง               
เพศชาย 109 52.40 109 52.16 138.00 56.33 151 56.98 21 70.00 
เพศหญงิ 54 25.96 54 25.84 58.00 23.67 56 21.13 6 20.0 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี )คน(             208 209 245 265 30 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

202

93

สดัสว่นพนักงานแยกชาย-หญงิ (รวมจ านวนคน) 

189

89

17

สดัสว่นพนักงานตามชว่งอายุ (รวมจ านวนคน) 

>50   years old 

 

35-50 years old 

 

18-35 years old 
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ตารางแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธนัวาคม 

QTC Energy 
QTCGP & Q Solar 

1 
2559 2560 2561 2562 2562 

จ า
นว

น(
บา

ท)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น(
บา

ท)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น(
บา

ท)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น(
บา

ท)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น(
บา

ท)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ าแนกตามเพศ           

ชาย 59,480,140.42 7.11 62,103,865.00 62.89 68,766,169.00 64.66 83,794,896.00 65.38 7,477,872.00 75.69 
หญงิ 29,144,864.14 2.89 36,648,700.00 37.11 37,581,465.00 35.34 44,363,794.00 34.62 2,413,752.00 24.40 

จ ำแนกตำมระดบั     
  

      

Manage - - 36,141,644.00 36.60 - - - - - - 

Knowledge - - 40,638,699.00 41.15 - - - - - - 

Operate - - 21,972,222.00 22.25 - - - - - - 

Level 9-UC - - - - 37,081,539.00 34.87 43,253,655.00 33.75 - - 

Level 7-8 - - - - 15,726,200.00 14.79 15,729,210.00 12.27 - - 

Level 1-6 - - - - 53,539,895.00 50.34 69,175,825.00 53.98 - - 

รวมกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน (บำท)   98,752,565.00  106,347,634.0 - 128,158,690.00  9,891,624.00 

จ ำแนกผู้บริหำร และพนักงำน       จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 

    ผูบ้รหิาร (คณะกรรมการบรหิาร)     -  17,971,960.00 13.02 

    พนักงาน       120,078,354.00 86.98 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (บาท) -     138,050,314.00 

 

หมายเหตุ : ค่าจา้ง ค่าตอบแทนน้ี ยงัไม่รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ ที่บรษิทัฯ จ่ายให ้ค่าใชจ้่ายที่นายจา้งตอ้งจ่ายใหพ้นกังานตามกฎหมาย การอบรม ฯลฯ 
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ตารางแสดงจ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน   

ปี 2559 2560 2561 
2562 

QTC QTCGP&Q Solar1 

จ านวนที่ลาคลอด )คน(  5 7 4 8 - 

จ านวนที่กลบัมาปฏบิตังิานต่อ )คน(  4 6 3 
(1 คน ลาคลอดคร่อมปี 2562) 

7 
(1 คน ลาคลอดคร่อมปี 2563) - 

 

หมำยเหต ุ: พนักงำนท่ีลำคลอดคร่อมปี 2561-2562 กลบัมำปฏิบติังำนต่อในปี 2562 จ ำนวน 1 คน 
 

 
อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ   

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

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้ (ยงัไม่รวมคา่ประสบการณ์) : บาท 9,900 – 20,000 ตามโครงสรา้งคา่จา้ง 

ค่าเดนิทาง     

ค่าครองชพี    
ค่าใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม เฉพาะวศิวกรทีม่ใีบประกอบวชิาชพี  
ค่าความเสีย่ง เฉพาะต าแหน่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงู  
เบีย้ขยนั    
ประกนัอุบตัเิหตุ     
ค่าโทรศพัท ์  บางต าแหน่งงาน   
รถประจ าต าแหน่ง     
ทุนการศกึษาบุตร (ถา้ม)ี ตามเงื่อนไข    

กองทุนส ารองเลีย้งชพี (พนกังานสงูสดุ 15% บรษิทัสมทบ 3-6% ตามเงื่อนไข)     
เงนิช่วยเหลืองานศพญาตพินกังาน     
เงนิช่วยเหลืองานศพพนกังาน     
เงนิช่วยเหลืองานมงคลสมรส )จ่ายครัง้เดยีว(      
เงนิช่วยเหลือค่าคลอดบุตร     
ค่ารกัษาพยาบาล จ่ายไม่เกนิ 1 เท่าของเงนิเดอืน/คน/ปี     
ค่าท าฟนั (1,000 บาท/ปี)     
ค่าทกัษะ   - - 

ค่าอาหารท างานล่วงเวลา   - - 

เงนิรางวลัไม่หยุดงาน   - - 

รถรบั-ส่ง    - 

หอพกั     
เทีย่วพกัผ่อนประจ าปี     
รางวลัอายุงาน 10 ปี, 20 ปี     
ชุดยนูิฟอรม์     
ชุดคลุมทอ้ง   (เฉพาะพนกังานหญงิทีต่ ัง้ครรภ์)     

 

หมายเหต ุ: ค่าแรงขัน้ต า่ปี 2562  เขตกรงุเทพฯ = 325 บาท   เขตจงัหวดัระยอง =  330  บาท  เขตจงัหวดัปรำจีนบรีุ = 318    บำท 
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คณะกรรมการสวัสดิการ

	 บริษัทฯ	จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการท่ีมาจากการเลือกต้ัง	มีบทบาทหน้าท่ีเป็นตัวแทนพนักงานเพ่ือน�าเสนอความคิดเห็น

ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม	สาธารณูปโภค	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ต่อบริษัทฯ	โดยจัดให้มีตัวแทน

นายจ้าง	(แผนกทรพัยากรบคุคล)	เข้าร่วมประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้		การด�าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการหากได้รบั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการบรษิทั	จะมผีลครอบคลมุถงึบรษิทัย่อยทุกแห่ง		คณะกรรมการสวัสดิการ

ชุดปัจจุบันมีวาระด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	(2562-2563)	ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสวัสดิการ

ชื่อ – สกุล ตัวแทนหน่วยงาน ต�าแหน่ง

1.นางสาวจุฑามณี												 โรจน์จันทร์แสง ฝ่ายผลิต ประธานคณะกรรมการ

2.นางทิพยวิมล								 ถาวรชาติ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนฯ กรรมการ

3.นายฉัตรชัย										 แสงอภัย ฝ่ายผลิต กรรมการ

4.	นายเอกชัย			 สีเพ็ญวรรณ ฝ่ายบริหาร กรรมการ

5.นายเจษฎา										 ประทีป ฝ่ายผลิต กรรมการ

6.นางสาวภคณัฏฐ์			 ตั้งตระกูล ฝ่ายบริหาร กรรมการ

7.นางช่อผกา										 กันภัยเพื่อน ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ

8.นางสาวเพรชรัตน์		 สุธีรพรชัย ฝ่ายขายต่างประเทศ กรรมการ

8.นายวัชรินทร์					 กล้ากสิกิจ ฝ่ายขายโครงการพิเศษ กรรมการ

10.นางสาวมยุรี						 สุรมณี ฝ่ายบริการ กรรมการ

11.นางสาวพนิดา			 สุวรรณศรี ฝ่ายขายในประเทศ กรรมการ

12.นางสาวสุทธิรักษ์			 สุทธิสถิต ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เลขานุการฯ

สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมด

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2562

1.	เสนอให้มีการเพิ่มสวัสดิการประกันอุบัติเหต ุ ✓	ได้รับการอนุมัติ

2.เสนอให้เพิ่มสวัสดิการชุดคลุมท้องส�าหรับพนักงานตั้งครรภ ์ ✓	ได้รับการอนุมัติ

3.เสนอให้ปรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ	 ✓	ได้รับการอนุมัติ

4.เสนอเพิ่มจุดวางน�้าดื่ม ✓	ได้รับการอนุมัติ
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“มุมนมแม่”

	 บริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่	“มุมนมแม่”	ในการปั๊มน�้านมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก	เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ได้

นานที่สุด	เป็นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูท่ีดี	มีคุณภาพ	(คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามา

ใช้บริการได้ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน�้านม)	โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา	8.30-16.30	น.	ทุกวันท�าการ	พร้อมจัดให้พยาบาลท�าหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างน�้านม	และการเลี้ยงดูบุตร	

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

	 ปี	2562	คณะกรรมการสวสัดกิารได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บตุรพนักงานตามเงือ่นไขท่ีก�าหนดจ�านวนท้ังสิน้	50		

ทุน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับได้แก่

	 1.	ระดับอนุบาล		 จ�านวน	 13	 ทุน	@	1,000	บาท	

	 2.	ระดับประถมศึกษา	 จ�านวน		 29	 ทุน	@	1,500	บาท

	 3.	ระดับมัธยมศึกษา	 จ�านวน		 8	 ทุน	@		2,000	บาท

          รวมทั้งสิ้น    72,500 บาท 
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 “มุมนมแม่” 

บรษิทัฯ ยงัคงส่งเสรมิให้คณุแม่ใชพ้ื้นที ่“มุมนมแม”่ ในการป ัม๊น ้านมและแช่แขง็เกบ็ไวใ้ห้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรบันมแม่ไดน้าน
ทีสุ่ด เป็นการเชื่อมโยงสทิธิของเดก็ที่จะไดร้บัโอกาสในการเลี้ยงดูทีด่ ีมคีุณภาพ (คณุแม่สามารถขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชามาใชบ้รกิารได้
ทุกคร ัง้เมือ่ถงึเวลาป ัม๊น ้านม) โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวนัท าการ พรอ้มจดัใหพ้ยาบาลท าหน้าที่ใหค้ าแนะน าทีส่ าคญั
เกีย่วกบัการสรา้งน ้านม และการเลี้ยงดบูตุร    

                                                 “มมุนมแม่”                โฉมหน้าหลาน QTC ปี 62 

  

 

 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน  

  ปี 2562 คณะกรรมการสวสัดกิารไดพ้จิารณาเสนอขอทุนการศกึษาใหแ้กบ่ตุรพนักงานตามเงือ่นไขที่ก าหนดจ านวนทัง้สิน้ 50  ทุน 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 

1. ระดบัอนุบาล    จ านวน   13  ทุน@ 1,000 บาท  
2. ระดบัประถมศกึษา จ านวน   29  ทุน@ 1,500 บาท 
3. ระดบัมธัยมศกึษา  จ านวน   8   ทุน@  2,000 บาท 

            รวมทัง้ส้ิน    72,500 บำท   

 

 

MooYor 
   กลุ่มคุณแม่มือใหม่ และกำรขอรบัค ำปรึกษำจำกพยำบำลประจ ำ
โรงงำน 

Sunday 
Cherbell 

   D-Day    

   Plumlin   

   Chon 

   My & Mint   

กลุม่คุณแม่มือใหม่ และก�ารขอรบัค�าปรกึษ�าจ�ากพย�าบ�าลประจ�า
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การพัฒนาพนักงาน 

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ

ที่จาเป็นต่อตนเอง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง
Happy	Brain

	 บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความ

สามารถของพนักงานตามสมการความยั่งยืน	Q	+	R	=	S	โดย

ใช้กลยุทธ์ทีส่�าคญัคอืการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างคน	

“ด”ี	คน	“เก่ง”		ทัง้นีเ้พ่ือยกระดบัความสามารถของพนกังานให้

สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กรและการรวบรวม

องค์ความรูข้ององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ	เพ่ือการเรยีนรูไ้ด้ตลอด

เวลา	การอบรมพัฒนามี	3	รูปแบบได้แก่	

OJT Training              Inhouse Training              Public Training

โมเดลการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2562

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม

พนักงาน

จ�านวนชั่วโมง/คน/ปี

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1
2559 2560 2561 2562 2562

จ�าแนกตามระดับ
รวมชั่วโมง

อบรม
เฉลี่ย/
คน/ปี

รวมชั่วโมง
อบรม

เฉลี่ย/
คน/ปี

รวมชั่วโมง
อบรม

เฉลี่ย/
คน/ปี

รวมชั่วโมง
อบรม

เฉลี่ย/
คน/ปี

รวมชั่วโมง
อบรม

เฉลี่ย/
คน/ปี

Manage	 1,290.50	 99.27	 1,671.50 64.29 - - - - - -
Knowledge	 7,300.00	 64.60	 2,709.50 26.05 - - - - - -
Operate	 2,621.00	 	29.12	 4,468.00 52.56 - - - - - -
L9-UC 1,587.50 56.70 2,829.50 104.80 - -
L7-L8 1,067.50 50.83 2,628.50 131.43 - -
L1-L6 6,314.10 29.37 9,150.00 36.17 - -
จ�าแนกตามเพศ
เพศชาย 7,670.50	 55.99	 5,880 43.64 5,919.90 41.40 10,410.50 61.97 337 15.32
เพศหญิง 3,541.00	 44.82	 2,969 37.31 3,049.20 38.12 4,197.50 49.38 87 10.88
รวมชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี	
(ชั่วโมง)

11,211 8,849 8,969 14,608 424

จ�านวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	
(คน)

216 214 223 253 30

เป้าหมาย

•	 พัฒนาพนักงาน	เพิ่มความสามารถ	ลด	Gap	ลง	50%

•	 แผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)	ส�าเร็จตามแผนก�าหนด

•	 จัดท�าองค์ความรู้ขององค์กรได้อย่างน้อย	5	เรื่อง

•	 ผลการประเมินความสามารถในงาน	ลด	Gap	ลงได้	33.56%

•	 แผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)	ด�าเนินการได้	87.43%

•	 รวบรวม	และจัดท�าองค์ความรู้ขององค์กรได้	7	เรื่อง

ผลการด�าเนินงาน
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Training & Development
 พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อลด GAP

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร	ด้าน	Hard	

&	Soft		Skill	(Knowledge	,	Attitude	,	Behavior)	ด้วย

การประเมนิ	Skill	Matrix	Chart	โดยผู้บงัคับบญัชาหน่วย

งานร่วมกับ	ส่วน	HRD	และน�า	GAP	ที่ได้มาด�าเนินการ

ให้ความรู้	ฝึกฝน	พัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในงาน	ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	การส่งมอบที่

ตรงเวลา	และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

Gap ลดลง 33.56%
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Training & Development 

พฒันำควำมรู้ ทกัษะเพื่อลด GAP 

บริษัทฯ มุ่งม ัน่ ในการพัฒนาบุคลากร ด้าน  Hard & Soft  Skill 
(Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วยการประเมิน Skill Matrix 
Chart โดยผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานรว่มกบั สว่น HRD และน า GAP 
ที่ได้มาด าเนินการให้ความรู้ ฝึกฝน พัฒนาพนักงานเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ การส่ง
มอบทีต่รงเวลา และคณุภาพชวีติของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

Individual Development Plan 

แผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล 

เพื่อการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถและเตบิโตตามสายอาชพี บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IPD) ขึน้เพื่อใชใ้น
การจดัท าหลกัสตูรทีเ่หมาะสม ควบคุม ตดิตาม และประเมนิผล  ซึง่จะชว่ยยกระดบัความสามารถของพนกังานให้ปฏบิตังิานไดบ้รรลุ
เป้าหมายในสายงาน  ตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ โดยในปี 2562 สามารถด าเนินการไดต้ามแผน IDP คดิเป็น 87.43%  
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%ความส าเรจ็ของแผน IDP
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2,244

1,491 753

ประเมินครัง้ท่ี1

ประเมินครัง้ท่ี2

จ ำนวน GAP จ ำนวน GAP ท่ีลดลง

Gap ลดลง 33.56% 
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Training & Development 

พฒันำควำมรู้ ทกัษะเพื่อลด GAP 

บริษัทฯ มุ่งม ัน่ ในการพัฒนาบุคลากร ด้าน  Hard & Soft  Skill 
(Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วยการประเมิน Skill Matrix 
Chart โดยผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานรว่มกบั สว่น HRD และน า GAP 
ที่ได้มาด าเนินการให้ความรู้ ฝึกฝน พัฒนาพนักงานเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ การส่ง
มอบทีต่รงเวลา และคณุภาพชวีติของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

Individual Development Plan 

แผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล 

เพื่อการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถและเตบิโตตามสายอาชพี บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IPD) ขึน้เพื่อใชใ้น
การจดัท าหลกัสตูรทีเ่หมาะสม ควบคุม ตดิตาม และประเมนิผล  ซึง่จะชว่ยยกระดบัความสามารถของพนกังานให้ปฏบิตังิานไดบ้รรลุ
เป้าหมายในสายงาน  ตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ โดยในปี 2562 สามารถด าเนินการไดต้ามแผน IDP คดิเป็น 87.43%  
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Gap ลดลง 33.56% 

Individual Development Plan
 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
	 เพ่ือการพัฒนาบคุลากรให้มคีวามสามารถและเตบิโตตามสายอาชพี	บรษิทัฯ	จงึได้จดัท�าแผนพัฒนารายบคุคล	(IPD)	ขึน้เพ่ือ

ใช้ในการจัดท�าหลักสูตรท่ีเหมาะสม	ควบคุม	ติดตาม	และประเมินผล		ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถของพนักงานให้ปฏิบัติงาน

ได้บรรลุเป้าหมายในสายงาน		ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ	โดยในปี	2562	สามารถด�าเนินการได้ตามแผน	IDP	คิดเป็น	87.43%
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โครงการวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan)
	 หลักสูตร	Leadership	Development		มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น	และพัฒนา	Successor	ของ 

บรษิทัฯ	ซึง่เป็นโครงการต่อเนือ่งจากโครงการวางแผนหาผูส้บืทอดต�าแหน่งงานเมือ่ปี	2561	บรษิทัใช้บรกิารทีป่รกึษาเพ่ือวางโครงร่าง

ของหลักสูตร	จาก	บริษัท	ฮิวแมน	แอคชีฟเม้นท์	เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท	ฮิวแมน	อินเทเลคชวล	จ�ากัด	ที่ท�า

โครงการวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน	เมื่อปี	2561	ท�าให้การวางโครงร่างของหลักสูตร	มีความชัดเจนและพัฒนาได้ตามความ

ต้องการของบริษัท	ในปี	2562	มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน		630,000		บาท		โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

    Business Concept			เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้

เข้าใจองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจ	และทราบ

แนวคิด	เครือ่งมอื	การบรหิารและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

อย่างย่ังยืน	เข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต	โดย

เฉพาะการด�าเนินธุรกิจบนโลกดิจิตอล	และ	สามารถ

น�ามาปรบัใช้ในการส่ือสารให้พนักงานทราบเป้าหมาย

องค์กร	และจัดท�าแผนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

    Planning Technique	เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผน	การสื่อสาร	

และการติดตามแผนชัดเจน	และเพ่ิมทักษะด้านการ

ล�าดับความส�าคัญ	ของงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยง

หรือความสิ้นเปลืองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

 Positive Power & Influencing	เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และตระหนักถึงการท�างานร่วมกับผู้อื่นและต้องการเพ่ิมทักษะใน

การใช้พลังและอิทธิพลเชิงบวกเพ่ือน�าทีมสู่ความ	ส�าเร็จและผู้เข้าอบรมสามารถใช้อิทธิพลเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมการท�างานควบคู่ไป

กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน

 Leadership and Coaching Skills เพ่ือให้ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจในวธีิการพัฒนาตนเองและผูอ้ืน่	ผ่านเทคนิคการโค้ช	สร้างความ

เข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารและเสริมสร้างทักษะ	และเทคนิคการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

 Excellent OJT Technique	เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับหน้าที่ของตนในฐานะผู้สอนให้กับผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ

สอนงานแบบ	OJT	และพัฒนาทักษะการสอนงานแบบ	On	the	Job	Training	อย่างมีประสิทธิภาพ

 High Impact Presentation	เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้	ความเข้าใจหลักการต่าง	ๆ	ในการน�าเสนอและสามารถใช้เทคนิค

ต่าง	ๆ	ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเพื่อน�าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น
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QTC KM
 Knowledge Management

	 กว่า	20	ปี	บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ผลติและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทีม่คีณุภาพ	โดยฝีมอืของบคุคลากรที่

มทัีกษะความรู	้ความช�านาญของแต่ละกระบวนการ	จากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมายาวนาน	ซึง่ปัจจบุนับรษิทัเตบิโตขึน้	และเกิดบรษิทั

ในเครือด้านพลังงาน	จึงท�าให้มีบุคลากรรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรเพิ่มขึ้น

	 เพ่ือน�า	“ความรู”้	ของบคุลากร	Tacit	Knowledge	จากประสบการณ์	พรสวรรค์หรอืสญัชาตญาณในการท�าความเข้าใจสิง่ต่าง	

ๆ	รวมถึงทกัษะในการท�างาน	ถ่ายทอดให้กบับคุลากรรุน่ใหม่	และการเรยีนรูข้องพนักงานในองค์กร	แผนกทรพัยากรบคุคลจงึได้ท�าการ

รวบรวม,	สร้าง,	และกระจายความรูข้ององค์กร	ไปให้ท่ัวทัง้องค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู	้น�าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์	

รวมถงึก่อให้เกดิวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองคก์รขึน้	โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสาร	มาพฒันาให้เป็น

ระบบ	เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้	และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้	น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ให้

เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลความรู้
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QTC KM 
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กวา่ 20 ปี  บรษิทั ควิทซี ี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าที่มคีณุภาพ โดยฝีมอืของบุคคลากรที่มี
ทกัษะความรู ้ความช านาญของแต่ละกระบวนการ  จากประสบการณ์ที่ส ัง่สมมายาวนาน ซึ่งปจัจุบนับรษิัทเติบโตขึ้น  และเกดิบรษิทัใน
เครอืดา้นพลงังาน  จงึท าใหม้บีคุลากรรุน่ใหมเ่ขา้รว่มเป็นสว่นหนึ่งกบัองคก์รเพิม่ขึน้ 

เพื่อน า “ความรู”้ ของบุคลากร Tacit Knowledge จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรอืสญัชาตญาณในการท าความเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ 
รวมถึงทักษะในการท างาน  ถ่ายทอดให้กบับุคลากรรุ่นใหม่ และการเรยีนรูข้องพนักงานในองค์กร  แผนกทรพัยากรบุคคลจึงไดท้ าการ
รวบรวม, สรา้ง, และกระจายความรูข้ององค์กร ไปให้ทัว่ทัง้องค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู ้ น าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงก่อให้เกดิวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูภ้ายในองค์กรขึ้น โดยรวบรวมองค์ความรูท้ีม่อียู่ในตวับคุคลหรอืเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ให้เกิด
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลความรู ้ 

 

● ขายในประทศ 
● ขายต่างประเทศ 
● ขายโครงการพิเศษและบริการ 

Sale  

● แผนกผลติ 1 
● แผนกผลติ 2 
● แผนกผลติ 3 
● แผนกผลติ 4 

Production 
● วางแผน 
● จดัซือ้ 
● คลงัสินค้า 

Supply Chain  

● ออกแบบ 
● เขียนแบบ 
● ทดสอบ 
● ประกันคณุภาพ 

Engineer 

KM 

● วิจยั และพฒันากระบวนการผลติ 
● พฒันาระบบ 

Support  

E-Book  

Clip VDO  

Presentation 

ปี 2562 ด ำเนินกำรรวบรวมและจดัท ำ KM ได้ 7 เรื่อง 
ด้ำน Engineer 1 เรื่อง  ด้ำน Production   6 เรื่อง 

E-Book

Clip VDO

Presentation
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การดูแลพนักงาน  

	 บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีาพนกังานเป็นทรพัยากรอนัส�าคญัย่ิงในการขบัเคลือ่นองค์กรสูเ่ป้าหมาย		การดแูล	เอาใจใส่ท้ังในเรือ่งงาน	

และการด�าเนินชวิีตของพนักงานให้สามารถสร้างความสขุได้ด้วยตนเอง	เป็นภารกจิส�าคญัทีบ่รษิทัฯ	ให้การสนบัสนนุทัง้ด้านบคุลากร	

เวลา	และทรพัยากรทีจ่�าเป็น	ภายใต้นโยบายการสร้างสขุภาวะองค์กร	https://qtc-energy.com/happy-workplace-policy/?lang=th	

ขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้	ความเข้าใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง	ๆ	ให้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมของแต่ละคน		มีเป้าหมายสร้าง

ความสุขที่ยั่งยืน	และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน	รวมถึงมีความผูกพันต่อองค์กรและอัตราการลาออกที่น้อยลง

เป้าหมาย

•	 อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่า	1%

•	 ระดับความสุขของคนในองค์กรมากกว่า	75%

•	 คงามพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิต	มากกว่า	75%

•	 อัตราการลาออกปี	2562	=	2.2%

•	 ระดับความสุขของคนในองค์กรปี	2562	=	62.6%

•	 คงามพึงพอใจ	67.7%	ความผูกพัน	67.5%		สมดุลชีวิต	50.8%

ผลการด�าเนินงาน
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ตารางแสดงสดัส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ 

รายการ 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 

2559 2560 2561 2562 2562 

จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน )คน(  รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

จ ำนวนพนักงำน ณ ส้ินปี 208 209 245 265 30 

พนักงำนเข้ำใหม่             

เพศชาย 24 63.16 40 62.50 58 73.42 81 92.05 4 80 

เพศหญงิ 14 36.84 24 37.50 21 26.58 7 7.95 1 20 
พนักงำนเข้ำใหม่           

อาย ุ18-35 ปี 38 100.00 55 85.94 67 84.81 79 89.77 3 60 

อาย ุ36-50 ปี 0 0.00 9 14.06 10 12.66 9 10.23 1 20 

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 - - 1 1.27 - - 1 20 

พนักงำนพ้นสภำพตำมเพศ           

เพศชาย 37 67.27 34 62.96 31 65.96 59 89.39 2 66.67 

เพศหญงิ 18 32.73 20 37.04 16 34.04 7 10.61 1 33.33 

พนักงำนพ้นสภำพตำมช่วงวยั           

อาย ุ18-35 ปี 53 96.36 43 79.63 29 61.70 60 90.91 2 66.67 

อาย ุ36-50 ปี 1 1.82 10 18.52 16 34.04 6 9.09 1 33.33 

อายมุากกวา่ 50 ปี 1 1.82 1 1.85 2 4.26 0 0 0 0 

อตัราการลาออกของพนักงานต่อปี  % 2.13 2.10 1.76 2.2 10 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

ปี 2562 มอีตัราการลาออกของพนกังาน QTC Energy สงูสดุในรอบ 4 ปี โดยสว่นใหญ่เป็นพนักงาน Level 1-4 และมอีายุงาน
น้อยกวา่ 4 เดอืน ซึง่เป็นกลุ่มพนกังานทีเ่ขา้ใหมท่ างานในระยะเวลาสัน้ ๆ แลว้เปลีย่นใจลาออก  ทัง้นี้บรษิทัฯ มแีนวทางปรบัปรุงดงันี้ 

o สรา้งระบบพีเ่ลี้ยง เพื่อใหค้ าแนะน า และสอนงานอย่างใกลช้ดิในชว่งระยะเวลาทดลองงาน 
o จดัท าบนัทกึรายการเรยีนรู ้เพื่อใหพ้นกังานใหมไ่ดบ้นัทึกและไดร้บัการสอนงานจากพีเ่ลี้ยง อย่างครบถว้น 
o จดัท าองคค์วามรูแ้บบเรยีนรูง้า่ย ๆ เพื่อใหพ้นกังานใหมไ่ดศ้กึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
o สง่เสรมิใหพ้นกังานใหม่มสีว่นรว่มมากขึน้ในกจิกรรมผูบ้รหิารพบพนกังาน 

 

QTC, 90.74% 
 

อตัราการลาออก QTC Energy อตัราการลาออก  
QTCGP & Q Solar 1 

	 ปี	2562	มีอัตราการลาออกของพนักงาน	QTC	Energy	สูงสุดในรอบ	4	ปี	โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน	Level	1-4	และมีอายุ

งานน้อยกว่า	4	เดอืน	ซึง่เป็นกลุม่พนกังานท่ีเข้าใหม่ท�างานในระยะเวลาส้ัน	ๆ 	แล้วเปลีย่นใจลาออก		ท้ังน้ีบรษิทัฯ	มแีนวทางปรบัปรงุ

ดังนี้

• สร้างระบบพี่เลี้ยง	เพื่อให้ค�าแนะน�า	และสอนงานอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาทดลองงาน

• จัดท�าบันทึกรายการเรียนรู้	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้บันทึกและได้รับการสอนงานจากพี่เลี้ยง	อย่างครบถ้วน

• จัดท�าองค์ความรู้แบบเรียนรู้ง่าย	ๆ	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

• ส่งเสริมให้พนักงานใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
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ระดับความสุขของคนในองค์กร

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานต่อเนื่องจากปี	2559	โดยใช้เครื่องมือ	Happinometer	ซึ่งในปี	2562	ได้

ส่งข้อมูลการส�ารวจ	(ส�ารวจเม่ือพฤศจิกายน	2562)	ให้กับศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพ่ือท�าการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง	ๆ		รวมถึงความพึงพอใจ	ความผูกพันองค์กร	และสมดุล

ชีวิตของพนักงาน	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นรายงานสรุปอย่างละเอียด	ซึ่งบริษัทฯ	จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุข

ของพนักงานต่อไป
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ระดับความสุขของคนในองค์กร 
  บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการวดัระดบัความสุขของพนักงานต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยใชเ้ครื่องมอื Happinometer ซึ่งในปี 2562 ไดส้่ง
ขอ้มูลการส ารวจ (ส ารวจเมื่อพฤศจิกายน 2562) ให้กบัศูนย์วิจยัความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิ ัยประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลัยมหิดล เพื่อท าการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง ๆ  รวมถึงความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวติของ
พนกังาน พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงานสรปุอย่างละเอยีด ซึง่บรษิทัฯ จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดบัความสขุของพนกังานต่อไป  

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียความสขุรายมิติ (ภาพรวมองคก์ร) ประจ าปี 2562  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2562) 
 

 
 
จากผลการประเมนิภาพรวมความสุขของตวัแทนพนักงานจ านวน 200 คน จากพนักงานทัง้สิน้ 265 คน (เฉพาะพนักงาน QTC 

Energy) พบว่าความสุขเฉลี่ยอยู่ที่  62.6 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดบั “มีควำมสุข”  สูงขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ปรบัปรงุจากผลการประเมนิปี 2561 สง่เสรมิการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  และใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน หากพจิารณาในแต่ละมติจิะเห็นวา่มผีล
การประเมนิสูงขึ้นกวา่ปี 2561 ทุกมติ ิแต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมายที ่75%   ในปี 2563 บรษิทัฯ จะขยายผลการประเมนิความสุขครอบคลุมใน
บรษิทัฯ ย่อย เพื่อใหค้รอบคลุมพนกังานทุกกลุ่ม 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

	 จากผลการประเมนิภาพรวมความสขุของตวัแทนพนักงานจ�านวน	200	คน	จากพนกังานท้ังสิน้	265	คน	(เฉพาะพนกังาน	QTC	

Energy)	พบว่าความสุขเฉลี่ยอยู่ที่		62.6	%	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ	“มีความสุข”		สูงข้ึนจากปี	2561	เล็กน้อย	โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนิน

การปรับปรุงจากผลการประเมินปี	2561	ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ		และให้ความรู้แก่พนักงาน	หากพิจารณาในแต่ละมิติจะ

เหน็ว่ามผีลการประเมนิสงูข้ึนกว่าปี	2561	ทกุมติ	ิแต่ยังไม่บรรลเุป้าหมายที	่75%			ในปี	2563	บรษิทัฯ	จะขยายผลการประเมนิความ

สุขครอบคลุมในบริษัทฯ	ย่อย	เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต 

  บรษิทัฯ ด าเนินการวดัระดบัความพงึพอใจ ความผกูพนั และสมดุลชวีติพนักงานพรอ้มกบัการวดัระดบัความสขุของพนักงาน โดย
ใชเ้ครื่องมอืส่วนขยายของ Happinometer และส่งขอ้มูลให้ศนูย์วจิยัความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อท าการวเิคราะห์ผล ปี 2562 มผีลการวเิคราะห์ดงันี้ 
 
 
 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจ ความผกูพนั และสมดุลชีวิตของพนักงาน ประจ าปี 2562  : (ส ารวจเม่ือ พฤศจิกายน 2562) 

 
จากกราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลส ารวจความพึงพอใจ ความผูกพนั และสมดลุชวีติของพนกังาน จากตวัแทนพนกังานจ านวน 

200 คน จากพนกังานทัง้สิน้ 265 คน พบวา่ความพงึพอใจ และความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร และสมดลุชวีติพนกังานมรีะดบัคะแนน
เพิม่ขึ้นจากปี 2561 เลก็น้อยอยู่ในเกณฑ์ระดบั “มำก” (คะแนนระหว่าง 50-74.99)  โดยมเีป้าหมายทุกดา้นอยู่ที ่75% ซึง่ยงัไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย บรษิทัฯ ยงัคงตอ้งพจิารณาปรบัปรงุในเรือ่งของการสือ่สารภายในองคก์ร และเรือ่งของ Team Work ต่อไป  

 
 

 

ภาพการส ารวจความสขุพนักงานเพ่ือน าข้อมลูส่งสถาบนัวิจยัประชากรฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

66 66.4

49.4

63 64.2

50.2

67.7 67.5

50.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ความพึงพอใจ ความผกูพนั สมดลุชีวิต

%ร
ะด

บัค
ะแ

นน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต

	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิการวัดระดบัความพึงพอใจ	ความผกูพัน	และสมดุลชวิีตพนักงานพร้อมกับการวดัระดับความสุขของพนักงาน	

โดยใช้เครื่องมือส่วนขยายของ	Happinometer	และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อท�าการวิเคราะห์ผล	ปี	2562	มีผลการวิเคราะห์ดังนี้

	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส�ารวจความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตของพนักงาน	จากตัวแทนพนักงาน

จ�านวน	200	คน	จากพนักงานทัง้สิน้	265	คน	พบว่าความพึงพอใจ	และความผกูพันของพนกังานต่อองค์กร	และสมดลุชวีติพนักงาน

มรีะดบัคะแนนเพ่ิมขึน้จากปี	2561	เลก็น้อยอยูใ่นเกณฑ์ระดับ	“มาก”	(คะแนนระหว่าง	50-74.99)		โดยมเีป้าหมายทุกด้านอยู่ที	่75%	

ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บริษัทฯ	ยังคงต้องพิจารณาปรับปรุงในเรื่องของการส่ือสารภายในองค์กร	และเรื่องของ	Team	Work	

ต่อไป

ภาพการส�ารวจความสุขพนักงานเพื่อน�าข้อมูลส่งสถาบันวิจัยประชากรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร

	 บรษิทัฯ	ยังคงส่งเสรมิกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานมทีศันคตทิีด่ต่ีอตวัเอง	เพ่ือนร่วมงาน	องค์กร	และสงัคมโดยรวม	

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน	เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ “แฮปปี้มันนี่ ชีวิตดี๊ดี หมดหนี้เลิกจน” 

	 จากปีที่ผ่านมามีการตั้งกลุ่มชมรม	“คนรักเกษตร	ปลูกผัก	กินฟรี	มีเงินออม”		ซึ่งมีการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีว่างเปล่าประมาณ	

1	ไร่	บริเวณด้านหลังบริษัทฯ		ในปี	2562	มีการขยายผลต่อเนื่องไปในพื้นที่ว่างเปล่าเล็ก	ๆ	บริเวณโรงงาน	ซึ่งพนักงานสามารถดูแล

ได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน		โดยยังเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว	และผลไม้ท่ีออกผลผลิตในระยะส้ันๆ		เพ่ือแบ่งปันให้กับพนักงาน		และ

พนักงานยังสามารถเก็บผลผลิตไปรับประทานและประกอบอาหารในชีวิตประจ�าวันได้		ซึ่งท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผัก

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตลาดได้ด้วย		นอกจากน้ียังมีการน�าเศษอาหารจากการรับประทานอาหารเหลือมาหมักเป็นปุ๋ยซึม

ดินแบบธรรมชาต	ิเพ่ือเป็นการบ�ารุงดินพืชผักในแปลงโดยไม่ใช้สารเคมี	ท�าให้ผลผลิตที่ออกมาเป็นผลผลิตท่ีพูดได้ว่าเป็นผักปลอด

สารพิษ	100%

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปี 2562

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติของพนักงานอย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	ท่ีดี	เป็น	“คนดี”	มีความรับผิด

ชอบต่อตนเอง	และคนรอบข้าง	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น

“เป็น คนดี คิดดี ท�าดี มีสมาธิในการท�างาน และสามารถ
รับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้”  

Happy Soul

กิจกรรมท�าบุญประจ�าปี QTC Energy กิจกรรมบรรยายธรรม

โดยพระมหาสมปองฯ @ Q Solar 1
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กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจ�าปี 2562

“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว

อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�าคัญ”     

“Happy Family”

 “ครอบครัวดีมีสุข”
คุณสุเมธ นิลสนธิ

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก” 
คุณบุญนภา  คงศิริรัตน์

10 ปี คิวทีซี

คิวทีซี ยกย่องคนท�าดี

 “รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก” 
คุณช่อผกา  กันภัยเพื่อน

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�าปี 2562

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ท�าคุณความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีจ�านวนทั้งสิ้น	4	คน	และไม่มี

กรณีที่ทรัพย์สินของพนักงานสูญหายแล้วไม่ได้รับคืน		นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ	10	ปีจ�านวน	3	คน

คุณบุญส่ง		ปลดปลิด	

คุณธนภัทร		มิ่งสกุล	

คุณอ้น			เอี่ยมเจียม	

คุณภัทรพรรณ			ปัญโญ	

คุณปฏิมากรณ์			สิงห์แก้ว

		คุณวิฑูรย์			กลิ่นเกสร

คุณปฏิมากรณ์			สิงห์แก้ว
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�าปี 2562

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ 
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”   

ภาพรวมกิจกรรมท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี 2561

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน

“Happy Relax”

ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี

	 ในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้จดังบประมาณท่องเท่ียวผกัผ่อนประจ�าปีแบบรวมกลุม่ไป

ด้วยกัน	เพ่ือส่งเสริมการท�า	Team	Work	และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข	นอกจากนี้ยัง

ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยให้พนักงานจิตอาสา	ร่วมปลูกหญ้าทะเล	ณ	เกาะมันในจังหวัด

ระยอง	โดยมพีนักงานร่วมกจิกรรมท้ังสิน้	113			คน			ระหว่างวันท่ี	8-9	มถุินายน	2562	ณ 

เดอะทอย	อาร์ท	รีสอร์ท	อ.แกลง	จ.ระยอง	งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น	448,610	บาท

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

	 ปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	ในลักษณะกิจกรรม	Sport	Day	โดยเช่าสถานท่ีภายนอกที่ใกล้

โรงงานจดัการแข่งขนักีฬา	และเลีย้งสงัสรรค์ในช่วงเวลากลางวนั	ในวันท่ี	26	ธันวาคม	2562	ณ	สนามค�า่ช	ูสเตเดยีม	จ�านวนผูเ้ข้างาน 

271		คน	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	641,501	บาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

มีความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

ชุมชน และสังคม “โดยการเริ่มที่ตัวเรา”   

Happy Society

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยการน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน	ISO26000	มา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร	และปัจจุบันบริษัทได้แต่งต้ังบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว		การใช้งบประมาณในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการอนุมัติงบประจ�าปีจาก

บอร์ดบริษัทฯ		เพ่ือให้การด�าเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ		และถูกตรวจสอบความโปร่งใส

โดยผู้ตรวจสอบภายใน	การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมี	2	ด้านได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและกิจกรรม

เพื่อสังคม		และด้านการลงทุนทางสังคม	และกิจกรรมเพื่อสังคม	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 “การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย”	ยงัคงเป็นกลยทุธ์ส�าคัญที่บริษัทฯ	ใช้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 		กับผู้มีส่วน

ได้เสยีภายนอก	ในพืน้ท่ีชมุชน	เพ่ือให้คนในชมุชนมคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ	จะไม่สร้างความเดือดร้อน	และพร้อมร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่

เพ่ือเป็นประโยชน์สาธารณะ			กิจกรรมท่ีส�าคัญและด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี	ได้แก่	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	ซึ่ง

เป็นการเปิดโรงงานให้ผูน้�าชมุชน	ชาวบ้าน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	ๆ	ในพ้ืนท่ี	ได้เข้ามารบัฟังผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา	และ

ผลการด�าเนินงานจากประเด็นท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในปีก่อน			พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะใหม่ๆ		ของชุมชนในประเด็นท่ี	

คิวทีซี	สามารถให้การสนับสนุนได้		โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

•	 จ�านวนโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนส�าเร็จ
	 มากกว่า	80%	(โครงการที่ชุมชนเสนอ)

•	 ข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ	
	 ของบริษัทฯ	เป็นศูนย์

•	 จ�านวนโครงการที่ชุมชนเสนอ	3	โครงการ	
	 ด�าเนินการส�าเร็จ	100%

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

ผลการด�าเนินงาน
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2562

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	ข้ึนในวันท่ี	9	กันยายน	2562		เป็นการจัดในรูปแบบ

นิทรรศการผลการด�าเนินงานด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม		และประชุมกลุ่มย่อย			นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรอาจารย์เสน่ห์	ศรีสุวรรณ	

บรรยายหวัข้อ	“สขุภาพด	ีสร้างได้ด้วยตวัเอง”	ให้ผูเ้ข้าร่วมเสวนาฯ	ได้รบัฟัง	มผีูเ้ข้าร่วมเสนาฯ	จ�านวน	120	ท่าน	ใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินงาน	62,068	บาท			ประเด็นที่ได้รับจากการเสวนาฯ	เพื่อด�าเนินการในปี	2563	คือโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	ให้นักเรียน

ในชุมชนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน		และโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชน พบ คิวทีซี” ปี 2562

เปิดบ้าน Q Solar 1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน

	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	เป็นบริษัทย่อยของ	QTC	Energy	ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการบริหารจัดการ	และการเปิดเผย

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	มี	2562	จึงน�าแนวทางการจัดเสวนา	ประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	มาประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร	โดยจัดกิจกรรม	“เปิดบ้าน	Q	Solar	1	สร้างสัมพันธ์ชุมชน”	ขึ้นเป็นปีที่	1	เชิญผู้มีส่วนได้เสียรอบโรง

ไฟฟ้าเข้าชมการท�างานของโรงไฟฟ้า	และรายงานผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม		และการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง			ทั้งนี้	ได้เชิญพระมหาสมปอง	ตาลปุโต	บรรยายธรรม	พร้อมน�าทีม	

วิสาหกิจสขุภาพชมุชน	(SHE)	ให้บรกิารนวด	ดดัจดัสรรีะ	แก่ผูเ้ข้าร่วมงานทกุคน		มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมงานซึง่เป็นชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า	

98	คน	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2562	ใช้งบประมาณด�าเนินการทั้งสิ้น	99,294	บาท
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 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 

โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

	 โครงการ	“จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”	เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และเทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พัชรสธุาพิมลลกัษณ	พระบรมราชนีิ		เป็นโครงการท่ีได้รบัความเห็นชอบจากศูนย์จติอาสาพระราชทาน	904	

วปร.(ศอ.จอส.904	วปร.)	มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย	และลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า	

อาคารและสิ่งก่อสร้าง	และเพ่ือป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของศาสนสถานท่ีส�าคัญของจังหวัด	ตามแนวทางการ

ด�าเนินโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือสนองตอบโครงการ	“จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”	โดยการตรวจสอบความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า	ภายในสถานสถานของจังหวัดระยอง		คิวทีซี	ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าจึงเข้าร่วมโครงการฯ	โดยรับผิดชอบใน

พ้ืนทีต่�าบลมาบยางพรจ�านวน	4	วัด	จดัคณะท�างานเพ่ือด�าเนินการจ�านวน	5	คนโดยหนึง่ใน	5	เป็นวิศวกรระดบัสามญัซึง่สามารถลง

นามเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ตามกฎหมายใช้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปรับปรุงจ�านวน	20,000	บาท	

การด�าเนินงานเป็นดังนี้

	 1.วัดมาบเตย	 ด�าเนินการในวันที่	24	กันยายน	2562

	 2.วัดมาบยางพร	 ด�าเนินการในวันที่	25	กันยายน	2562

	 3.วัดราษฎร์อัสดาราม	(สะพานสี่)	 ด�าเนินการในวันที่	25	กันยายน	2562

	 4.วัดห้วยปราบ	 	ด�าเนินการในวันที่	25	กันยายน	2562

	 จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า	หากพบปัญหาบางจุดท่ีสามารถแก้ไขทีมงานจะด�าเนินการแก้ไขให้ในทันที	และได้จัดท�าข้อ

เสนอแนะในการปรบัปรงุ	พร้อมแบบการตรวจประเมนิฯ	ลงนามรบัรองโดยวิศวกรสามญั	ให้กบั	สนง.อตุสาหกรรมจงัหวัดระยอง	และ

วัดทั้ง	4	แห่ง	โดยในบางประเด็นแก้ไขที่ต้องใช้งบประมาณสูง	บริษัทฯ	จะเสนอผู้บริหารเพื่อจัดท�าโครงการปรับปรุงให้วัดในปี	2563	

ต่อไป
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โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

	 เป็นโครงการทีเ่กิดจากการเสวนาฯ	ปี	2561	โดยโรงเรยีนมาบยางพรวิทยาคม	ซึง่เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสระดบัมธัยมศกึษาปี

ที	่1-3	แห่งเดยีวในต�าบลมาบยางพร	มคีวามต้องการให้นกัเรยีนได้มโีอกาสเรยีนรู	้และสมัผสัจรงิเก่ียวกับการเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	และเห็นว่าคิวทีซี	มีบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	ที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี	2562	ได้	ดังนั้น	คิวทีซี	จึงได้หาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา	โดยได้ความร่วมมือจากคณะอาจารย์

และนกัศกึษาภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ	จดัค่ายการเรยีนรูท้าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีสนุกสนานสามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับ

ชีวิตประจ�าวัน		โดยจัดขึ้นในวันที่	16	สิงหาคม	2562		ณ	โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง		มีคณะ

อาจารย์	3	ท่าน	นักศึกษาจ�านวน	15	คน	และเจ้าหน้าที่ของคิวทีซี	2	คน		มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	340	คน			ฐานการเรียนรู้จ�านวน	

10	ฐานได้แก่	ใช้งบประมาณด�าเนินการทั้งสิ้น	29,012	บาท	

	 ☛	1.	ฐาน	หอคอยฮานอย	 ☛	2.	ฐาน	ไจโรสโคป	 ☛	3.	ฐาน	Tangram	+	3D	 ☛	4.	ฐาน	แม่เหล็ก

	 ☛	5.	ฐาน	Tesla	coil	 ☛	6.	ฐาน	รอกและคาน	 ☛	7.	ฐาน	Jumping	ring	 ☛	8.	ฐาน	Van	der	graaf

 ☛	9.	ฐาน	Plasma	ball	 ☛	1.0	ฐาน	กล้องจุลทรรศน์จากโทรศัพท์	(โลกใบจิ๋ว)

การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”

	 ปี	2562	บรษิทัฯ	ยังคงเข้าร่วมโครงการ	“ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวิีตผูพิ้การไทย”	ด้วยการฝึกอบรมอาชพี	หลกัสตูร	การ

เลี้ยงสัตว์	(ไก่ไข่)		และสนับสนุนแม่พันธุ์	พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�านวน	2	ราย		โดยบริษัทฯ	ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึก

อาชีพจ�านวน	219,000	บาท	ผ่านการด�าเนินงานโครงการฯ	รับผิดชอบโดยหอการค้าไทย	ผลการด�าเนินงานปี	2562	เป็นดังนี้
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ” 
 

ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัคงเขา้รว่มโครงการ “สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้ิการไทย” ดว้ยการฝึกอบรมอาชพี หลกัสตูร การเลี้ยง
สตัว์ (ไก่ไข่)  และสนับสนุนแม่พันธุ์ พรอ้มด้วยโรงเรอืนให้แก่ผูพ้ิการจ านวน 2 ราย  โดยบรษิัทฯ ไดใ้ชเ้งนิสนบัสนุนเพื่อการฝึกอาชีพ
จ านวน 219,000 บาท ผา่นการด าเนินงานโครงการฯ รบัผดิชอบโดยหอการคา้ไทย ผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นดงันี้ 

ตารางแสดงการประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการฯ 

ช่ือ – นำมสกลุ 
รำยได้ของคนพิกำรก่อนเข้ำ

ร่วมโครงกำร 
ต้นทุนจำกกำรเล้ียงไกไ่ข่ของคน

พิกำรต่อเดือน 
รำยได้จำกกำรเล้ียงไก่ไข่ของ

คนพิกำรต่อเดือน 
รำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย 

ต่อเดือน 
1. นำยบุญช่วย ทองจีน 
- พกิารทางการเคลือ่นไหว 
- 4 หมู ่2 บ้านหนองบวัค่าย ต .ราง

บวั อ.จอมบงึ  
จ .ราชบรุี 70150 จ.ราชบรุี 00150  

-รายไดจ้ากเบี้ยผูสู้งอาย ุ600บาท 
-รายไดจ้ากเบี้ยคนพกิาร800บาท 
 
รวมเป็นเงิน 1,400บำท /เดือน  

-ค่าไกจ่ านวน 50 ตวั=12,500 บำท 
-ค่าอาหารไก่ 25 กระสอบ 
= 12,500 บำท 
-ค่าวสัดุท าเลา้ไก่และอุปกรณ์เลีย้ง
ไก่  +วติามนิไก่  =12,000 บำท 
 
-รวมต้นทุนทัง้หมด 73, 000 บำท/
6เดือน  
 
= 6,666 บำท /เดือน  

-เดอืนกรกฎาคม 2562 รายได้ 
250 บาท  

-เดอืนสงิหาคม  2562 รายได้ 
2, 500 บาท  

-เดอืนกนัยายน 2562 รายได้ 
2, 500 บาท  

-เดอืนตุลาคม 2562 รายได้ 
2, 000 บาท  

ค่าอาหารไกต่่อ1วนัใชอ้าหารวนัละ 3.5 
กก  .กโิลกรมัละ  16.67 บาท 
)16.67x35=58 บาท /วนั(  

-รายไดจ้ากการขายไขไ่ก่ 1วนั จ านวน 
40 ฟอง x2.8 =112 บาท  

-ดงันัน้ รายได้รายไดจ้ากการขายไขไ่ก่
ต่อ 1 วนั 
 =112 บ .– 58 บ. 
= คงเหลือก ำไร 54 บำท ต่อวนั 

-ดงันัน้ขายไขไ่ก่  112 บ .x 30 วนั = 
3,360 บาทต่อเดอืน 

- ค่าอาหารไก่ =58 บ.x30 วนั = 1,740 
บาทต่อเดอืน 
คงเหลือก ำไร  3,360 – 1,740 = 1,620 
ต่อเดือน 

2. น .ส.กญัญำ กองทำน  
- พกิารทางการเคลือ่นไหว 
- 4 หมู ่1 บ้านรางดอกอาว ต .ราง

บวั อ.จอมบงึ  
จ .ราชบรุี 70150 

-รายไดจ้ากเบี้ยคนพกิาร 800 
บาท 
 
รวมเป็นเงิน 800บำท /เดือน  
 

-เดอืนกรกฎาคม 2562 รายได้ 
202 บาท  

-เดอืนสงิหาคม  2562 รายได้ 
3, 625 บาท  

-เดอืนกนัยายน 2562 รายได้ 
3, 690 บาท  

-เดอืนตุ ลาคม 2562 รายได้ 
5, 296 บาท  

 
บริษัทฯ ได้ลงพืน้เพื่อตรวจเย่ียมผลส าเร็จของโครงการฯ ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนตามรายละเอียดในตาราง การด าเนินงานดงักล่าวเป็น

การทดแทนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปี 2562  ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  และในปี 2563 บริษัทฯ จะยงัคงให้การสนบัสนนุผ่านโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะผลลพัธ์ที่ได้มีคณุค่า และจบัต้องได้ 

 

       
 

	 บริษัทฯ	ได้ลงพ้ืนเพ่ือตรวจเย่ียมผลส�าเร็จของโครงการฯ	ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนตามรายละเอียดในตาราง	การด�าเนินงาน 

ดงักล่าวเป็นการทดแทนการจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวิีตคนพิการประจ�าปี	2562		ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิ

และพัฒนาคณุภาพชวิีตคนพิการ		และในปี	2563	บรษิทัฯ	จะยังคงให้การสนบัสนุนผ่านโครงการฯ	อย่างต่อเนือ่ง	เพราะผลลพัธ์ท่ีได้

มีคุณค่า	และจับต้องได้
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในชุมชน
 บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ) 

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากการเสวนาฯ	ปี	2560-2562	โดยบรษิทัฯ	ยังคงให้การสนับสนุนสนิค้า

จากกลุม่ผูพิ้การในชมุชน	“บ้านมนษุย์ล้อ”	โดยการรบัซือ้ผลติภัณฑ์เศษผ้าเพ่ือใช้ในการเชด็ท�าความ

สะอาด	แต่มียอดการสั่งซื้อลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ	มีนโยบายลดการใช้เศษผ้าเพ่ือลดปริมาณขยะ

ปนเปื้อน	โดยในปี	2562	มียอดสั่งซื้อมูลค่า	23,400	บาท	

 สินค้าแปรรูปในชุมชน 

	 ปี	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดซื้อสับปะรดกวน	ซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต�าบลมาบยางพร	เพ่ือน�า

มาจดัท�าเป็นชดุของขวัญส�าหรบัมอบให้ในวันเกิดของพนกังานทกุคน	และเพ่ือเป็นส่งเสรมิอาชพีของคนในชมุชน	โดยในปี	2562	ได้

ด�าเนินการสั่งซื้อมูลค่า	23,520	บาท

โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า สายไฟ และย้ายมิเตอร์ใหม่ในชุมชนบ้านบ่อทอง

	 จากการหารอืกันระหว่างผูน้�าชมุชน	และผูบ้รหิาร	Q	Solar	1	พบว่าเส้นทางจากถนนใหญ่เข้าหมูบ้่าน	จนถึงโรงไฟฟ้ามกีารปัก

เสาไฟฟ้าโดยใช้เสาไม้	บ้างก็ไม้ไผ่	ซึง่อยู่ในระดบัต�า่	และอาจเกิดอนัตรายต่อผู้ท่ีสญัจรไปมา	รวมถึงการเข้าออกของรถขนาดทีม่าโรง

ไฟฟ้าจะต้องคอยยกสายไฟฟ้าให้พ้นหลังคารถ		จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความเห็นร่วมกันว่า	โรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	จะปรับปรุงระบบ

สายไฟฟ้าใหม่โดยโรงไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการด�าเนินการและค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด	เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในชุมชน	และโรง

ไฟฟ้าร่วมกัน	โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคปราจนีบรุเีป็นผูด้�าเนินการปักเสาใหม่	ย้ายสายไฟ	ย้ายมเิตอร์ของชาวบ้านใหม่	การ

ด�าเนินงานเสร็จสิ้นและ	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	99,738.98	บาท
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 การลงทุนทางสังคม

	 ส�าหรับการลงทุนเพื่อสังคม	คิวทีซี	ได้ประเมินแล้วว่า	ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง	หรือ

เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทฯ		จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมผ่านการซื้อสินค้า	และใช้บริการจากธุรกิจเพื่อสังคม		โดยในปี	2562	มี

การด�าเนินการดังนี้

• วิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE)		บริษัทฯ	ลงทุนด้วยการซื้อบริการ	นวดดัด	จัดสรีระ	เพื่อให้บริการนวด	ดัด	แก่คนใน

ชุมชน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีแทนการแจกสิ่งของที่ระลึก	โดยในปี	2562	มีค่า

ใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมทั้ง	QTC	Energy	และ	Q	Solar	1	ทั้งสิ้น		56,630	บาท

บริการนวดดัดฯ งานเสวนาฯ ปี 62 บริการนวดดัดฯ งานเปิดบ้าน Q Solar 1 บริหารนวดดัดฯ งาน MAI Forum 2019 

• บริษัท โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด (Sohgood Social Enterprice Co.,Ltd.)			ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายอาหาร

จากพืชผกัและผลไม้เกษตรอนิทรย์ี	มจีดุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการน�าผลผลิตด้านเกษตรอนิทรย์ี	สมนุไพร	

ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานมาจ�าหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“SohGoood”	ในทุกผลิตภัณฑ์จะม	ีQR	Code	เพียง

สแกนก็จะทราบว่าเกษตรท่านใดเป็นผู้ปลูก	และแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่ใด	โดย	คิวทีซี	ได้ช่วยสนับสนุนสินค้า	“กล้วย

ตาก”	น�ามาจัดท�าเป็นของท่ีระลึกมอบให้กับลูกค้า	และบุคคลท่ัวไปในงานสัมมนา	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	

แทนการจัดท�าของช�าร่วย	ยอดการสั่งซื้อมูลค่า	117,700	บาท

92 รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 62  

	 เป็นกิจกรรมท่ีบรษิทัฯ	จดัข้ึนเป็นประจ�าต่อเน่ืองทกุปี	โดยหมนุเวียนจดั	ณ	โรงเรยีนในชมุชนตามท่ี	อบต.มาบยางพร	ก�าหนดขึน้	

ในปี	2562	จดัขึน้	เมือ่วันเสาร์ที	่12	มกราคม	2562	ณ	โรงเรยีนบ้านมาบยางพร	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	ใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินกิจกรรมจ�านวน	32,188	บาท	มีพนักงาน	คิวทีซี	อาสารักเด็กจ�านวน	5	คน

ภาพกิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก ’62  ” ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร

ภาพการมอบเครื่อง Tesla coil ให้ค่ายสรรสาระ @น�้าหนาว 11.0

บริจาคเครื่อง Tesla coil : ค่ายสรสาระ

	 มอบเครือ่ง	Tesla	coil	เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการออกค่ายอาสา	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนในท้องถ่ินทรุกันดารได้สมัผสัประสบการณ์

และเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึง่ด�าเนินการโดยคณะอาจารย์	และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือภายใต้โครงการสรรสาระ	โดยในปี	2562			ได้จัดค่ายอาสาสรรสาระ@น�้าหนาว	11.0	ณ	โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ					

อ.น�้าหนาว	จ.เพชรบูรณ์		งบประมาณในการจัดซื้อ	45,000	บาท		โดยทีมงาน	CSR	ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ	ในการมอบเมื่อวันที่	13	

ธันวาคม	2562

 กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ส�าหรับกิจกรรม	หรือการบริจาค	หรือการให้การสนับสนุน	บริษัทฯ	ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ	วิเคราะห์ความ

จ�าเป็น	เหตุผลของการขอจัดกิจกรรม	หรือการขอรับบริจาค	รวมถึงการพิจารณาความสามารถของบริษัทฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	

หรือการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนนั้น	ๆ		ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และงบประมาณที่ก�าหนด	กิจกรรมและ

การบริจาคที่ส�าคัญในปี	2562	เช่น
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กิจกรรมในโครงการรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น : “รวมน�้าใจให้การเรียนรู้ สู่น้อง ๆ บ้านปางน�้าถุ” 

	 เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีบ่รษิทัฯ	ให้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง	กิจกรรมดงักล่าวเกิดจากการรวมกันของพนกังานทีม่ถ่ิีนก�าเนดิ

ใกล้เคียงกัน	สร้างกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบ้านเกิด	โดยของบสนับสนุนจากบริษัทฯ	และเพ่ือนๆ	ในบริษัทฯ	เพ่ือด�าเนินกิจกรรมให้

ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย		กิจกรรมนีเ้ป็นการฝึกฝนทักษะของพนกังานในการบรหิารงานโครงการ	และสร้างการมส่ีวนร่วม	ความสามคัคี	

ความเอื้ออาทร	รวมถึงการสร้างความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ปี	2562	นายส�าราญ	ขันแก้วพนักงานผลิตส่วนเหล็กแกน	พร้อมทีมงาน	ได้เขียนโครงการ			“รวมน�้าใจให้การเรียนรู้	สู่น้อง	ๆ	

บ้านปางน�้าถุ”	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	โดยมีทีมงานคิวทีซีจิตอาสาจ�านวน	31	คน	เข้าร่วมท�ากิจกรรมดังนี้

	 	 1.	จัดหาทีวีขนาด	55	นิ้วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจ�าวน	3	ชุด	เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

	 	 2.	ทาสีอาคารเรียน	โรงอาหาร	จ�านวน	2	อาคาร

	 	 3.	แก้ไขระบบประปาโรงเรียน	เปลี่ยนก๊อกน�้า	และอุปกรณ์ที่ช�ารุด

 งบประมาณที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน

	 	 ส่วนที่บริษัทสนับสนุนตามนโยบายจ�านวน			 	 	42,280	บาท

	 	 ส่วนที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคจ�านวน			 	52,759.25	บาท

94 รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



 

 

97  

รายงานความยัง่ยนื 2562 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  

95รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 





	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรง	

หรอืทางอ้อม	โดยใช้กลยุทธ์	“สร้างวฒันธรรมสเีขยีวอย่างยัง่ยืน”	ให้เกิดขึน้ในองค์กร	ก�าหนดเป็นนโยบายสิง่แวดล้อม	พลงังาน	และ

คาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กร		http://qtc-energy.com/?page_id=813	ผ่านการใช้ระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	

ISO14001	,การบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน	ISO50001	,	การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกด้วยมาตรฐาน	ISO14064-3	และมาตรฐานขององค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	:	อบก.		รวมถึงข้อ

ก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และบริษัทฯ	ยังคงส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�างานต่าง	ๆ		เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวที่ยั่งยืน	

นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
 “เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC หมดอายุการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งกลับมายังโรงงานผลิตของ QTC ได้เพ่ือเข้ากระบวนการ

คัดแยก และส่งก�าจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ท้ังน้ี ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เน่ืองจาก

หม้อแปลงไฟฟ้า QTC ถือเป็นทรพัย์สนิของลกูค้าโดยชอบ และลกูค้าจะต้องเป็นผูจ้ดัส่งหม้อแปลงไฟฟ้า QTC มาท่ีโรงงานผลติควิทซี ี

จังหวัดระยองด้วยตนเอง”

ในรอบปี	2562	ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�าจัดที่โรงงาน	“คิวทีซี”	จังหวัดระยอง

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า คิวทีซี 
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ด้านสิ่งแวดล้อม



การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ : ขยะ 

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการจดัการกากของเสียท้ังท่ีเกิดขึน้จากการอปุโภคบรโิภคของพนักงาน			และเกิดจากงานรบัเหมา

ก่อสร้างหรอืตดิตัง้อปุกรณ์		รวมถึงเกิดจากกระบวนการผลติและบรกิารของบรษิทัฯ	โดยมวีีธีการคดัแยกขยะท่ีชดัเจน	มโีรงคดัแยกขยะ

ทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัความปลอดภัย	พร้อมท้ังมข้ัีนตอนในการเตรยีมภาวะฉกุเฉนิส�าหรบัการจดัการของเสยีโดยเฉพาะ	นอกจากนี้

ยงัให้ความใส่ใจในการคดัเลอืกบรษิัทผูร้บัก�าจดัของเสยีทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้	พร้อมทัง้ตดิตาม	ตรวจ

สอบการท�างานของบริษัทผู้รับก�าจัดอยู่อย่างสม�่าเสมอ	เนื่องจากการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ถือเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความ

สนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นความเสีย่งต่อชือ่เสยีงขององค์กร	จงึต้องมกีารบรหิารจดัการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดและ

ใช้ความรอบครอบในการด�าเนินการ	มีเป้าหมายในการด�าเนินงานดังนี้

เป้าหมาย

•	 ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต	ส่งบ�าบัดก�าจัด
	 ลดลง	1%	จากปี	2561

•	 วัสดุที่ไม่ใช่แล้วส่งก�าจัดด้วยการฝังกลบเป็นศูนย์

•	 ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต	ส่งบ�าบัดก�าจัด
	 ลดลงจากปี	2561	คิดเป็น	29.40%

•	 ด�าเนินการ	Zero	to	Landfill	ได้	100%

ผลการด�าเนินงาน
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รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2562

บริษัท ไทยซิงไฮโดรคาร์บอน จ�ากัด                   
รวบรวมก�าจัด	:		 น�้ามันหม้อแปลงที่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB			
วิธีก�าจัด	:				 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		

บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน)
รวบรวมก�าจัด	:		 Contaminated	container	,	ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว	,	Contaminate	Garbage	,	สีเสื่อมสภาพ	,	
	 น�้าเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี	,		น�้าเสียปนเปื้อนตะกั่วและทองแดง,	จารบีใช้แล้ว	,	
	 ฝุ่นผงจากการเชื่อม/เจียร/ตัด		,น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	ของเสียจากการก่อสร้าง	,	ซิลิก้าเจลใช้แล้ว	,	
	 ไส้กรองน�้ามัน
วิธีก�าจัด	:				 075		เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย

บริษัท โปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากัด (มหาชน)
รวบรวมก�าจัด	:			 เศษลูกถ้วย		,		ถ่านไฟฉาย/แบตเตอร์รี่	
วิธีก�าจัด	:					 073	ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
รวบรวมก�าจัด	:		 กากกาว		,		เศษผ้าและขี้เลื่อยปนเปื้อนน�้ามัน	,	ซิลิก้าเจล
วิธีก�าจัด	:					 042		ท�าเชื้อเพลิงผสม	

บริษัท โชคสหพัฒน์ จ�ากัด แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด 
รวบรวมก�าจัด	:		 เศษไม้,	สายไฟ,	ของเสียที่เผาได้ได้แก่	RDF	,	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	,		เศษทองแดง	,	
	 เศษเหล็ก	,	เศษกระดาษ		,	เศษขี้กลึง		
วิธีก�าจัด	:		 011	คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จ�ากัด   
รวบรวมก�าจัด	:		 กระป๋องสเปรย์เปล่า	,		หลอดไฟใช้แล้ว	,	น�า้เสยีปนเป้ือนสารเคม	ี,	หลอดไฟหมดอายุ																																							
วิธีก�าจัด	:		 	049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		ๆ
รวบรวมก�าจัด:			 ใบหินเจียร
วิธีก�าจัด	:			 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด	:		 Contaminated	container,		วัสดุปนเปื้อน	,	จารบีใช้แล้ว	,	น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	
	 กระป๋องสเปรย์เปล่า	,	หลอดไฟหมดอายุ	,	ขี้เลื้อยปนเปื้อน	,	Electronic	Wase
วิธีก�าจัด	:			 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		ๆ	,		042	ท�าเชื้อเพลิงผสม	
รวบรวมก�าจัด:			 ใบหินเจียร
วิธีก�าจัด	:	 	044	เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
รวบรวมก�าจัด	:		 เศษกระดาษ	(รวมกระดาษลัง)	,	เศษไม้	(รวมขี้เลื่อย)	,	เศษชิ้นงานพลาสติก	,	
	 ถังพลาสติกขนาด	15	ลิตร	,	แกนกระดาษ	,	สายไฟ	,	Contaminated	Container
วิธีก�าจัด	:			 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น		ๆ	,		011	คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่างต่อ

บริษัท ที เค เอส พี ออย จ�ากัด 
รวบรวมก�าจัด	:			 น�้ามันหม้อแปลงที่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB	

วิธีก�าจัด	:	 049	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น	ๆ  

*การขนส่ง และก�าจัดของเสีย (ขยะ) ด�าเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปก�าจัดในต่างประเทศ  

*การด�าเนินการต่าง ๆ ขอบริษัทฯ และผู้รับก�าจัด ในรอบปี 2562 เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด และไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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การตรวจประเมินผู้รับก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

	 ในปี	2562	ได้ด�าเนินการการตรวจประเมินผู้รับก�าจัดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว	เพ่ือ

ขึ้นทะเบียนผู้รับก�าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายใหม่จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	

•  บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  

	 ทะเบียนโรงงาน	3-105-42/48	รย		

	 เลขผู้รับก�าจัด		คือ	DIW-D-064800030

•  บริษัท ที เค เอส พีออย จ�ากัด 

	 ทะเบียนโรงงานเลขที่	3-106-27/53ชบ	

	 เลขผู้รับก�าจัด	คือ		DIW-D-100900034

 ตารางแสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิตปี 2560-2562
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การตรวจประเมินผูร้บัก าจดัวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว 
ในปี 2562 ไดด้ าเนินการการตรวจประเมนิผูร้บัก าจดัวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เพื่อขึน้ทะเบยีนผูร้บั

ก าจดัวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้รายใหมจ่ านวน 2 ราย ไดแ้ก ่ 

 บรษิทั ทองวฒันา เวสท์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั  ทะเบยีนโรงงาน 3-105-42/48 รย       
เลขผูร้บัก าจดั  คอื DIW-D-064800030 

 บรษิทั ท ีเค เอส พอีอย จ ากดั ทะเบยีนโรงงานเลขที ่3-106-27/53ชบ                    
เลขผูร้บัก าจดั คอื  DIW-D-100900034 

 

ตารางแสดงปริมาณวสัดไุม่ใช้แล้วจากการผลิตปี 2560-2562 

ประเภทขยะ รหสัวิธีก าจดั วิธีก าจดั 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปริมาณ ค่าใช้จา่ย รายได้ ปริมาณ
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จา่ย รายได้ ปริมาณ
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จา่ย รายได้ 
ขยะ(กก.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ขยะทัว่ไป 
จากการผลิต 

011 คดัแยกเพื่อจ าหน่าย คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่าย 96,807.00 379,741.66  5,922,198.04 242,961.50 359,876.40 7,247,973.39 267,712.00 348,152.00 7,094,271.41 

073 ฝงักลบอย่าง ฝงักลบอย่างปลอดภยั เม ื่อท าการ 
2,100.00 350.00 40.00 

ปลอดภยั ปรบัเสถยีรใหเ้ป็นก้อนแข็งแล้ว 

075 เผาท าลายในเตาเผา เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย 40,646.00 2,150.00 800.00 

ขยะอนัตราย 
จากการผลิต 

044 เป็นวตัถุดบิทดแทน เป็นวตัถุดบิทดแทนในเตาเผาปูนซเีมนต์ - 755.00 1,470.00 
049 น ากลบัมาใช้ประโยชน์อกี น ากลบัมาใช้ประโยชน์อกีด้วยวธิอี ืน่ๆ 35,600.00 40,688.00 34,748.00 

073 ฝงักลบอย่างปลอดภยั ฝงักลบอย่างปลอดภยั เมื่อท าการปรบัเสถยีร
ใหเ้ป็นก้อนแข็งแล้ว 5,608.00 11.02 1,554.00 

042 ท าเชื้อเพลงิผสม ท าเชื้อเพลงิผสม - 2,785.06 17,330.00 
075  เผาท าลายในเตาเผา เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย 35,850.00 24,656.00 5,594.00 

รวมปริมาณขยะทัง้ปี (กก.) 216,611.00 314,356.58 329,248.00 
 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วจากการผลิต 2560-2562 

จากตารางและกราฟแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จากการผลิตระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2562 จะเห็นไดว้า่ มกีาร
บริหารจัดการของเสียไดม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น สามารถคดัแยกปรมิาณวสัดุที่ไม่ใช้แล้วและสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้ (Recycle) 
เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 23.41 ตนั   และคดัแยกวสัดไุมใ่ชแ้ลว้เพื่อก าจดัโดยวธิที าเชื้อเพลงิผสม (Energy recovery) มปีรมิาณเพิม่ขึ้น
15.26 ตนั   และไดส้่งวสัดุที่ไมใ่ชแ้ลว้ไปบ าบดั ก าจดั ลดลงจากปี 2561 ปรมิาณ 19.18 ตนั ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการบ าบดั ก าจดัลดลง
จากปี 2561 คดิเป็น 3.26% หรอืลดลง 11,724.40 บาท     

599 คดัแยกเพือ่
จ าหน่าย 

573 ฝงักลบอยา่ง
ปลอดภยั 

570 เผาท าลายใน
เตาเผา 

522 เป็นวตัถุดบิ
ทดแทน 

521 น ากลบัมาใช้
ประโยชน์อกี 

573 ฝงักลบอยา่ง
ปลอดภยั 

524 ท าเชื้อเพลงิ
ผสม 

570 เผาท าลายใน
เตาเผา 

ปรมิาณขยะปี 65 (กก.)  96,807.00 2,100.00 40,646.00 - 35,600.00 5,608.00 - 35,850.00

ปรมิาณขยะปี 69 (กก.) 242,961.50 350.00 2,150.00 755.00 36,093.00 11.02 2,785.06 24,656.00

ปรมิาณขยะปี 64 (กก.) 267,712.00 40.00 800.00 1,470.00 34,748.00 1,554.00 17,330.00 5,594.00
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ขยะอนัตราย
จากการผลิต 

 

ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต 2560-2562

	 จากตารางและกราฟแสดงการเปรยีบเทียบปรมิาณวัสดท่ีุไม่ใช้แล้วจากการผลติระหว่างปี	2560	ถึงปี	2562	จะเห็นได้ว่า	มกีาร

บรหิารจดัการของเสยีได้มปีระสทิธิภาพมากขึน้	สามารถคัดแยกปรมิาณวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและสามารถจ�าหน่ายเป็นรายได้	(Recycle)	

เพิ่มขึ้นจากปี	2561	จ�านวน	23.41	ตัน			และคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อก�าจัดโดยวิธีท�าเชื้อเพลิงผสม	(Energy	recovery)	มีปริมาณ

เพิ่มขึ้น15.26	ตัน			และได้ส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปบ�าบัด	ก�าจัด	ลดลงจากปี	2561	ปริมาณ	19.18	ตัน	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัด	

ก�าจัดลดลงจากปี	2561	คิดเป็น	3.26%	หรือลดลง	11,724.40	บาท	
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กราฟแสดงการเปรียบสัดส่วนการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วระหว่างปี 2561-2562

ภาพการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน�าไปฝังกลบตามเกณฑ์ข้อยกเว้นของ Zero waste to landfill
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กราฟแสดงการเปรียบสดัส่วนการจดัการวสัดไุม่ใช้แล้วระหว่างปี 2561-2562 

  จากกราฟจะเห็นไดว้า่ปี 2562 มกีารบรหิารจดัการวสัดุที่ไม่ใชแ้ล้วจากการผลิตตามหลกั 3Rs ไดด้กีว่าปี 2561 โดยมกีารส่งไป
บ าบดั ก าจดั เพยีง 7,988 กก.  ลดลงจากปี 2561 คดิเป็น 29.49%  ไดเ้กนิกวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 

Zero Waste to Landfill  

 ส าหรบัการจดัการวสัดทุีไ่ม่ใชแ้ลว้ที่ก าจดัโดยวธิกีารฝงักลบอย่างปลอดภยั ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑข์อง 
Zero waste to landfill ได ้100% โดยมกีารส่งวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ล้วปรมิาณ 1.60 ตนั ซึ่งเป็นประเภทที่ไดร้บัการยกเวน้ใหก้ าจดัโดยวธิฝีงักลบ
ตามหลกัเกณฑ ์ฯ ด าเนินการโดย บรษิทั โปรเฟสชัน่เนล เวสต์ เทคโนโลยี (9111) จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัอสีเทริ์น ซบีอรด์ เอนไว
รอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จ ากดั 

 

 

ภาพการจดัการวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วน าไปฝังกลบตามเกณฑข้์อยกเว้นของ Zero waste to landfill 

 

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ท่ีไม่ใช้แล้ว 

 ปี 2562 บจ.ควิ โซลาร์ 1 ยงัไมม่กีารส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก าจดั เนื่องจากยงัใชส้ทิธ ิBOI จึงท าการขยายเวลาการจดัเกบ็
วสัดไุมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมาย 

Recycle บ ำบัดก ำจัด Energy Recovery

ปี 2561 279,054.50 27,167.02 3,540.06

ปี 2562 302,460.00 7,988.00 18,800.00
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ลดลง 29.49% 

	 จากกราฟจะเห็นได้ว่าปี	2562	มีการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิตตามหลัก	3Rs	ได้ดีกว่าปี	2561	โดยมีการส่ง

ไปบ�าบัด	ก�าจัด	เพียง	7,988	กก.		ลดลงจากปี	2561	คิดเป็น	29.49%		ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว

	 ปี	2562	บจ.ควิ	โซลาร์	1	ยังไม่มกีารส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�าจดั	เน่ืองจากยังใช้สิทธิ	BOI	จงึท�าการขยายเวลาการจดัเก็บวัสดุ

ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย

Zero Waste to Landfill 

	 ส�าหรบัการจดัการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีก�าจดัโดยวิธีการ

ฝังกลบอย่างปลอดภัย	ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์ของ	Zero	waste	to	landfill	ได้	100%	โดย

มกีารส่งวัสดท่ีุไม่ใช้แล้วปรมิาณ	1.60	ตนั	ซึง่เป็นประเภท

ที่ได้รับการยกเว้นให้ก�าจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลักเกณฑ์	

ฯ	ด�าเนินการโดย	บริษัท	โปรเฟสชั่นเนล	เวสต์	เทคโนโลยี	

(1999)	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัทอีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอน

ไวรอนเมนทอล	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากกระบวนผลติ	และบรกิารของบรษิทัฯ		และบรษิทัย่อย	โดย

ได้น�าระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO14001	มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต	

การบริการ	และงานส�านักงาน	พร้อมทั้งขอการรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จะควบคุม	

และขจัด	กระบวนการที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	ชุมชน	โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานดังนี้

	 ระบบการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ISO14001	ได้รบัการตรวจประเมนิโดยผูต้รวจสอบจากภายนอกปีละ	1	ครัง้	ส�าหรบั	

QTC	Energy	ตรวจรับรองระบบ	และขอการรับรองจาก	SGS	(Thailand)	Limited		และ	Q	Solar	1	ตรวจรับรองระบบ	และขอการ

รับรองจาก	Intertek	Certification	Limited	
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กระบวนการผลิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้จากกระบวนผลติ และบรกิารของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย โดยได้

น าระบบการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดล้อม ISO14001 มาประยุกต์ใชแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การบรกิาร 
และงานส านักงาน พรอ้มทัง้ขอการรบัรองเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  ว่าบริษทัฯ และบรษิัทย่อย จะควบคุม และขจัด 
กระบวนการทีอ่าจสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม ชมุชน โดยมเีป้าหมายการด าเนินงานดงันี้ 

 

 

 
ระบบการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 ไดร้บัการตรวจประเมนิโดยผูต้รวจสอบจากภายนอกปีละ 1 ครัง้ ส าหรบั 

QTC Energy ตรวจรบัรองระบบ และขอการรบัรองจาก SGS (Thailand) Limited  และ Q Solar 1 ตรวจรบัรองระบบ และขอการรบัรอง
จาก Intertek Certification Limited  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO14001:2105 (UKAS & NAC)

QTC Energy

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO14001:2105 (UKAS)

Q Solar 1

เป้าหมาย

•	 ด�าเนินการจัดซื้อวัสดุส�านักงาน	“ฉลากเขียว”
	 ทดแทนวัสดุเดิมอย่างน้อย	2	รายการในปี	2562

•	 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
	 ทางธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 ด�าเนินการจัดซื้อวัสดุส�านักงาน	“ฉลากเขียว”
	 ทดแทนได้	จ�านวน	3	รายการ

•	 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม	(คุณภาพน�้า,	คุณภาพอากาศ)
	 เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

ผลการด�าเนินงาน
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 การจัดซื้อสีเขียว
	 ปี	2562	เป็นปีแรกที่บริษัทฯ	เริ่มมีนโยบายให้จัดซื้อ	จัดหา	วัสดุที่ใช้ในการผลิต	และวัสดุส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

โดยใช้ให้พจิารณาคดัเลอืกจากสนิค้าทีม่เีครือ่งหมาย	“ฉลากเขียว”	ท้ังน้ี	เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตท่ีให้ความส�าคัญต่อการลดผลก

ระทบด้านสิง่แวดล้อม	และเพ่ือสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า	ทุกคน	ทุกกระบวนการ	สามารถช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อม

ได้ทั้งทางตรง	และทางอ้อม			โดยในปี	2562	ได้จัดซื้อวัสดุส�านักงานที่มีเครื่องหมาย	“ฉลากเขียว”	มาใช้ทดแทนวัสดุเดิมที่ใช้จ�านวน		

3	รายการ	มูลค่ารวม	177,172.12	บาท	ได้แก่

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี	2562	เปล่ียนเครื่องเช่าเป็นเครื่อง

ที่มี	“ฉลากเขียว”	เครื่องหมายการค้า	“RICOH”	ทดแทนเครื่อง

เก่า	จ�านวน	4	เครื่อง	มูลค่าการเช่าเฉพาะเครื่องที่มีฉลากเขียว	

104,040	บาท

รายการ : กระดาษถ่ายเอกสาร	70		แกรม

รหัสอุปกรณ์ส�านักงาน: : 0016

เครื่องหมายการค้า : Shih-Tzu

มูลค่าการจัดซื้อ : 66,346.00	บาท

รายการ : ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิดรุ่น	ZL102-W

รหัสอุปกรณ์ส�านักงาน: : 0038

เครื่องหมายการค้า : PENTEL

มูลค่าการจัดซื้อ : 6,786.12	บาท
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 การควบคุมมลพิษ

 คุณภาพน�้าทิ้ง

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าใต้ดินเพ่ือ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต		มีเพียงการใช้น�้าเพื่อการหล่อเย็น

แบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	,	ใช้น�้าเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงาน	ซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าไว้ใช้ซ�้าตลอดทั้งปีก่อนการ

ส่งก�าจดัอย่างถูกวิธี		ส�าหรบัการช�าระล้างอปุกรณ์ปนเป้ือนต่าง	ๆ	บรษิทัฯ	จดัให้มถัีงกักเก็บน�า้ท่ีมกีารปนเป้ือนและส่งก�าจดัภายนอก

ตามระยะ		ดังน้ัน	น�้าทิ้งท่ีเกิดข้ึนคือน�้าท่ีเกิดจากการช�าระล้างในห้องน�้า	ห้องครัว	การล้างรถยนต์	เท่าน้ัน	น�้าท่ีถูกใช้งานแล้วจะถูก

รวบรวมอยู่ในบ่อน�า้ท่ีขุดข้ึนภายในบรษิทัฯ	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรดน�า้ต้นไม้ต่อไป		ซึง่บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดคณุภาพน�า้ทิง้

ของโรงงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	โดย	บริษัท	เคมเล็บ	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064
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 การควบคุมมลพษิ 

คุณภาพน้้าท้ิง 
โรงงานผลติของควิทซีีตัง้อยู่ในบรเิวณที่ไม่มแีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ตอ้งดูดน ้าใต้ดนิเพื่อใชใ้น

การอุปโภคเท่านัน้    ในกระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่มกีารใชน้ ้ าในข ัน้ตอนการผลิต  มเีพียงการใชน้ ้ าเพื่อการหล่อเย็นแบบ
หมุนเวยีนของเตาอบ Vacuum , ใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิากการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งเป็นระบบกกัเกบ็น ้าไวใ้ชซ้ ้าตลอดทัง้ปีก่อนการสง่ก าจดั
อย่างถูกวธิ ี ส าหรบัการช าระล้างอุปกรณ์ปนเป้ือนต่าง ๆ บรษิทัฯ จดัใหม้ถีงักกัเกบ็น ้าที่มกีารปนเป้ือนและส่งก าจดัภายนอกตามระยะ  
ดงันัน้ น ้าทิ้งทีเ่กดิขึน้คอืน ้าทีเ่กดิจากการช าระล้างในหอ้งน ้า หอ้งครวั การลา้งรถยนต์ เท่านัน้ น ้าทีถู่กใชง้านแล้วจะถูกรวบรวมอยู่ในบ่อ
น ้าที่ขุดขึ้นภายในบรษิทัฯ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าต้นไมต้่อไป  ซึ่งบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งของโรงงานเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064   

 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของ QTC Energy โรงงาน ณ จดุสดุท้าย (ปี 2559-2562) 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 

ผลตรวจ   

มาตรฐาน หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 

8/6/59 24/11/59 16/6/60 20/12/60 09/6/61 20/12/61 30/7/62 6/12/62 

BOD5 7 16 4 7 7 6 7 <2 20 mg/l 

Oil and Grease <1.5 2.1 4.6 <1.5 Not Detected <2.5 Not Detected Not Detected 5 mg/l 

PH 7.76 8.82 7.26 6.61 7.17 7.13 7.94 7.74 5.5-9.0 - 

Sulfides <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 Not Detected <0.5 1 mg/l as H2S 

Suspended Solids 20 21 10 10 15 22 74 31 50 mg/l 

Temperature 38 32 31 23 32 28 34 27 40 °C 

Total Dissolved Solids 87 Not Detected Not Detected 59 Not Detected 121 316 68 3000 mg/l 

Total Kjeldahl Nitrogen <1.0 1.3 <1.0 1.6 1.9 5.4 5.7 10.6 100 mg/l as H2S 
 
 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของ Q Solar 1 ปี 2562 
พื้นท่ีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน หน่วย เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

น ้าทิง้ของระบบประปา ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.3 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 2 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) <40 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 3 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) <5 5 mg/l ผา่น 

น ้าทิง้บอ่น ้าซมึอาคารบ้านพกั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.5 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 6 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) <40 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 4 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) ND. 5 mg/l ผา่น 

น ้าทิง้บอ่น ้าซมึอาคารส านกังาน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.4 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 5 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) 92 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 16 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) ND. 5 mg/l ผา่น 
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 การควบคุมมลพษิ 

คุณภาพน้้าท้ิง 
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หมุนเวยีนของเตาอบ Vacuum , ใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิากการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งเป็นระบบกกัเกบ็น ้าไวใ้ชซ้ ้าตลอดทัง้ปีก่อนการสง่ก าจดั
อย่างถูกวธิ ี ส าหรบัการช าระล้างอุปกรณ์ปนเป้ือนต่าง ๆ บรษิทัฯ จดัใหม้ถีงักกัเกบ็น ้าที่มกีารปนเป้ือนและส่งก าจดัภายนอกตามระยะ  
ดงันัน้ น ้าทิ้งทีเ่กดิขึน้คอืน ้าทีเ่กดิจากการช าระล้างในหอ้งน ้า หอ้งครวั การลา้งรถยนต์ เท่านัน้ น ้าทีถู่กใชง้านแล้วจะถูกรวบรวมอยู่ในบ่อ
น ้าที่ขุดขึ้นภายในบรษิทัฯ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าต้นไมต้่อไป  ซึ่งบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งของโรงงานเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย บริษัท เคมเล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
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ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของ QTC Energy โรงงาน ณ จดุสดุท้าย (ปี 2559-2562) 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั 

ผลตรวจ   

มาตรฐาน หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 

8/6/59 24/11/59 16/6/60 20/12/60 09/6/61 20/12/61 30/7/62 6/12/62 

BOD5 7 16 4 7 7 6 7 <2 20 mg/l 

Oil and Grease <1.5 2.1 4.6 <1.5 Not Detected <2.5 Not Detected Not Detected 5 mg/l 

PH 7.76 8.82 7.26 6.61 7.17 7.13 7.94 7.74 5.5-9.0 - 

Sulfides <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 Not Detected <0.5 1 mg/l as H2S 

Suspended Solids 20 21 10 10 15 22 74 31 50 mg/l 

Temperature 38 32 31 23 32 28 34 27 40 °C 

Total Dissolved Solids 87 Not Detected Not Detected 59 Not Detected 121 316 68 3000 mg/l 

Total Kjeldahl Nitrogen <1.0 1.3 <1.0 1.6 1.9 5.4 5.7 10.6 100 mg/l as H2S 
 
 

ตารางแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงของ Q Solar 1 ปี 2562 
พื้นท่ีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน หน่วย เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

น ้าทิง้ของระบบประปา ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.3 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 2 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) <40 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 3 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) <5 5 mg/l ผา่น 

น ้าทิง้บอ่น ้าซมึอาคารบ้านพกั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.5 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 6 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) <40 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 4 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) ND. 5 mg/l ผา่น 

น ้าทิง้บอ่น ้าซมึอาคารส านกังาน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)A 7.4 5.5-9.0 - ผา่น 
 บโีอด ี(BOD) 5 20 mg/l ผา่น 
 ซโีอด ี(DOC) 92 120 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณของเขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)A 16 50 mg/l ผา่น 
 ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grecase) ND. 5 mg/l ผา่น 
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 คุณภาพอากาศ

	 ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี	มีข้ันตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก	ซึ่งในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้อง	

บริษัทฯ	ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเบ้ืองต้นที่ทันสมัยเพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยท่ีสุด	และมีการตรวจวัด

คุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอปีละ	2	ครั้ง	โดย	บริษัท	เคมเล็บ	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064		กระบวนการทีเ่ก่ียวข้องกับการปล่อยมลพิษสูอ่ากาศในปี	2562	

มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มปล่องระบายอากาศเพื่อให้มีความเหมาะสม	ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ	ณ	

ปลายปล่องขณะปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมายก�าหนด	มีผลเป็นดังนี้
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คุณภาพอากาศ 
ในกระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าของควิทีซี มขี ัน้ตอนที่ต้องระบายอากาศสู่ภายนอก ซึ่งในกระบวนการผลิตที่เกีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตัง้ระบบป้องกนัเบือ้งตน้ทีท่นัสมยัเพื่อเป็นการป้องกนัมลพษิออกสู่บรรยากาศใหน้้อยทีสุ่ด และมกีารตรวจวดัคุณภาพ
อากาศอย่างสม ่าเสมอปีละ 2 ครัง้ โดย บรษิทั เคมเล็บ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษิทัที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 Accreditation Number Testing-0064  กระบวนการที่เกีย่วขอ้งกบัการปล่อยมลพษิสูอ่ากาศในปี 2562 มกีารปรบัเปลี่ยน
และเพิ่มปล่องระบายอากาศเพื่อให้มคีวามเหมาะสม ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน ผลการตรวจวดัสภาพอากาศ ณ ปลายปล่องขณะ
ปฏบิตังิานสอดคลอ้งตามกฎหมายก าหนด มผีลเป็นดงันี้ 
 

ตารางแสดงผลตรวจวดัอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2559 – 2562) 

พืน้ท่ี พารามิเตอร ์

ผลตรวจ 
มาตรฐา

น หน่วย 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 3/62 

1/6 23/11 15/6 20/12 5/6 11/12 23/7 24/9 17/12 

ปล่องดดูขีเ้ลื่อยหอ้งตดัไม ้ Particulate (ฝุน่ละออง) <0.1 2.82 1.2  8.68 1.01 0.82  1.83 400 mg/m3 

ปล่องหอ้งพ่นส(ีSpay Booth) Particulate (ฝุน่ละออง) 4.49 2.59 4.11 1.97 1.92 11.3  0.97  400 mg/m3 

MC 139 โรงงาน 6 Xylene <0.25 0.73        200 ppm 

 Total VOCs 32.2 28.2 1.77 6.97 2.69 18.5  33.2  - ppm 

ปล่องหอ้งพ่นส(ีSpay Booth) Particulate (ฝุน่ละออง)      0.24  6.29  400 mg/m3 

MC 199 โรงงาน 6 Total VOCs      3.85  61.3  - ppm 
ปล่อง Spray Booth พ่นส ี

(ตดิตัง้) Particulate (ฝุน่ละออง) 4.73 0.38 2.1  94.9 8.12 17.7  111 400 mg/m3 

 Xylene 1.06 0.38        200 ppm 

 
Volatile Organic 
Compounds 28.7 4.54 3.69 0.21 3.02 9.46 18.9  643 - ppm 

ปล่องเครื่องตดัพลาสม่า 
โรงงาน 4 Particulate (ฝุน่ละออง) 2.05 42.5 22.7 54.1 3.31 10.1   33 400 mg/m3 

 Oxide of Nitrogen as 
Nitrogen Dioxide 

<1 Not 
Detected 12 3 11 1   <1 - ppm 

 Carbon Monoxide 4 <1 3  Not 
Detected     870 ppm 

 Oil mist (ละอองน า้มนั)    433      - mg/m3 

ปล่องเตาตบ (Vacuum) 

Particulate (ฝุน่ละออง)    23.2      400 mg/m3 

Oil mist (ละอองน า้มนั) 0.391 355 278 7.52 107 342 150  78 - mg/m3 

Carbon Monoxide 2 19        690 ppm 

Oxide of Nitrogen as 
Nitrogen Dioxide 

<1 Not 
Detected <1  Not 

Detected 
Not 

Detected 3  
Not 

Detect
ed 

200 ppm 

ปล่องเตาตบ (หมอ้แปลง
ซ่อม) 

Oil mist (ละอองน า้มนั) 0.513 306 12.2 2.08 
Not 

Detecte
d 

22.1 4.19  68.8 - mg/m3 

 Xylene <0.25 Not 
Detected  -      200 ppm 

 Oxide of Nitrogen as 
Nitrogen Dioxide 

<0.25 Not 
Detected  <1      200 ppm 

ปล่องดดูความชืน้เตาอบหมอ้
แปลง (โรง Power) 

Oil mist (ละอองน า้มนั)         949 - mg/m3 

Oxide of Nitrogen as 
Nitrogen Dioxide         <1 - ppm 
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 คิวทีซี	ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง	และส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าท้ังในภาคอุตสาหกรรม	และภาคครัวเรือน		บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน	เพ่ือให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด	ลดความสูญเสียของพลังงานไฟฟ้า	ช่วยลด

ค่าใช้จ่าย	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้า	

	 จากประเด็นความส�าคัญด้านความย่ังยืน	“ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	เป็นประเด็นส�าคัญมากส�าหรับคิวทีซี	เพ่ือ

สร้างโอกาสในการแข่งขัน		แต่ส�าคญัระดบัปานกลางของผูม้ส่ีวนได้เสยีเนือ่งจากลกูค้าบางกลุม่ยังไม่ให้ความส�าคญัในประเดน็นีไ้ม่

มากนัก	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	

รวมถงึการพัฒนาผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานฉลากเขยีวและขออนญุาตใช้เครือ่งหมายฉลากเขยีว	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นทางเลอืกให้ลกูค้าเลอืก

ใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน	 “Save The World Save Your Money” 	เป้าหมาย

การด�าเนินงานปี	2562	เป็นดังนี้

เป้าหมาย

•	 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	50	ล้านบาท

•	 มูลค่าขายผลิตภัณฑ์	Super	Low	Loss	>	22	ล้านบาท

•	 มูลค่าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ	“ฉลากเขียว”	>	37	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน
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Super Low Loss Transformer
	 บรษิทัฯ	ยังคงเดนิหน้าส่งเสรมิการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลงังาน	AMDT	หรอืในชือ่ใหม่		Super	Low	

Loss	อย่างต่อเนื่อง		หม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss	เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ปี	2551	และ

ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช	:	NIA)	ในปี	2560	สามารถจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้ในปี	

2561		

	 โดยในปี	2562	มยีอดจ�าหน่าย	Super	Low	Loss	:	SLL	ทัง้สิน้	29	เครือ่ง	มลูค่ากว่า	22	ล้านบาท	มมีลูค่าเพ่ิมข้ึนจากปี	2561	

กว่า	50%	สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า	และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้

ยอดจ�าหน่ายปี 2562 KW/ปี ค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ton/CO2/Year)

ค�านวณค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ต้องจ่าย 

(บาท)

Unit kVA *STD **SLL diff *STD **SLL diff *STD **SLL diff

29 34,115.00 734,184 518,246 215,939 369.5089 210.1450 159.3639 2,569,645 1,813,860 755,785

	 จากตารางและกราฟท่ีแสดงจะเหน็ได้ว่าการใช้ผลติภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss	ของ	QTC	ในปี	2562	สามารถ

สร้างคณุค่าทางตรงให้แก่ลกูค้าผูใ้ช้งานโดยลดค่าไฟฟ้ากว่า	755,785	บาท/ปี	และสร้างคณุค่าทางอ้อมต่อสิง่แวดล้อม	โดยสามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้ากว่า	159	tonCo2/Year		หรอืเทยีบเท่าการดดูกลบัก๊าซเรอนกระจกของไม้สกั

ขนาดเหมาะสมมากจ�านวนกว่า	5,819	ต้น

หมายเหตุ	:		 1.		 Load	Profile	ในการค�านวณ	ใช้Load	50%	ของหม้อแปลง	8	ชม.	(เวลาท�างานปกติ)	และLoad		50%	

	 	 ของหม้อแปลง	16	ชม.

	 2.		 อ้างอิงค่าไฟฟ้า	3.5	บาท/unit

	 3.		 ชนิดไม้สกั	ลกัษณะพ้ืนทีเ่หมาะสมมาก	=	21.6	Co2/ต้น/ปี	อ้างองิ	http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277.=

	 	 	 *	STD		 หมายถึง	หม้อแปลงมาตรฐานปกติ

	 	 	 **	SLL	 หมายถึง	หม้อแปลงไฟฟ้า	Super	Low	Loss
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o  
บรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หมอ้แปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังาน AMDT หรอืในชื่อใหม่  Super Low 

Loss อย่างต่อเนื่อง  หมอ้แปลงไฟฟ้า Super Low Loss เป็นผลงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2551 และไดร้บัทุน
สนบัสนุนจากส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ (สนช : NIA) ในปี 2560 สามารถจ าหน่ายเชงิพาณิชย์อย่างเป็นทางการไดใ้นปี 2561   

โดยในปี 2562 มยีอดจ าหน่าย Super Low Loss : SLL ทัง้สิ้น 29 เครื่อง มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท มมีูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
กวา่ 50% สรา้งคณุคา่ใหแ้กลู่กคา้ และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดด้งันี้  

 
ตารางแสดงผลค านวณ GHG และค่าไฟฟ้าจากการใช้ Super Low Loss 

ยอดจ าหน่ายปี 2562 KW/ปี ค านวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (ton/CO2/Year) ค านวณค่าไฟฟ้าท่ีผู้ใช้ต้องจ่าย (บาท) 

Unit kVA *STD **SLL diff *STD **SLL diff *STD **SLL diff 

29 34,115.00 734,184 518,246 215,939 369.5089 210.1450 159.3639 2,569,645 1,813,860 755,785 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคณุค่าท่ีลกูค้าได้รบัระหว่างหม้อแปลงแบบมาตรฐาน กบั หม้อแปลง Super Low Loss 

 
 

  จากตารางและกราฟทีแ่สดงจะเหน็ไดว้า่การใชผ้ลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้า Super Low Loss ของ QTC ในปี 2562 สามารถสรา้ง
คณุค่าทางตรงใหแ้กลู่กคา้ผูใ้ชง้านโดยลดคา่ไฟฟ้ากว่า 755,785 บาท/ปี และสรา้งคุณคา่ทางออ้มต่อสิง่แวดลอ้ม โดยสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากวา่ 159 tonCo2/Year  หรอืเทยีบเท่าการดดูกลบัก๊าซเรอนกระจกของไมส้กัขนาดเหมาะสม
มากจ านวนกวา่ 5,819 ตน้  
 
หมายเหตุ :   1. Load Profile ในการค านวณ ใชL้oad 50% ของหมอ้แปลง 8 ชม. (เวลาท างานปกต)ิ และLoad  50% ของหมอ้แปลง 16 ชม. 
     2. อ้างองิค่าไฟฟ้า 3.5 บาท/unit 
   3. ชนิดไมส้กั ลกัษณะพื้นทีเ่หมาะสมมาก = 21.6 Co2/ต้น/ปี อ้างองิ http://forest.rayongmodel.com/?page_id=277.= 
   * STD  หมายถงึ หมอ้แปลงมาตรฐานปกต ิ
   ** SLL หมายถงึ หมอ้แปลงไฟฟ้า Super Low Loss 
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Green Label Transformer
	 บริษัทฯ	ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ท่ีจะส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง	โดยปี	2562	ได้ปรับปรุงการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและ

เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	(หม้อแปลงแบบมาตรฐาน)	ให้มี

คุณสมบัติตามมาตรฐานฉลากเขียว	โดยได้ขออนุมัติใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	Certificate	Number	:	GL2019/042	

จ�านวน	6	รายการ	และสามารถจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวได้แล้วจ�านวน	277	เครื่อง	

สร้างมูลค่ากว่า	37	ล้านบาท

	 นายเรอืงชยั	กฤษณเกรยีงไกร	กรรมการผูจ้ดัการ	

(ขวา)	เข้ารบัเกียรตบิตัรการใช้เครือ่งหมายรบัรองฉลาก

เขียวส�าหรับ	“ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า”	จากนาย

ประเสริฐ	บุญสัมพันธ์(ซ้าย)	ประธานองค์กรธุรกิจเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน	และนางนิศากร	โฆษติรตัน์(กลาง)	

ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	ณ	

ห้องวิภาวดีบอลรูม	A	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 บริษัทฯ	ได้เร่ิมจัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กร	ตัง้แต่ปี	2558	และด�าเนนิการมาอย่างต่อเน่ืองขอบเขตเฉพาะ

โรงงานผลติ	จงัหวัดระยอง	มจีดุประสงค์เพ่ือรบัการทวนสอบและรบัรองผล

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรระดับจ�ากัด		(Limited		Assurance		Level)		

ระดับความเชื่อมั่น	95%	โดยใช้มาตรฐาน	ISO14064	และเกณฑ์การ

รายงานก๊าซเรือนกระจกของ	อบก.	อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	มีบริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้

ทวนสอบและรับรองผล	และข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรโดย

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	โดยก๊าซท่ีติดตาม

ผล	ได้แก่		CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	SF6	และ	NF3		

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนการค�านวณปีฐานจากเดิมใช้ปีฐาน	2558	มาใช้ปีฐาน	2561	แทนเนื่องมีการเปลี่ยนแปลง	

ปรบัปรุงกระบวนการผลติค่อนข้างมาก	โดยกระบวนการผลติของปี	2561	ใกล้เคยีงกบัปี	2562	มากทีสุ่ด	มีเปา้หมายการด�าเนนิงาน

ดังนี้

เป้าหมาย

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

•	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต
	 MVA	(ขนาดก�าลังไฟ)	=	0.9586	ton	CO2	eq.	สูงกว่า	18.07%

ผลการด�าเนินงาน
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	 ส�าหรับรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี	2561	ขอการรับรองในปี	2562	หมายเลขการรับรองท่ี	TGO	CFO	FY19-

4-029		(Verification	Period	:	01/01/2018	–	31/12/2018)	บริษัทฯ	โดยคุณพูลพิพัฒน์	ตันธสิน	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึนรับใบ

ประกาศนียบตัรผ่านการขึน้ทะเบยีนจากนายธเนศพล	ธนบณุยวฒัน์	เลขานุการรฐัมนตรกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ภายในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน”	ประจ�าปี	2562	จดัโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรม

เดอะเบอร์เคลียร์	ประตูน�้าเมื่อวันที่	19	กันยายน	2562
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ส าหรบัรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของปี 2561 ขอการรบัรองในปี 2562 หมายเลขการรบัรองที ่TGO CFO FY19-4-029  
(Verification Period : 01/01/2018 – 31/12/2018) บรษิทัฯ โดยคณุพูลพพิฒัน์ ตนัธสนิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึ้นรบัใบประกาศนียบตัร
ผา่นการขึ้นทะเบยีนจากนายธเนศพล ธนบุณยวฒัน์ เลขานุการรฐัมนตรกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ภายในงาน “รอ้ย
ดวงใจ รว่มใจลดโลกรอ้น” ประจ าปี 4064 จดัโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเ รอืนกระจก )องคก์ารมหาชน (ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลยีร์ 
ประตูน ้าเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562 
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
 

 รายงานความยัง่ยนื 2562 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

112  

 คาร์บอนฟตุพร้ินขององค์กร  

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (ton CO2 eq.) 
Scope 1 

(ton CO2 eq.) 
 

Scope 2 
(ton CO2 eq.) 

 

Scope 3 
(ton CO2 eq.) 

 

Total Emission 
Scope 1+ 2 

(ton CO2 eq.) 

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

2558 (ปีฐาน) เก่า 426 899 63 1,325 1,388 
2559 401 672 68 1,073 1,141 
2560 391 907 57 1,298 1,355 
2561 (ปีฐาน) ปัจจบุนั 328 909 64 1,237 1,301 
2562 282 908 50 1190 1240 

% การเปล่ียนแปลงระหว่างปีฐาน 61 & ปี 62 -14.02 -0.11 -21.88 -3.80 -4.69 

Types of GHGs included : CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 

 
 

 

 
 
จากตาราง และกราฟแสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อขนาดก าลงัไฟทีผ่ลติ (ton CO2 eq./MVA) จะเหน็ไดว้า่ ปี 2562 

มกีารปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยขนาดก าลงัไฟทีผ่ลติสงูกวา่ปี 2561 คดิเป็น 18.07% เนื่องจากปี 2562 ก าลงัการผลติหมอ้
แปลงต่อหน่วยผลติ )Unit   (น้อยกวา่ปีฐาน 2561 คดิเป็น 53 % ขณะเดยีวกนัมขีนาดก าลงัไฟน้อยกวา่ปีฐาน 2561 เพยีงเลก็น้อยคดิเป็น 
18.54 % )จ านวนเครือ่งน้อยแต่เป็นหมอ้แปลงขนาดใหญ่ (ซึง่ในการผลติหมอ้แปลงขนาดใหญ่จะใชก้ าลงัไฟฟ้าทีส่งูขึน้  แต่มตีน้ทุนการ
ผลติในการใชท้รพัยากรอื่นๆ ทีต่ ่าลง จงึเป็นเหตุใหป้รมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน Scope 2 น้อยกวา่ปี 2561 เพยีงเลก็น้อย 

การด าเนินการควบคมุปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA (ขนาดก าลงัไฟ) สูงกว่าปี 2561 คิดเป็น 
18.07% ไม่ได้ตามเป้าหมาย  (เป้าหมายไม่เกิน) 10% 

 

2558 (ปีฐำนเดิม) 2559 2560 2561 (ปีฐำนปัจจุบัน) 2562

GHG (ton CO2 eq.) 1,324.42 1,071.45 1,296.66 1,236.26 1,188.92

Capacity (MVA) 1,791.85 1,136.98 1,659.53 1,522.68 1,240.31

ton CO2 eq./MVA 0.7391 0.9424 0.7813 0.8119 0.9586
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กราฟแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่อขนาดก าลงัไฟท่ีผลิต (ton CO2 eq./ MVA)

GHG (ton CO2 eq.) Capacity (MVA) ton CO2 eq./MVA

	 จากตาราง	และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อขนาดก�าลังไฟที่ผลิต	(ton	CO2	eq./MVA)	จะเห็นได้ว่า	ปี	

2562	มกีารปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยขนาดก�าลังไฟท่ีผลิตสูงกว่าปี	2561	คิดเป็น	18.07%	เน่ืองจากปี	2562	ก�าลงัการ

ผลติหม้อแปลงต่อหน่วยผลติ	(Unit)		น้อยกว่าปีฐาน	2561	คดิเป็น	53%	ขณะเดยีวกันมขีนาดก�าลงัไฟน้อยกว่าปีฐาน	2561	เพียงเลก็

น้อยคดิเป็น	18.54%	(จ�านวนเครือ่งน้อยแต่เป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่)	ซึง่ในการผลติหม้อแปลงขนาดใหญ่จะใช้ก�าลงัไฟฟ้าท่ีสงูขึน้		

แต่มีต้นทุนการผลิตในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	ที่ต�่าลง	จึงเป็นเหตุให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	Scope	2	น้อยกว่าปี	2561	

เพียงเล็กน้อย

 การด�าเนินการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA (ขนาดก�าลังไฟ) สูงกว่าปี 2561 คิด

เป็น 18.07% ไม่ได้ตามเป้าหมาย  (เป้าหมายไม่เกิน) 10%
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	 เอกสารรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรประจ�าปี	2562	ช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี	1	มกราคม	2562	ถึงวันที	่31	

ธันวาคม	2562		เลขที่การรับรอง	TH-ENV-2020-5200811-001	ทวนสอบและรับรองผลโดย	บริษัท	เอสจีเอส(ประเทศไทย)	จ�ากัด

สามารถ	Download	Greenhouse	Gas	Verification	Statement	ฉบับเต็มได้ที่							

http://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2018/03/03.pdf
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
	 บริษัทฯ	ยังคงให้การสนับสนุนพนักงานในการปรับปรุงงานด้วย	KAIZEN	ครอบคลุมทุกประเด็น	ทั้งทางด้านคุณภาพ	ความ

ปลอดภยัฯ	พลงังานและสิง่แวดล้อม	ซึง่ในปี	2562	ม	ีKAIZEN	ทีส่ะท้อนถึงกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่่งผลต่อปรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope1	และ	Scope2	ลดลงจากปี	2561	ตัวอย่าง	KAIZEN	ที่ขยายผลสู่การปฏิบัติในงานประจ�าเช่น

 ใช้ Paperless แทนการท�างานแบบเดิมเพื่อลดการใช้กระดาษ

 ปัญหา :	กิจกรรมในงานใบสอบถามการผลติ	ทีท่างฝ่ายวศิวกรรมได้รบัจากทางฝ่ายขาย	ผ่านระบบ	CRM	ในแต่ล่ะปีมปีรมิาณ

มาก	มีการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลของใบสอบถามการผลิตเพ่ือตรวจสอบข้อมูลใบสอบถาม	แต่ก็ยังมีการพิมพ์เอกสาร	ส่งต่อให้หน่วย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกระดาษ	ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกลับที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล	และเอกสารที่พิมพ์ออกมาก็ถูกจัดเก็บ

เข้าแฟ้ม	ใส่ตู้	เช่นเดิม	ท�าให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บ	มีกระดาษที่ไม่ใช้งานแต่ทิ้งไม่ได้จ�านวนมาก	และมีขั้นตอนการท�างานซ�้าซ้อน

 วธีิแก้ปัญหา :	คณุนฐัวุฒ	ินลิเทศ	หวัหน้าส่วนวิจยัและพัฒนา	ได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหา	และวางแนวทางการปฏบิตังิานใหม่

โดยความเห็นชอบจากเจ้าของงานทีร่บัผดิชอบ	วัตถุประสงค์เพ่ือลดความซ�า้ซ้อนของงาน	ลดการใช้กระดาษ	และลดพ้ืนท่ีการจดัเก็บ

เอกสาร		คุณนัฐวุฒิ	ได้เขียนโปรแกรม	excel	เชื่อมโยงการท�างานกับระบบ	CRM	และข้อมูลการออกแบบจาก	MTD	เพื่อส่งต่อเป็น	

Paperless	ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการอนุมัติเอกสารตามล�าดับ	เหมือนการใช้กระดาษ	ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ	Electronic	file

 

 รายงานความยัง่ยนื 2562 : บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

114  

 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร  
บรษิัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนพนักงานในการปรบัปรุงงานดว้ย KAIZEN ครอบคลุมทุกประเดน็ ทัง้ทางด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภยัฯ พลงังานและสิง่แวดล้อม ซึ่งในปี 2562 ม ี KAIZEN ทีส่ะท้อนถงึกจิกรรมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่่งผลต่อปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก Scope1 และ Scope2 ลดลงจากปี 2561 ตวัอย่าง KAIZEN ทีข่ยายผลสูก่ารปฏบิตัใินงานประจ าเชน่ 
 

ใช้ Paperless แทนการท างานแบบเดิมเพื่อลดการใช้กระดาษ 

ปญัหา : กจิกรรมในงานใบสอบถามการผลิต ที่ทางฝ่ายวศิวกรรมไดร้บัจากทางฝ่ายขาย ผ่านระบบ CRM ในแต่ล่ะปีมปีรมิาณ
มาก มกีารสรา้งไฟล์ฐานขอ้มลูของใบสอบถามการผลิตเพื่อตรวจสอบขอ้มลูใบสอบถาม แต่กย็งัมกีารพมิพ์เอกสาร สง่ต่อให้หน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งในรปูแบบกระดาษ  ซึง่เป็นขอ้มลูเดยีวกนักลบัที่จดัเกบ็ในระบบฐานขอ้มูล และเอกสารทีพ่ิมพ์ออกมากถ็ูกจดัเกบ็เขา้แฟ้ม ใส่ตู้ 
เชน่เดมิ ท าใหเ้ปลอืงพื้นทีจ่ดัเกบ็ มกีระดาษทีไ่มใ่ชง้านแต่ทิ้งไมไ่ดจ้ านวนมาก และมขี ัน้ตอนการท างานซ ้าซอ้น 

วธิแีกป้ญัหา : คณุนัฐวฒุ ิ นิลเทศ หวัหน้าสว่นวจิยัและพฒันา ไดท้ าการวเิคราะห์ปญัหา และวางแนวทางการปฏบิตังิานใหมโ่ดย
ความเห็นชอบจากเจ้าของงานทีร่บัผดิชอบ  วตัถุประสงคเ์พื่อลดความซ ้าซ้อนของงาน ลดการใชก้ระดาษ และลดพื้นทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร   
คุณนัฐวุฒิ ได้เขยีนโปรแกรม excel เชื่อมโยงการท างานกบัระบบ CRM และขอ้มูลการออกแบบจาก MTD เพื่อส่งต่อเป็น Paperless 
ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมกีารอนุมตัเิอกสารตามล าดบั  เหมอืนการใชก้ระดาษ  ขอ้มลูถูกจดัเกบ็ในรปูแบบ Electronic file 

ผลลพัธ์ทีไ่ด ้:    สามารถลดขัน้ตอนการท างานทีซ่ ้าซอ้น 
ไดพ้ื้นทีจ่ดัเกบ็เอกสารทีส่ าคญัเพิม่ขึน้จากการยกเลกิการ

จดัเกบ็ในรูปแบบเอกสาร 
ลดการใชก้ระดาษจากกระบวนการท างานนี้คดิเป็น 56%   
ลดคา่ใชจ้่ายจากมลูค่ากระดาษทีล่ดลงคดิเป็น 56% 

 

 

“ผมได้รบัโอกาสในการใช้ความสามารถ
ขอ ง ผ ม  ช่ ว ย เ ห ลือ ป รับ ป รุ ง  พัฒน า
กระบวนการท างานของเพื่อน ๆ ให้สามารถ
ท างานไดง้่าย เรว็ และประหยัดขึ้น  ต้อง
ขอขอบคุณหัวหน้างานที่ให้โอกาสในการ
เรียนรู้พัฒนา และเพื่อน ๆ พนักงานที่ให้
โอกาสและยอมรบัการท างานของผม  ผม
ยินดทีี่จะแบ่งปนัความรูแ้ละช่วยกนัพฒันา
ต่อไปครบั” 

    กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณกรใช้กระดาษ และมลูค่า                               

CRM

               

             

           

     Cal

     Outline

92,250 

15,274 

40,500 

6,706 

จ านวนกระดาษ (แผ่น) มลูค่ากระดาษ (บาท)

ปี 4069 ปี 4064

นัฐวฒิุ  นิลเทศ  
หน.ส่วนวิจยัและพฒันา 

ผลลัพธ์ที่ได้	:	 ☛	 	สามารถลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อน

   ☛		ได้พื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นจากการยกเลิก

	 	 	 	 การจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

   ☛		ลดการใช้กระดาษจากกระบวนการท�างานน้ีคิดเป็น	56%		

   ☛		ลดค่าใช้จ่ายจากมูลค่ากระดาษที่ลดลงคิดเป็น	56%

“ผมได้รบัโอกาสในการใช้ความสามารถ

ของผม	ช่วยเหลือปรับปรุง	พัฒนา

กระบวนการท�างานของเพ่ือน	ๆ	ให้

สามารถท�างานได้ง่าย	เรว็	และประหยัด

ขึ้น		ต้องขอขอบคุณหัวหน้างานที่ให้

โอกาสในการเรยีนรูพั้ฒนา	และเพ่ือน	ๆ 	 

พนักงานที่ให้โอกาสและยอมรับการ

ท�างานของผม		ผมยินดีท่ีจะแบ่งปัน

ความรู้และช่วยกันพัฒนาต่อไปครับ” นัฐวุฒิ  นิลเทศ 

หน.ส่วนวิจัยและพัฒนา

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษและมูลค่าคืนกลับ
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การใช้ทรัพยากร

	 บริษัทฯ	เป็นนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงาน	หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า	ซึ่งการผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ	ซึ่งมีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดหากเทียบกับการใช้ทรัพยกรอื่น	ๆ	นอกจาก

นี้ยังมีการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือการขนส่งสินค้า	และวัตถุดิบ	รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ			นอกจากน้ี	บริษัทย่อย	Q	Solar	1	ผู้ผลิต

พลงังานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	ก็ยังมคีวามจ�าเป็นทีต้่องใช้พลงังานไฟฟ้าหลกัเพ่ือเลีย้งระบบการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์			

นอกจากการใช้ไฟฟ้า	และน�้ามันแล้ว	ยังมีการใช้น�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการบริหารจัดการต่าง	ๆ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความ

ส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า	น�้ามัน	และน�้าอย่างคุ้มค่าด้วยตระหนักดีว่าทรัพยากรที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า	หรือ	น�้ามัน	เกิดจาก

การน�าทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิต	แปรรูปเป็นพลังงาน				การใช้อย่างคุ้มค่าจะช่วยยืดระยะเวลาของทรัพยากรนั้น	ๆ	ให้มีอยู่ได้

นานที่สุด	เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม	เป้าหมายการด�าเนินงานมีดังนี้

	 ส�าหรับการตั้งเป้าหมายการด�าเนินงานในบริษัทย่อย	Q	Solar	1	ยังไม่ได้มีการก�าหนดเป้าหมายในปี	2562	แต่มีการจัด

เก็บตัวเลขการด�าเนินการไว้เพื่อใช้ในการพิจารณาเป้าหมายในปีถัดไป

เป้าหมาย

•	 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต
	 MVA	ไม่เกิน	10%	จากปี	2561

•	 ปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลเพื่อการขนส่งต่อยอดผลิต	MVA
	 ไม่เกิน	10%	จากปี	2561

•	 ปริมาณการใช้น�้า	ไม่เกิน	10%	จากปี	2561

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

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

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

ผลการด�าเนินงาน
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 พลังงาน 
	 กระบวนการในกิจกรรมการผลิต	การให้บริการ	งานส�านักงาน	และการผลิตไฟฟ้า	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ใช้พลังงาน

จาก	2	ส่วนได้แก่
 

 1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable)

	 โรงงานคิวทีซี	เป็นโรงงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย	ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจากภายนอก	2	

แหล่งคือ	การไฟฟ้านครหลวง	ใช้ในส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต	จังหวัดระยอง
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 พลังงาน  
กระบวนการในกจิกรรมการผลติ การใหบ้รกิาร งานส านักงาน และการผลติไฟฟ้า ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใชพ้ลงังานจาก 2 

สว่นไดแ้ก่ 

1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable) 
โรงงานควิทซี ีเป็นโรงงานทีไ่มอ่ยู่ในเกณฑ์การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย ใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยการซื้อจากภายนอก 2 แหล่ง

คอื การไฟฟ้านครหลวง ใชใ้นส านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคใชใ้นโรงงานผลติ จงัหวดัระยอง 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
QTC Energy Q Solar 1 

2559 2560 2561 2562 2562 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (kWh) 1,153,576 1,556,768 1,561,008 1,558,904 78,626 
การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 153,000 139,000 152,000 202,000 - 

 ผลติหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติไฟฟ้า (Renewable) 
           ปรมิาณการผลติ (MVA) 1,148.6 1,659.53 1,522.68 1,240.31 - 
           ปรมิาณการผลติ (Unit) 2,341 4,162 3,602 1,693 - 
           ปรมิาณการผลติ (MWh) - - - - 13,201.8 

kWh / MVA 1,004.33 938.08 1,025.17 1,256.87 - 
kWh / Unit 492.77 374.04 433.37 920.79 - 
kWh / MWh - - - - 5.96 

 

ในปี 2562 ส านักงานใหญ่ไดเ้ปิดส านกังานชัน้ 4 มกีารใชง้านพื้นทีเ่ตม็ก าลงัจงึท าให้ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าส านักงานใหญ่
เพิม่ขึน้จากปี 2561 ดงัแสดงตามกราฟ 

 

กราฟแสดงกรใช้พลงังานไฟฟ้า (kWh) เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2562 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 4069 12,000.00 10,000.00 12,000.00 11,000.00 14,000.00 14,000.00 15,000.00 15,000.00 14,000.00 12,000.00 13,000.00 10,000.00

ปี 4064 15,000.00 16,000.00 19,000.00 20,000.00 19,000.00 17,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 18,000.00 16,000.00 14,000.00

% ส่วนต่าง 25% 60% 58% 82% 36% 21% 7% 7% 14% 50% 23% 40%
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	 ส�าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน	ปี	2562	มีปริมาณการใช้ที่ลดลงจากปี	2561	เน่ืองจากก�าลังการผลิตลดลงแต่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ยทั้งปีต่อหน่วยผลิต	MVA		ต�่ากว่าปี	2561	คิดเป็น	22.6%		ไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือไม่เกิน	

10%	จากปี	2561	ทัง้นีเ้น่ืองจากปี	2562	ก�าลงัการผลติหม้อแปลงต่อหน่วยผลติ	(Unit)		น้อยกว่าปี	2561	คดิเป็น	53%	ขณะเดยีวกัน

มีขนาดก�าลังไฟที่ผลิต	(MVA)	น้อยกว่าปี	2561	เพียงเล็กน้อยคิดเป็น	18.54%	(จ�านวนเครื่องน้อยแต่เป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่)	ซึ่ง

ในการผลิตหม้อแปลงขนาดใหญ่จะใช้ก�าลังไฟฟ้าที่สูงข้ึน		แต่มีต้นทุนการผลิตในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	ท่ีต�่าลง		การด�าเนินงานไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

	 ส�าหรับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ	Q	Solar	1		ติดตั้ง	2	มิเตอร์ไฟฟ้า	แยกระหว่างการใช้เพื่อ

งานส�านักงานคูกั่บไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์		และมเิตอร์ไฟฟ้าส�าหรบัเลีย้งระบบการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์		ซึง่ในปี	2562	

ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายด�าเนินการส�าหรับการคิดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าของโรงงานระยองเปรียบเทียบ 4 ปี 

ส าหรบัการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน ปี 2562 มีปริมาณการใช้ที่ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากก าลังการผลิตลดลงแต่
ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานเฉลี่ยทัง้ปีต่อหน่วยผลติ MVA  ต ่ากว่าปี 2561 คดิเป็น 22.6%  ไมไ่ดต้ามเป้าหมายที่ต ัง้ไวค้อืไม่เกนิ 10% 
จากปี 2561 ทัง้นี้เนื่องจากปี 2562 ก าลงัการผลติหมอ้แปลงต่อหน่วยผลิต )Unit   (น้อยกว่าปี 2561 คดิเป็น 53 % ขณะเดยีวกนัมขีนาด
ก าลงัไฟทีผ่ลิต (MVA) น้อยกว่าปี 2561 เพียงเล็กน้อยคดิเป็น 18.54 % )จ านวนเครื่องน้อยแต่เป็นหม้อแปลงขนาดให ่(  ซึ่งในการ
ผลิตหมอ้แปลงขนาดใหญ่จะใชก้ าลงัไฟฟ้าที่สงูขึ้น  แต่มตี้นทุนการผลติในการใชท้รพัยากรอื่นๆ ที่ต ่าลง  การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

  ส าหรบัขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคของ Q Solar 1  ตดิตัง้ 2 มเิตอรไ์ฟฟ้า แยกระหวา่งการใชเ้พื่องาน
ส านกังานคูก่บัไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  และมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัเลี้ยงระบบการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  ซึง่ในปี 2562 ยงัไมไ่ด้
ตัง้เป้าหมายด าเนินการส าหรบัการคดิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
 

 
 

2559 2560 2561 2562
kWh/MVA 1004.33 938.08 1025 1256.86
kWh/Unit 492.777 374.04 433.37 920.79
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 2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable)

	 ได้แก่	น�้ามันดีเซล	(Diesel)(Diesel)(Diesel)(Diesel)	(Diesel)	และน้ามันเบนซิน	(Gasoline)	(Gasoline)	(Gasoline)	

(Gasoline)	(Gasoline)	เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการ	งานขนส่งเคลื่อนย้ายภายในบริษัทฯ	รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถ

ประจาตาแหน่ง	ในปี	256	2	มีปริมาณการใช้ดังนี้
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2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable) 

ไดแ้กน่ ้ามนัดเีซล (Diesel) และน ้ามนัเบนซนิ (Gasoline)  เพื่องานขนสง่ภายนอกบรษิทัฯ งานบรกิาร งานขนสง่เคลื่อนยา้ย
ภายในบรษิทัฯ รถรบั-สง่พนกังาน และรถประจ าต าแหน่ง ในปี 2562 มปีรมิาณการใชด้งันี้ 

 
 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น ้ามนัเช้ือเพลิง 

รายการ 
QTC Energy Q Solar 1 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 
น ้ามนัดเีซล 110,765 107,332 95,634 74,638 - 
น ้ามนัเบนซนิ 29,276 27,584 27,486 32,595 - 
รวม (ลติร) 140,041 134,952 123,121 107,233 - 

           ปรมิาณการผลติ (MVA) 1148.6 1659.53 1522.68 1240.31 - 
ลติร (ดเีซล) /MVA 96.44 64.68 62.81 60.18 - 

 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานความรอ้น ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 15,888 ลติร เนื่องจากในปี 2562 มกี าลงัการผลิตและยอด
สง่มอบน้อยกว่าปี 2561   ส าหรบัประสทิธิภาพการใชน้ ้ามนัดเีซลเพื่อการขนส่งต่อปรมิาณการผลิต MVA ปี 2562 มปีระสทิธิภาพดขีึ้น
สามารถลดปรมิาณการใชต้่อหน่วยผลติ MVA ได ้4.19% ไดด้กีวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้มเ่กนิ 10% จากปี 2561 

ส าหรบัขอ้มูลการใชพ้ลงังานความรอ้น (น ้ามนัเชื้อเพลงิ) ของ Q Solar 1 ปี 2562 ยงัไมม่กีารเกบ็ตวัเลขปรมิาณการใชไ้วอ้ย่าง
ครบถว้น จะด าเนินการอย่างเขม้ขน้ในปี 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 ปรมิาณการใช้พลงังานความร้อน	ปี	2562	ลดลงจากปี	2561	จ�านวน	15,888	ลติร	เนือ่งจากในปี	2562	มกี�าลงัการผลติและ

ยอดส่งมอบน้อยกว่าปี	2561			ส�าหรบัประสทิธิภาพการใช้น�า้มนัดเีซลเพ่ือการขนส่งต่อปรมิาณการผลติ	MVA	ปี	2562	มปีระสทิธิภาพ

ดีขึ้นสามารถลดปริมาณการใช้ต่อหน่วยผลิต	MVA	ได้	4.19%	ได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน	10%	จากปี	2561

	 ส�าหรับข้อมูลการใช้พลังงานความร้อน	(น�้ามันเชื้อเพลิง)	ของ	Q	Solar	1	ปี	2562	ยังไม่มีการเก็บตัวเลขปริมาณการใช้ไว้

อย่างครบถ้วน	จะด�าเนินการอย่างเข้มข้นในปี	2563	เป็นต้นไป
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  น�้า 
	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะท้ังทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าใต้ดินเพ่ือ

ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น	ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต	ส่วนส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ใช้น�้า

ประปาจากการประปานครหลวง

	 ส�าหรบับรษิทัย่อย	Q	Solar	1	ใช้น�า้จากน�า้บาดาล	และการขดุสระกักเก็บน�า้ในฤดฝูน	ไว้ใช้เพ่ือแปลงเกษตร	และกิจกรรมอืน่	ๆ 

ในฤดูแล้ง	เพื่อลดปริมาณการใช้น�้าบาดาล
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 น้้า  
โรงงานผลติของควิทซีีตัง้อยู่ในบรเิวณที่ไม่มแีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ตอ้งดูดน ้าใต้ดนิเพื่อใชใ้น

การอุปโภคเท่านัน้    ในกระบวนการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าไมม่กีารใชน้ ้าในข ัน้ตอนการผลติ ส่วนส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ  ใชน้ ้าประปา
จากการประปานครหลวง 

ส าหรบับรษิทัย่อย Q Solar 1 ใชน้ ้าจากน ้าบาดาล และการขุดสระกกัเกบ็น ้าในฤดูฝน ไวใ้ชเ้พื่อแปลงเกษตร และกจิกรรมอืน่ ๆ 
ในฤดแูลง้ เพื่อลดปรมิาณการใชน้ ้าบาดาล 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น ้า 

รายการ 
QTC Energy Q Solar 1 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 803 1,264 1,521 879 - 

น ้าผวิดนิ (ลบ.เมตร) 4,504 5,174 4,829 - - 

น ้าใตด้นิ-บาดาล (ลบ.เมตร) - - 4,521 9,374 6,494 

รวม (ลบ.เมตร) 5,307 6,438 10,871 10,253 6,494 

 

 

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้า (QTC Energy) รวม (ลบ.เมตร) ต่อปี 

  ผลการด าเนินงานปี 2562 มปีรมิาณการใชน้ ้าลดลงจากปี 2561 จ านวน 618 
ลบ.เมตร คดิเป็น  5.68% ไดด้กีวา่เป้าหมายก าหนดไวไ้มเ่กนิ 10% ส าหรบั Q Solar 1 
ยงัไมไ่ดก้ าหนดเป้าหมายในปี 2562 เป็นการเกบ็ตวัเลขเพื่อก าหนดเป้าหมายในปีถดัไป 

บรษิทัฯ ไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม ่ แต่มกีารเฝ้าระวงั 
ตรวจวดัค่าน ้ าทิ้งจากบ่อสุดท้ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อไม่ให้สร้าง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

5,307.30 
6,437.80 

10,871.00 
10,253.00 
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	 ผลการด�าเนินงานปี	2562	มีปริมาณการใช้น�้าลดลงจากปี	2561	

จ�านวน	618	ลบ.เมตร	คิดเป็น		5.68%	ได้ดีกว่าเป้าหมายก�าหนดไว้ไม่เกิน	

10%	ส�าหรับ	Q	Solar	1	ยังไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายในปี	2562	เป็นการเก็บ

ตัวเลขเพื่อก�าหนดเป้าหมายในปีถัดไป

	 บรษิทัฯ	ไม่มรีะบบบ�าบดัน�า้เพ่ือน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่		แต่มกีาร

เฝ้าระวัง	ตรวจวัดค่าน�า้ทิ้งจากบ่อสุดท้ายให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	

เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
 

	 ประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ	ไม่ใช่ประเด็นท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยี	และควิทซี	ีให้ความส�าคญัเน่ืองจากพ้ืนทีท่ี่โรงงานตัง้อยู่

ไม่ได้ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์	แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	จะยังคงพยายามที่จะปรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพแวดล้อมที่

สมบูรณ์สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ลดภาวะโลกร้อน		ด้วยการท�าโครงการต่าง	ๆ		เช่น

 ปลูกป่าในโรงงาน  
	 เน่ืองจากโรงงานตัง้อยู่บนพ้ืนทีท่ีไ่ม่มแีหล่งน�า้	ไม่มป่ีาไม้	สภาพแห้งแล้ง	ต้องเจาะบ่อน�า้บาดาลข้ึนมาใช้ในการอปุโภค	ซึง่ส่ง

ผลต่อปริมาณน�้าระดับผิวดินที่อาจลดลง	เพ่ือการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าโครงการปลูกป่าในโรงงานขึ้นเพ่ือ

ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมรอบๆ	โรงงาน	เพ่ิมความชุม่ชืน้ให้ดนิและแหล่งน�า้ใต้ดิน	ต้ังแต่ปี	2556	ปัจจบุนัต้นไม้ท่ีพนักงานร่วมกันปลกูจ�านวน	

751	ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้	บ่อกักเก็บน�้าธรรมชาติท่ีขุดไว้กลางพ้ืนท่ีปลูกป่ายังคงมีน�้าอยู่ในปริมาณที่

มาก	ซึ่งพนักงานได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา	ปลูกผักสวนครัว	พืชน�้า	เพ่ือน�ามาเป็นอาหาร		ปัจจุบันพ้ืนท่ียังไม่สามารถเปิดให้

ชุมชนรอบข้างมาใช้ประโยชน์ได้	เนื่องจากป่าที่ปลูกไว้ยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  
	 ศูนย์ศกึษาเศรษฐกิจพอเพียง	จดัตัง้ข้ึนท่ี	Q	Solar	1	วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดนิท่ีเสยีหายจากการถมพ้ืนทีเ่พ่ือตดิตัง้แผล

โซลาร์เซลล์ด้วยการปลกูพืชคลมุดนิ	ผกัสวนครวั	และผลไม้	ปรบัสภาพดนิด้วยการหมกัปุย๋ชวีภาพใช้เอง	เลีย้งไส้เดอืนเพ่ือใช้มลูในการ

ท�าปุ๋ย	เลี้ยงเป็ด	เลี้ยงไก่	เลี้ยงปลา	ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ปัจจุบันสามารถคืนสภาพดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างผลผลิต

จ�าหน่ายให้กับพนักงาน	และคนในชุมชน		นอกจากน้ียังเปิดให้ผู้สนใจภายนอกเข้าเรียนรู้	ศึกษาการด�าเนินงาน				ส�าหรับการปลูก

ต้นไม้ขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมร่มเงา	ท�าได้เพียงนอกเขตพ้ืนทีแ่ผงโซลาร์เซลล์เนือ่งจากอาจบดบงัแสดงอาทติย์ซึง่เป็นทรพัยากรส�าคญัใน

การผลิตไฟฟ้า
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 ร่วมปลูกหญ้าทะเล คืนสมดุลทางทะเลเกาะมันใน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

	 รายงานความย่ังยืนฉบบัน้ี	จดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน	GRI	Standards	โดยระบเุน้ือหาข้อมลูองค์กร	แนวทางการบรหิารจดัการ	

หัวข้อประเด็นเก่ียวกับความย่ังยืนที่มีนัยส�าคัญในช่วงปี	2562	ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

พิจารณาความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้

 ระดับของข้อมูลที่เปิดเผย	:		 ระดับตัวชี้วัด	Core	Option

 ช่วงเวลาของการรายงาน	:		 วันที่	1	มกราคม	2562	ถึง	31	ธันวาคม	2562

 รอบการรายงาน	:		 รายปี

 รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	:		 บริษัท	คิวทีซ	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด

	 	 บริษัท	พีพีดับบิวอี	จ�ากัด

 การรับรองคุณภาพรายงาน	:	 รายงานฉบบัน้ีมกีารทบทวนเน้ือหาส�าคญัโดยทีมงานท่ีรบัผดิชอบในแต่ละประเดน็ 

	 	 พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู	และเสนอเข้าคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

	 	 ให้น�าเสนอข้อมูลสู่สาธารณะชน	บริษัทฯ	ยังไม่มีนโยบายให้ตรวจรับรองรายงานฯ	 

	 	 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก

 รายงานฉบับก่อนหน้า	:		 รายงานความยั่งยืน	2561	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

 การสอบถามข้อมูล	:		 สามารถสอบถามข้อมลูหรอืให้ข้อเสนอได้โดยติดต่อ	ฝ่ายพัฒนาความย่ังยืนองค์กร	

	 	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 อีเมล์	:	sustainability@qtc-energy.com	
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GRI Content Index

Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosure 2016
Organization Profile

102-1 Name	of	the	organization 5

102-2 Activities,	brands,	products,	and	
services

5-9

102-3 Location	of	headquarters 5

102-4 Location	of	operations 5,9

102-5 Ownership	and	legal	form 10

102-6 Markets	served 9

102-7 Scale	of	the	organization 5

102-8 Information	on	employees	and	
other	workers

12,70 SDG	8	-	Employment

102-9 Supply	chain 17

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

No	
significant	
changes	
during	the	
reporting	
period.

-

102-11 Precautionary	Principle	or	
approach

16-39

102-12 External	initiatives 17,86

102-13 Membership	of	associations 9
Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-
maker

2-3

102-15 Key	impacts,	risks,	and	
opportunities

36-39

Ethics and Integrity
102-16 Values,	principles,	standards,	

and	norms	of	behavior
13-16 SDG	16	–	Ethical	and	

lawful	behavior

102-17 Mechanisms	for	advice	and	
concerns	about	ethics

17,86 SDG	16	–	Effective	
accountable	
and	transparent	
governance

Governance
102-18 Governance	structure 12

102-19 Delegating	authority 12,15

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

12,15
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
102-21 Consulting	stakeholders	on	

economic,	environmental,	and	
social	topics

17,86 SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

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

10-13,15 SDG	5	–	Women	in	
leadership
SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

102-23 Chair	of	the	highest	governance	
body

29-31 SDG	5	–	Women	in	
leadership
SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

102-24 Nominating	and	selecting	the	
highest	governance	body

- 47-48 SDG	5	–	Women	in	
leadership
SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

102-25 Conflicts	of	interest - 68-71 SDG	5	–	Women	in	
leadership
SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

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

10,13,15,
24-27

102-27 Collective	knowledge	of	highest	
governance	body

77 SDG	4-Education	
for	sustainable	
development

102-28 Evaluating	the	highest	
governance	body’s	performance

30-31

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

37-39 SDG	16	–	Inclusive	
decision	making

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

36

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

15,121

102-33 Communicating	critical	concerns 15,17

102-35 Remuneration	policies - 48

102-36 Process	for	determining	
remuneration

- 48,55-56

102-37 Stakeholders’	involvement	in	
remuneration

- 55-56

102-38 Annual	total	compensation	ratio - 55-56

102-39 Percentage	increase	in	annual	
total	compensation	ratio

- 55-56

Stakeholder Engagement
102-40 List	of	stakeholder	groups 17-20

102-41 Collective	bargaining	agreements 56,73 SDG	8	–	Freedom	
of	association	and	
collective	bargaining

123รายงานความยั่งยืน 2562 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



114,280,905.87

Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
102-42 Identifying	and	selecting	

stakeholders
18-20

102-43 Approach	to	stakeholder	
engagement

18-20

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 18-20
Reporting Practice

102-45 Entities	included	in	the	
consolidated	financial	statements

121 108

102-46 Defining	report	content	and	topic	
Boundaries

121

102-47 List	of	material	topics 23

102-48 Restatements	of	information 121

102-49 Changes	in	reporting 121

102-50 Reporting	period 121

102-51 Date	of	most	recent	report 121

102-52 Reporting	cycle 121

102-53 Contact	point	for	questions	
regarding	the	report

121

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

121

102-55 GRI	content	index 122

102-56 External	assurance	 121
Economic
GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

41.45

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

201-1 Direct	economic	value	generated	
and	distributed

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

201-4 Financial	assistance	received	
from	government

43

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

and	its	Boundary
69.75.79

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
202-1 Ratios	of	standard	entry	level	

wage	by	gender	compared	to	
local	minimum	wage

70-72

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

and	its	Boundary
51

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

204-1 Proportion	of	spending	on	local	
suppliers

44,91-92 SDG	12–Procurement	
practices

GRI 205: Anti-corruption 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

33

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

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

33-35 SDG	16	–	Anti-
corruption

Environment
GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

114

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

302-1 Energy	consumption	within	the	
organization

115-117 SDG	8	,12	,13	–	
Energy	efficiency

302-3 Energy	intensity 115-17 SDG	8	,12	,13	–	
Energy	efficiency

GRI 303: Water 2016
103-1 Explanation	of	the	material	topic	

and	its	Boundary
114,118

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

303-1 Water	withdrawal	by	source 118 SDG	6–Sustainable	
water	withdrawals303-2 Water	sources	significantly	

affected	by	withdrawal	of	water
104
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

109

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions 111 SDG	3	–	Air	quality
SDG	13	–	GHG	
emissions

✓
By	SGS

305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	
emissions

111 ✓
By	SGS

305-3 Other	indirect	(Scope	3)	GHG	
emissions

111 ✓
By	SGS

305-4 GHG	emissions	intensity 111 SDG	3	–	Air	quality
SDG	13	–	GHG	
emissions

GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1 Explanation	of	the	material	topic	

and	its	Boundary
97-98

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

306-1 Water	discharge	by	quality	and	
destination

104 SDG	3	,12	–	Water	
quality

306-2 Waste	by	type	and	disposal	
method

99-101 SDG	3,	12	–	Waste

306-4 Transport	of	hazardous	waste 99-101
GRI 307: Environmental Compliance 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

97,102

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

307-1 Non-compliance	with	
environmental	laws	and	
regulations

31 SDG	16	–	Compliance	
with	law	and	
regulations
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
Social
GRI 401: Employment 2016 

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

69,75,79

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

401-1 New	employee	hires	and	
employee	turnover

80 SDG	5	–	Gender	
equity
SDG	8	–	Employment

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

72 SDG	8	–	Earnings,	
wags	and	benefits

401-3 Parental	leave 72 SDG	8	–Parental	leave
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016 

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

55,65

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

403-1 Workers	representation	in	formal	
joint	management-worker
health	and	safety	committees

56

403-2 Types	of	injury	and	rates	of	injury,	
occupational	diseases,
lost	days,	and	absenteeism,	and	
number	of	work-related	fatalities

64 SDG	3	/	SDG	8	–	
Occupational	health	
and	safety

403-3 Workers	with	high	incidence	or	
high	risk	of	diseases	related	to	
their	occupation

65-66

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

and	its	Boundary
75

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

404-1 Average	hours	of	training	per	
year	per	employee

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

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

76-77
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
404-3 Percentage	of	employees	

receiving	regular	performance	
and	career	development	reviews

76-77 SDG	4	/	SDG	8	–	
Employee	training	&	
education
SDG	5	–	Gender	
equity

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

and	its	Boundary
69

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

405-1 Diversity	of	governance	bodies	
and	employees

12,70 SDG	5	-	Gender	equity
SDG	6	–	Women	in	
Leadership

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

71 SDG	8-	Diversity	and	
equal	opportunity

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

and	its	Boundary
69

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

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

69-74

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1 Explanation	of	the	material	topic	

and	its	Boundary
69

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

412-2 Employee	training	on	human	
rights	policies	or	procedures

75

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

and	its	Boundary
86

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

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

86-95
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Disclosures Description
Page/

Direct Answer Omission SDGs
External 

Assurance

SR AR
413-2 Operation	with	significant	actual	

and	potential	negative	impacts	on	
local	communities

61-63

GRI	417:	Marketing	and	Labeling	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

52

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

417-1 Requirements	for	product	and	
service	information	and	labeling

5-9 SDG	12	–	Product	and	
service	information	
and	labeling

GRI	418:	Customer	Privacy	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

52

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

418-1 Substantiated	complaints	
concerning	breaches	of	customer	
privacy	and	losses	of	customer	
data

53

GRI	419:	Socioeconomic	Compliance	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	
and	its	Boundary

31

103-2 The	management	approach	and	
its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	
approach

419-1 Non-compliance	with	laws	and	
regulations	in	the	social	and	
economic	area

31 SDG	16	–	Compliance	
with	law	and	
regulations
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