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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่	2019	หรอืโรคอบุตัใิหม่โควิด-19	ตัง้แต่ต้นปี	2563	ส่งผลกระทบ 

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน	ทุกคนจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวันสู่ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	เพ่ือความ

ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง		องค์กร	หรือสถานประกอบการต่าง	ๆ	ต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ	และการบริหารจัดการภายใน

เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ		และรฐับาลมคีวามจ�าเป็นต้องบงัคบัใช้มาตรการทีเ่ข้มข้นในการควบคมุโรคเพ่ือให้การแพร่ระบาดอยู่ใน

วงจ�ากัด	แน่นอนว่าสถานการณ์นีย่้อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย	และทกุประเทศทัว่โลกอย่างหลกีเลีย่ง	ไม่ได้	

จากการสรุปตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปี	2563	โดยสภาพัฒน์พบว่าหดตัวลงกว่า	6%		ขณะที่	IMF	สรุปตัวเลขเศรษฐกิจโลกหดตัวลง

กว่า	3%	จากปี	2562	

	 “คิวทีซี”	เป็นองค์กรภาคเอกชนของไทยอีกแห่งท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19	นี้	ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและ

เป้าหมายการเติบโตขององค์กร	แต่ด้วยความตระหนักรู้เก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด	และการบริหารความเส่ียงองค์กร

อย่างรอบด้าน	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19	ขึ้นมากรณีพิเศษในทันที	เพ่ือท�าหน้าท่ีประเมิน

ความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19	ให้ครอบคลุมกิจกรรมในธุรกิจ	พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

และมาตรการอื่น	ๆ	ที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	และสังคมอย่างเหมาะสม	และเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน	

ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และบริษัทในเครือ	โดยมีการทบทวนและปรับแผน

ธุรกิจอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	และใช้โอกาสในวิกฤตให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร	และผู้มีส่วน

ได้เสียสูงสุด	ส่งผลให้ผลประกอบการ	ณ	สิ้นปี	2563	เฉพาะกิจการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี	2562	กว่า	6%	โดยมีสัดส่วนรายได้ที่

เพ่ิมข้ึนจากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจโซลาร์	และรายได้จากการบริการเพ่ิมข้ึนจากปี	2562	กว่า	300%	ทดแทนรายได้

จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งหดตัวลงกว่า	5%เน่ืองจากการชะลอการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน	และโครงการก่อสร้างต่าง	ๆ 

เพราะภาวะวิกฤตโควิด-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ	“คิวทีซี”	กลุ่มผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ณ	สิ้นปี	2563	บริษัทมีก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการเพ่ิมขึ้นจากปี	2562	มากกว่า	14%		และส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัท	 

คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	ในปี	2563	มีรายได้และก�าไรสุทธิลดลงจากปี	2562	เล็กน้อย	เนื่องจากในปี	2563	มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นจาก

ปี	2562	ท�าให้อัตรารายได้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้อยลง	โดยที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ส�าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรปี	2563	เป็นไปอย่างระมัดระวัง	มีการปรับเปล่ียนกระบวนการต่าง	ๆ	ค่อนข้างมาก

เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากร	ในขณะท่ีธุรกิจก็ยังสามารถด�าเนินการได้โดยไม่หยุดชะงัก	ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ใน

กระบวนการท�างานมากมาย	ซึง่ในการปรบัเปลีย่นกระบวนการบรหิารจดัการในช่วงวิกฤตโิควิด-19	นีท้�าให้บางมาตรการทีบ่รษิทัก�าหนด

ขึน้อาจกระทบต่อสทิธิของลกูค้าในการเข้าตรวจรบัสนิค้าในห้องปฏิบตักิารทดสอบ	หรอือาจกระทบต่อกระบวนการจดัส่งวัตถุดบิของ	

Supplier	หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือลดสิทธิท่ีพึงได้ด้านสวัสดิการบางรายการของพนักงาน	ซึ่งบริษัทฯ	ก็ได้ท�าความเข้าใจกับ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบทกุกลุม่	และได้รบัความร่วมมอืร่วมใจอนัดจีากผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	อย่างไรก็ด	ีบรษิทัฯ	ก็ยังคงให้ความส�าคญัต่อการพัฒนา

บุคลากร	และส่งเสริมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสังคม	และการก�ากับดูแล	(ESG)		ภายใต้ข้อจ�ากัดในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19	มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง		มีการ

ศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ	และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง		

	 ด้านการบรหิารจดัการความปลอดภัยในการท�างานซึง่เป็นความเส่ียงส�าคัญของบรษิทัฯ	ในปี	2563	มอีบุติัเหตุจากการท�างาน

เกิดขึน้สงูกว่าปี	2562	ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบตังิานทีไ่ม่ระมดัระวังของพนกังาน	ซึง่ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความ

ส�าคญัและมอบนโยบาย	พร้อมแนวทางปรบัปรงุให้กระบวนการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยมปีระสทิธิภาพสงูและดีขึน้กว่าเดมิ

ในปี	2564		โดยยังคงเป้าหมายไว้ที่		Zero	Accident	
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(นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ด้านการมส่ีวนร่วมพัฒนาชมุชนในปี	2563	โครงการต่าง	ๆ	

ทีบ่รษิทัฯ	วางแผนด�าเนนิการไว้บางโครงการจ�าเป็นต้องยกเลกิ	หรอื

ชะลอไว้ก่อนเพ่ือความปลอดภัยด้านสขุภาพของทุกคน	อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

โควิด-19	นั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนทั่วท้ัง

ประเทศ	คนตกงาน	ไม่มรีายได้	ขาดแคลนอาหาร	และของใช้จ�าเป็น

ต่อการป้องกนัการตดิเชือ้	บรษิทัฯ	จงึได้ท�าโครงการช่วยเหลอืผูไ้ด้รบั

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19	ด้วยการจดัถุงบรรจอุาหารแห้ง 

เครื่องด่ืม	เจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยจ�านวน	300	ชุด

แจกจ่ายให้ชุมชน	3	แห่งในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตั้งอยู่	

นอกจากนียั้งจดัท�าหน้ากากอนามยัส�าหรบันักเรยีนจ�านวน	4,000	ชิน้ 

มอบให้กับโรงเรยีน	5	แห่งในพ้ืนท่ีโรงงานจงัหวัดระยองต้ังอยู่พร้อม

ทั้งตั้งตู้	“หม้อแปลง	ปันสุข”	ไว้หน้าโรงงาน	เพ่ือเป็นช่องทางให้

พนักงานหรอืบคุคลทัว่ไปทียั่งสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้น�าอาหาร	

หรือสิ่งของจ�าเป็นมาใส่ไว้ในตู้	และผู้ได้รับผลกระทบสามารถน�า

กลับไปเพ่ือยังชีพตามความจ�าเป็น	เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันตามความสามารถที่มีเพ่ือให้ธุรกิจของเรา	สังคมของเรา	และ

ประเทศชาติของเราอยู่รอดปลอดภัย

	 สดุท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการฯ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน

ทกุคน	ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	ประชาชนท่ัวไป

ในชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ทีใ่ห้การสนับสนนุและเป็นก�าลงั

ใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา	พวกเราขอให้ค�ามั่นว่า	จะด�าเนินการ

ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีได้ให้ไว้	

และจะมุง่มัน่	ทุม่เท	ในการพัฒนากระบวนการ	เครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	

และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ	และสังคม	ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โล่รางวัลองค์กรต้นแบบ
ครอบครัวมีสุข “ดีเด่น” 

ประจ�าปี 2563

Sustainability Disclosure Recognition
จากสถาบันไทยพัฒน์ 

โล่รางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข
ประจ�าปี 2563

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY20-05-029 จาก

องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ประเภทธุรกิจ (Disclosure 102-2)

 ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

	 บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	ประกอบธุรกิจผลิต		และจ�าหน่าย	หม้อแปลงไฟฟ้า	ตามค�าสั่งซื้อ	ท่ีมีขนาดก�าลังไฟฟ้าต้ังแต่	30-

30000	kVA		และแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน	36	KV	ทัง้แบบ	1	เฟส	และ	3	เฟส		ก�าลงัการผลติ	4,000	เครือ่งต่อปี		หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบรษิทั	

ผลิตและจ�าหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

 1. หม้อแปลงที่ใช้น�้ามันเป็นฉนวน (Oil Type Transformer) 

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�้ามันชนิดตัวถังเปิด (Open Type with 

Conservator) ขนาดก�าลังไฟ สูงสุด 5,000 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเดิม	ซึ่งนิยม

ใช้กันมานาน	โดยจะใช้น�้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนเช่นเดียวกับ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิดผนึก	แต่จะมีถังน�้ามันส�ารอง	(Conservator)	ติดตั้งอยู่เพื่อรองรับ

การขยายตัวของน�้ามันหม้อแปลงขณะใช้งาน	และมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้	และที่

ปลายท่อมีกระเปาะบรรจุสารซิลิก้าเจล	(Silica	Gel)	ซึ่งเป็นสารช่วยดูดความชื้นออกจาก

อากาศก่อนเข้าสูห่ม้อแปลง	หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนีจ้ะต้องตรวจสอบน�า้มนัหม้อแปลงอย่าง

สม�่าเสมอทุก	6-12	เดือน

1.3  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	

1.4.  Super Low Loss Transformer 

	 Super	Low	Loss	เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	ที่ใช้วัตถุดิบ	Amorphous	มาท�าเป็นแกน

ของหม้อแปลงแทนเหลก็ซลิกิอน	ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงวัตถุดบิ	คอื	มค่ีาความสญู

เสียก�าลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด	(No	Load	Loss)	ต�่า	เพียง	1	ใน	3	ของแกนเหล็กซิลิกอน	

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หม้อแปลง	Super	Low	Loss	ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้	และหากมีการใช	้

Super	Low	Loss	ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กซิลิกอนได้เป็นจ�านวนมาก	ก็จะ

หมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศได้จ�านวนมาก	และยังส่งผลต่อการ

ลดภาวะโลกร้อนในทางอ้อม	ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเน่ืองจากการผลติไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้านั่นเอง

Earthing	Transformer 	Unit	Substation Pad	Mounted

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังสามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิพิเศษ	ซึง่จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคณุสมบตัทิีล่กูค้า

ต้องการ	(Made	To	Order)	เช่น	Earthing	Transformer,	Unit	Substation,	Pad	Mounted	เป็นต้น
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Smart Monitoring Box

	 Smart	Monitoring	System	คอืระบบอจัฉรยิะทีถู่กออกแบบมาเพือ่ตดิตามการ

ท�างานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยระบบ	Sensor	ท่ีติดตามตัวแปรส�าคัญอย่างกระแส

ไฟฟ้าในขดลวด	วัดอุณภูมิขดลวดและน�้ามัน	และตรวจจับการเกิด	Unbalance	ที่อาจ

ส่งผลเสยีต่อหม้อแปลงได้	ซึง่	Smart	Monitoring	System	จะท�าการติดต้ังคู่กับอปุกรณ์

เสรมิ	Smart	Monitoring	Box	และสามารถตดิตัง้ได้กบัหม้อแปลงไฟฟ้าทกุรุน่ของ	QTC	

ระบบจะส่งข้อมูลการใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่าน	Cloud	ด้วยระบบส่ือสาร	3G	และ	4G	

ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ซึ่ง

คิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ

Busduct

	 เป็นอปุกรณ์ทีน่�ามาใช้แทนสายไฟ	เพ่ือจ่ายไฟไปยังโหลดต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นทีน่ยิมใน

การใช้ภายในอาคารสงูและโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่		จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	DE	

BUSDUCT		โดย	QTC	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายรายเดียวในประเทศไทย

จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	BHD.	ประเทศมาเลเซยี	DE	BUSDUCT	ได้ผ่าน

การทดสอบ	Conductivity	ส�าหรับตัวน�าทั้งทองแดงและอะลูมิเนียม	นอกจากนี้	ฉนวน

ของ	DE	BUSDUCT	ยังมีให้เลือกทั้งฉนวนแบบ	Mylar	และฉนวนแบบ	Hybrid	เพื่อให้

เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายในกลุ่มผู้รับเหมา

2. หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type Transformer)

 2.1  Cast resin transformer

	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	(Dry	Type	Cast	Resin	Transformer)	เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าทีเ่หมาะต่อการตดิต้ังในอาคาร	เน่ืองจากหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	

จะไม่มกีารใช้น�า้มนัเป็นฉนวน	โดยชดุขดลวดแรงสงูหล่ออยูใ่นฉนวน	Epoxy	Resin	

ที่มีความทนทานต่อความชื้น	ฝุ่น	และสิ่งแวดล้อม	โครงการท่ีใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

แบบแห้ง	คอืโครงการทีม่พ้ืีนท่ีจ�ากัด	หรอือาคารสงู	ท�าให้ต้องตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า

ในอาคาร	อาทเิช่น	อาคารท่ีพักอาศยั	คอนโดมเินยีม		โรงพยาบาล	หรอืศนูย์การค้า	

นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการลงทุนความพร้อมทั้งด้านสินค้า	และบุคลากรในการ

ให้บริการแก่ลูกค้า	เพ่ือจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง	ท่ีผ่านการทดสอบตาม

มาตรฐานระดับนานาชาติ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

2.2  Dry type transformer class F & H

	 	 	 หม้อแปลงไฟฟ้าส�าหรบัแปลงระบบไฟฟ้าแรงต�า่	เช่น	จาก	380V	เป็น	220V	

เพ่ือจ่ายไฟให้กับเครือ่งจกัรน�าเข้า	หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่ว่า	Isolating	Transformer	

เนือ่งจากเป็นแรงดนัต�า่	ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งน้ีจงึไม่มคีวามจ�าเป็น

ท่ีต้องหล่อข้ึนรูปด้วย	Resin	เพียงแต่ใช้ฉนวนชนิดพิเศษท่ีสามารถทนอุณหภูมิสูง

ได้	ฉนวนของหม้อแปลงแห้งแบบนี้มักนิยมใช้เป็นชนิด	Class	F		ซึ่งมีค่าอุณหภูมิ

ของฉนวนที	่155	องศาเซลเซยีส	เราจงึมกัเรยีกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ีว่า	Dry	Type	

Transformer	insulation	Class	F	แต่ในบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องใช้ฉนวนท่ีทน

อุณหภูมิได้สูงขึ้นเช่น	Class	H	ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงถึง	180	องศาเซลเซียส	เป็นต้น	

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้สามารถติดตั้งในอาคารได้

 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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 งานบริการ

	 งานบรกิารของบรษิทัฯ	เป็นงานบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าตลอด	24	ชัว่โมง	โดยทมีวิศวกรและช่างเทคนิคทีม่คีวามรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์เป็นอย่างดี	เพ่ือรองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท้ังท่ีเป็นลูกค้าที่ซื้อ

หม้อแปลงไฟฟ้า	QTC	และลูกค้าทั่วไป	ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	บริษัทฯ	จะมีรายละเอียดในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ตดิไว้ทีด้่านข้างของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครือ่งเพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่ลกูค้า	งานบรกิารเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีบรษิทัฯ	มไีว้ให้บรกิาร

แก่ลูกค้า	ได้แก่

Solar Inverter

	 เป็นผลติภณัฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง	(DC)	ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั	(AC)	จาก

แผงโซล่าร์เซลล์	ส�าหรับ	Solar	Roof	,	Solar	Farm	และ	Solar	Floating	ทั้งนี้	QTC	ได้

รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	จาก	บริษัท	หัวเว่ย	เทคโนโลยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		Huawei	และได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	จาก	บรษิทั	

Hitachi	Hi-Rel	Power	Electronics	Pvt.	Ltd.	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	HITACHI

PV Panel

 เป็นผลิตภณัฑ์แปลงพลงังานแสงแดดให้

เป็นพลงังานไฟฟ้า		ส�าหรบั	Solar	Roof	,	Solar	

Farm	และ	Solar	Floating	ทั้งนี้	QTC	ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	จาก	LONGI	

Solar	Technology	Co.,Ltd	จ�าหน่ายภายใต้

แบรนด์		LONGI	

 ➣ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

 ➣ งานบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการเติมและกรองน�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

 ➣ งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	ทุกขนาด

 ➣ งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานต่างๆ

 ➣ งานบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	

 ➣ งานบริการรับจ้างตัดเหล็กและพันคอยล์

 ➣ งานรับจ้างผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้า
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 ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน

	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร	์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	

ทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญ	พร้อมให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน	ISO/IEC17025 	พันคอยล์	&	ตัดเหล็ก	&	ผลิตตัวถัง

  

	 หม้อแปลงไฟฟ้าของ	QTC	และ	Smart	Monitoring	System	

จ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	เช่นการไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค		การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	และหน่วยงานราชการทั่วไป				หน่วย

งานเอกชนกลุ่มผู้ออกแบบ	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	โรงงานอุตสาหกรรม	

คอนโดมิเนียม	ฯลฯ	ท้ังในประเทศ	และต่างประเทศท่ัวโลก		จ�าหน่าย

สินค้าภายใต้แบรนด์	 	และ	OEM	ในแบรนด์ของลูกค้า

	 •	 ผลติภัณฑ์	BUSDUCT	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		DE

	 •	 ผลิตภัณฑ์	Solar	Inverter	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	 

	 	 Huawei	และ	Hitachi

	 •	 ผลติภณัฑ์	PV	Panel	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	LONGI
การเป็นสมาชิกองค์กร (Disclosure 102-13):

ลูกค้าของ QTC (Disclosure 102-6) :
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โครงสร้างการถือหุ้น  (Disclosure 102-5)

โครงสร้างการถือครองหุ้นสรุป	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563

บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	1	แห่ง	และบริษัทร่วม1	แห่ง	ได้แก่	

1.	 บรษิทั	QTC	Global	Power	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลติไฟฟ้าและพลังงานอืน่ๆ	จดัตัง้บรษิทัเมือ่วันท่ี	28	กันยายน	2559	
ทุนจดทะเบียน	560	ล้านบาท	

	 	 	 	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอล	เพาเวอร์	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)

	 	 	 	 2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5

	 	 	 	 ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240

	 	 	 	 โทร:	02-3793089-92

	 	 	 	 โทรสาร:	02-379-3097

	 	 1.1	บรษิทั	ควิ	โซลาร์	1	จ�ากัด	(Q	Solar	1)	เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั	QTC	Global	Power	จ�ากัด	ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้า 
	 	 	 พลังงานแสงอาทิตย์	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2552	ทุนจดทะเบียน	220	ล้านบาท	

	 	 	 	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด	(สาขา00001)

	 	 	 	 102	หมู่ที่5	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25110

	 	 	 	 โทร:	02-107-0015

2.		 บริษัทร่วม	คือ	บริษัท	PPWE	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	พลังงาน	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	12	มกราคม	2559	ทุนจดทะเบียน	
1	ล้านบาทบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49.98	และบริษัท	ยูเอซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ถือหุ้น	จ�านวนร้อยละ	49.98

		 	 	 	 	 บริษัท	PPWE	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)

	 	 	 	 2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5

	 	 	 	 ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	10240

	 	 	 	 โทร:	02-3793089-92

	 	 	 	 โทรสาร:	02-379-3097

100%

100%

50%

50%

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

341,092,557.00 บาท

บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

24.19%
กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

16.26%
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นในประเทศ

59.55%

บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท

บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-18)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
 ประธานกรรมการบริษัท

10. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
 กรรมการบริษัท

2.  นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 
 กรรมการบริษัท

4. ดร. กมล ตรรกบุตร 
 กรรมการบริษัท

5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์
 กรรมการบริษัท

6. นายสุรช ล�่าซ�า 
 กรรมการบริษัท

7. นายปรีดี งามสันติกุล 
 กรรมการบริษัท

8.  นายไพโรจน์ บุญปั้น
 กรรมการบริษัท

3.  นายนรชิต สิงหเสนี
 กรรมการบริษัท

9.  ดร.อภิชาติ สระมูล
 กรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 11 คน

90.9% 9.1%

คณะกรรมการบร�หาร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
สายการพัฒนาความยั่งยืน

และบร�หาร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ธุรกิจโซล�าร�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ธุรกิจหม�อแปลง

สายกลยุทธ�

รองกรรมการผู�จัดการ
สายการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการ
สายงานบร�หาร

รองกรรมการผู�จัดการ
(สายโรงงาน)

ประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค�าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการส�งเสร�มความยั่งยืนและ
บร�หารความเสี่ยงองค�กร

ฝ�ายขาย
ต�างประเทศ

Dept
ฝ�ายขายราชการ

ฝ�ายบัญชี
และการเง�น

ฝ�ายคลังสินค�า
&Logistics

ฝ�ายขาน
ธุรกิจโซล�าร�

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายผลิต

ฝ�ายประกัน
คุณภาพ

แผนกจัดซื้อ 

แผนกว�จัยและ
พัฒนา
กระบวนการผลิต

ส�วนความปลอดภัย

ฝ�ายขาย
ในประเทศ

ฝ�ายบร�การ
ลูกค�า

ฝ�ายบร�หาร
ผลิตภัณฑ�

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

แผนกสนับสนุนงานขาย

แผนกพัฒนาระบบ

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกนักลงทุนสัมพันธ� และสื่อสารองค�กร

แผนกความรับผิดชอบต�อสังคม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกกลยุทธ�การตลาด

บจ. คิวทีซี
โกลบอลเพาเวอร�

(QTCGP) 

จำนวนพนักงาน 1 คน

บจ. คิว โซลาร� 1 
(Q Solar 1) 

จำนวนพนักงาน 26 คน

77%

100%

23%

20 6

บจ. พ�พ�ดับบลิวอี
(PPWE) 

QTC Energy

จำนวน 252 คน

Level 9 - UC = จำนวน 8 คน (11%)

Level 7 - 8 = จำนวน 19 คน (7%)

Level 1 - 6 = จำนวน 205 คน (82%)

(บร�ษัทร�วมทุน)

14 คน (50%)

167 คน (66%) 85 คน (34%)

11 คน (58%)

142 คน (69%)

14 คน (50%)

8 คน (42%)

63 คน (31%)

หมายเหตุ	:		 โครงสร้างองค์กรที่แสดงเป็นโครงสร้างท่ีได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	12/2563	วันท่ี	

17	ธันวาคม	2563	มีผลบังคับใช้	1	มกราคม	2564	ซึ่งไม่มีผลต่อจ�านวนพนักงานและ	Level	การปฏิบัติงาน	ไม่มีผลต่อจ�านวนและ

สัดส่วนชาย-หญิง

ข้อมูลจ�ำนวนพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (อย่างย่อ)
 คณะกรรมการบรษิทั	มคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัหิน้าท่ี	ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทีมผู้ตรวจสอบภายใน	และมีบทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เป็นผู้มีหน้าท่ีแต่งต้ัง	โยกย้าย	และประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ของผู้บริหารระดับสูง	และมีบทบาทหน้าที่อื่น	ๆ	ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร	เป็นผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	ครอบคลุมประเด็นตามกรอบการบริหารความยั่งยืน	พร้อมขยายผลสู่บริษัทย่อย	และประเมินความเสี่ยง

ขององค์กร	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และธรรมาภบิาล	พร้อมจดัท�าแนวทางแก้ไข	ป้องกันความเสีย่งน้ัน	รายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เป็นผู้มีหน้าท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์	นโยบาย	เป้าหมายและการกระจายอ�านาจหน้าท่ี	เพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้มีหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์	และการบริหารงานในธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	เพ่ือสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปรัชญาการท�างาน 

บริษัท คิวทีซี มีความมุ่งม่ันท่ีด�าเนิน
ธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประการ

1. มีการบรหิารจดัการท่ีมีจรยิธรรม 
มีคุณธรรม และโปร่งใส

2. คณุภาพ มาตรฐานของสินค้า และ
การให้บริการอยู่ในระดับสากล

3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล

ท้ังน้ี บรษัิทฯ ได้มีการทบทวนวสัิยทัศน์
และพันธกิจประจ�าทุกปี โดยผ่านการ
ทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษัิท เม่ือวันท่ี 17 ธนัวาคม 2563 เพือ่
ให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้อง
สภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน 

ก้าวไกล ด้วยความตั้งใจ และวิสัยทัศน์

Quality of DETAILS

ความประณีต คือหัวใจส�าคัญสูงสุด
ในการท�างานของเรา และแทรกซึม
อยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี ตั้งแต่
ผู้คน วิธีคิด วิธีท�างาน เทคโนโลยี 

โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้ผลิต จ�าหน่ายและให้บริการ

เทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างมี

ธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ 

1.  เป็นผู้น�าในการผลิต จ�าหน่าย และให้
บรกิารด้านเทคโนโลยท่ีีมีคณุภาพ 
และครบวงจร ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า

2.  พัฒนาผลติภณัฑ์ กระบวนการ และ
การให้บรกิาร เพ่ือสร้างคณุค่าเพ่ิม
ให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

3.  พัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือสร้างคนดี 
คนเก่ง 

4.  ด�าเนินธรุกิจโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
และให้ ความส�าคญัต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

5.  สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและ 
ย่ังยืน ในระยะยาว เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อม่ันและไว้วางใจ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียรอบด้าน
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เป�นองค�กรที่ไม�หยุดนิ�ง สร�างสรรค�
วัฒนธรรมองค�กรที่ตอบสนองต�อ
การเปลี่ยนแปลงเพ�่อความก�าวหน�าอย�างยั่งยืน

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

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

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

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

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

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

DYNAMIC

ENVIRONMENT

TEAMWORK

ACHIEVEMENTACHIEVEMENT

INNOVATION

LEADERSHIP

SERVICE 
& SOCIETY

DETAILS
QUALITY OF 

L

S

D

E

T

A

I

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน

หมายเหตุ	:		 ค่านยิมองค์กร	Quality	of	Details	ได้รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทัให้ความหมายของอกัษร	“S”	เพ่ิม	Society	

เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2563	วันที่	7	พฤษภาคม	2563
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คิวทีซีกับความยั่งยืน
	 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิห้ปรบักรอบการบรหิารความย่ังยืน	(QTC	Sustainability	Framework)	เมือ่การประชมุคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่	6/2563	วันที่	7	พฤษภาคม	2563	ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอโดยน�าค่านิยมองค์กร		Quality	of	Details	

มาใช้ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบรบิทขององค์กรอย่างเหมาะสมตามแนวทางสมการความย่ังยืน	Q+R=S		(คณุภาพ	

+	รบัผดิชอบ	=	ย่ังยืน)		โดยคณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนองค์กร	ซึง่ประกอบไปด้วยผูบ้รหิารระดบัฝ่ายขึน้ไปจากสายงานต่าง	ๆ  

มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการด�าเนินงาน			การก�าหนดกรอบ

การบริหารความยั่งยืนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน	ทั้งในระดับนโยบาย	ระดับการบริหารจัดการ	เพื่อ

น�าไปสู่การปฏิบัติ	และการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก�าหนดไว้		โดยการปลูกฝังความเชื่อ	และสร้างความเข้าใจ

ให้แก่พนักงานทุกคนตามสมการความยั่งยืน			ว่าการท�าสี่งที่ดีมี	“คุณภาพ”		พร้อมกับความถูกต้องมี	“ความรับผิดชอบ”	ย่อมท�าให้

เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สร้างความเข้มแข็งย่ังยืนท้ังต่อตนเอง	และองค์กร	โดยมีกรอบการบริหารความย่ังยืน	

และสมการความยั่งยืนดังนี้

กรอบการบริหารความยั่งยืน (QTC Sustainability Framework)

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

Quality   +  Responsibility  =  Sustainability
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โครงสร้างการด�าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนฯ

บทบาทหน้าที่โดยย่อ
คณะกรรมการบริษัท : ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

: ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนและบรหิารความเสีย่งองค์กร : ก�าหนดกลยุทธ์

: บรหิารจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
: ทบทวนการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย
: พิจารณาประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน	จัดท�าแนวทางการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็น	และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเหมาะสม
: ทบทวนนโยบาย	เป้าหมาย	ประเดน็ความย่ังยืน	เสนอแนวทาง

ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
: ก�าหนดแผนงานและมอบหมายภาระงานด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ
คณะท�างานส่งเสริมความยั่งยืน : ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน

: ด�าเนินงานตามแผนและรายงานผล
บริษัทย่อยทุกแห่ง : บริหารจัดการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดตาม	และรายงานผลการด�าเนินงาน

รายงานผลการด�าเนินงานตามกรอบตามพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ	1	ครั้ง
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

และบริษัทในเครือ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล	ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้		

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�าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	ในด้านเศรษฐกิจ		ด้านสังคม		และด้านส่ิงแวดล้อม	ซึง่เป็นข้อมลูส�าคัญในการก�าหนดเส้น

ทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน			และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่	ดูแลรับผิดชอบ 

และน�าไป	ปฏิบัติได้ทั่วถึง		โดยพนักงาน	และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ		และบริษัทในเครือ	เป็นอย่างดี

 สำมำรถ Download ได้ที่ : http://qtc-energy.com/?page_id=736
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย  และประเด็นผลกระทบ 
	 คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	ก�าหนดให้มีการด�าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย	และประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	โดยผ่านกระบวนการชี้บ่งอันตรายจากการท�างาน	การประเมินผลกระ

ทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากกระบวนการท�างาน	และผลิตภัณฑ์แบบ	Life	Cycle		และกระบวนการชี้บ่งด้วยการระดมสมอง	เป็นการ

ประเมินแบบสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ		

	 นอกจากการประเมินแบบภายในองค์กรแล้ว	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้จัดเวที	เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ข้ึนปีละ	1	ครั้ง

ในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน	การเข้าพบปะรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า	รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้มี

ส่วนได้เสียในช่องทางอื่น	ๆ	เช่นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ		การแสดงความคิดเห็นจากหน้าเว็ปไซด์	ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	เป็นต้น	

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการชีบ่้งประเดน็ด้านความย่ังยืน	และก�าหนดผู้มส่ีวนได้เสียกับองค์กร		โดยใช้เกณฑ์พิจารณากลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยี

ในห่วงโซ่คุณค่าของคิวทีซีทั้งหมด	(Disclosure	102-9,	102-40)	โดยในปี	2563	มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ	เพิ่ม

ธุรกิจขายสินค้ากลุ่มโซลาร์โดยการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งจัดอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเช่นกัน

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และประเด็นผลกระทบ

Sale & Marketing Delivery Procuct Usage Maintenance Service Waste   Management

Stakeholder

   - Government

   - Domestic

   - Foreign

Impact Issues

Raw Material&Product 

&Procurement

Management &

Manufacturing

Employees Employees Employees Employees Customers Employees Comunities, Society

Customers Supplier Board of Directors Transport Contractors Product users Product users Waste disposal

Vendor Customer Broker Shipping Comunities, Society Comunities, Society Product users

Carrier Dealer Shareholders Mass Media

Competitors Shareholders Banks Government agency

Dealer Manufacturer Banks Comunities, Society

Competitors Comunities, Society Government agency

Government agency

Investors

êFair Trade êHuman Rights êHuman Rights êHuman Rights êSafety in Procut êHuman Rights êHealth and Saafety

êCorruption êCorruption êLabor Practices êHealth and Saafety êEnergy Usage êHealth and Saafety êPollution

êCustomer confidentiality êFair operating practices êHealth and Saafety êLabor Practices êResponsibility for Products

and Services

êLabor Practices êDisposal Methods

êResponsibility for products

and services

êSupplier development êGood Corporate

Governance

êPollution êResponsibility for Products

and Services

êCompliance

êPollution êResource Use êClimate Change êCompliance

êPollution êCorruption êPollution

êClimate Change êFair Trade

êWaste Management êCompliance

êTransparency

êCorruption

êCompliance

êRisk Management

êCommunity Involvement

Supply Chain for Business
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

	 ผลจากการช้ีบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ	และวิเคราะห์ประเดน็ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากผูม้ส่ีวนได้เสยี	จะน�า

มาหาความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีจากหลาย	ๆ	ช่องทาง	เช่นการสอบถามทางตรง	การประชมุร่วม	การรวบรวมข้อมลู	ข้อก�าหนด

ของกฎหมาย	ฯลฯ	และก�าหนดเป็นวิธีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

พนักงาน พนักงานประจ�า

 

ลูกจ้างชั่วคราว

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าเดือน

• กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN,	
QCC

• การรับฟังความคิดเห็น,	ข้อร้อง
เรียนพนักงาน

• คณะกรรมการสวัสดิการเดือน
ละ	1	ครั้ง

• คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	
เดือนละ	1	ครั้ง

• ส�ารวจระดับความสุขพนักงาน
ปีละ	1	ครั้ง

• ส�ารวจความรักความผูกพัน
องค์กรปีละ	1	ครั้ง

• การประเมินความเสี่ยงองค์กร
ไตรมาสละ	1	ครั้ง

• การประเมนิความเสีย่งด้านความ
ปลอดภัยปีละ	1	ครั้ง

• การประเมินผลกระทบด้าน	สิ่ง
แวดล้อมปีละ	1	ครั้ง

• การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่
เหมาะสม

• การจดัให้มสีวัสดกิารท่ีเหมาะสม
• มีความปลอดภัยในการท�างาน
• สภาพแวดล้อมในการท�างาน

น่าอยู่
• มีความเท่าเทียมและโอกาสใน

ความก้าวหน้า
• มแีผนในการอบรมพัฒนาความ

รู้ความสามารถ
• มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

• บรหิารจดัการด้านความปลอดภัย
ด้วยระบบมาตรฐาน	ISO45001

• 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

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

19รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

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

ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจโซลาร์

• การเข้าพบและติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า

• การจัดงานแสดงสินค้า
• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า
• การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค

กับลูกค้า
• การเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

• ได้รบัข้อมลูทางเทคนคิของสนิค้า
และบรกิาร	รวดเรว็	และถูกต้อง	
ตรงกับความต้องการ

• ราคาของสนิค้าและบรกิารมคีวาม
เหมาะสม	สามารถแข่งขันได้

• สินค้ามีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

• ส่งสินค้าได้ตรงเวลา
• มบีรกิารก่อนและหลงัการขายที่

มีประสิทธิภาพ
• สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้

ลูกค้าได้
• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น

ธรรม
• การรบัประกันสนิค้าและบรกิาร

เป็นไปตามข้อตกลง
• การรักษาความลับของข้อมูล

ลูกค้า

• จัดท�าแคตตาล็อคสินค้า	คู่มือ
การใช้งานสินค้า	เอกสารอื่นๆ	
โดยมข้ีอมลูทางเทคนิคทีถู่กต้อง

• วางแผนจัดการ/ควบคุม	
กระบวนการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพ	เพ่ือให้เกิดต้นทุน
ต�่าที่สุด

• วางแผนจดัการ/ควบคมุ	Vendor	
ให้เป็นไปตามข้อตกลง

• จัดตั้งทีม	Technical	Support
• จดัท�าสือ่เก่ียวกับผลติภัณฑ์	โดย

ไม่มีการโฆษณาเกินจริง
• บริหารจัดการการส่งมอบ	การ

บริการลูกค้าและการรับประกัน
ภายใต้ระบบมาตรฐาน	ISO9001

• ปฏบิตัติาม	พรบ.คุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล

คู่แข่งทาง

การค้า

คู่แข่ง • พบปะพูดคุย
• ข่าวสาร
• ประชุมกลุ่มสมาชิกต่าง	ๆ
• กิจกรรมทางการตลาด

• แข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
และโปร่งใส

• การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์	แหล่งข ้อมูล
วัตถุดิบ	 ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

• ปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณเพ่ือ
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส	
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

คู่ค้า ผู้ส่งมอบ

ผู้รับเหมา

ผู้ผลิตวัตถุดิบ

(Supplier)

• 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

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

ผู้ผลิตสินค้า

(Vendor)

• สอบถามเป้าหมายของเจ้าของ	
Brand/ผู้ผลิตสินค้า

• การเข้าร่วมการประชุม
• เข้าร่วมกิจกรรมที่เจ้าของ	

Brand/	ผู้ผลิตสินค้าจัดขึ้น
• เข้าร่วมการอบรม	และการ

ทดสอบ	ตามหลักเกณฑ์ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์

• บรรลุเป้าหมายของเจ้าของ	
Brand	/ผู้ผลิตสินค้า

• สร้างการรับรู้ตราสินค้าใน
ประเทศไทย

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เจ้าของ	Brand/ผูผ้ลติสนิค้า	และ
ตัวแทนจ�าหน่าย

• ก�าหนดเป้ายอดขายให้สอดคล้อง
กับเจ้าของ	Brand

• สร้างทีมขายธุรกิจโซล่าร์	แยก
ออกจากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

• สร้างทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจโซล่าร์โดยเฉพาะ

• มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ขายร่วมกัน

• จดัอบรมให้ความรูด้้านผลติภัณฑ์	
แก่พนักงานขาย

• แบ่งปันข้อมูลด้านยอดขายให้
แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

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

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
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

วิธีการหาความคาดหวัง

(Disclosure 102-43)

ความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)

การตอบสนองขององค์กร

(Disclosure 102-43)

หน่วยงาน

ภาครัฐ

- กลต.  

- ตลท. 

- สรรพากร 

- สนง.อุตฯ จังหวัด

- แรงงานจังหวัด

- 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	ISO45001
• มนีโยบายสทิธิมนุษยชน	และส่ง

เสริมการปฏิบัติ
• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	

คอร์รปัชัน่	และส่งเสรมิการปฏิบตัิ
• จดัซือ้สนิค้าจากผูพิ้การในชมุชน

ที่เหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

• ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม

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

	 บรษิทัฯ	ได้ระบปุระเดน็ส�าคญัด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยพิจารณจากข้อมลูความต้องการของลกูค้าท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน

ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ,	นโยบายภาครัฐ,	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย,	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	และข้อ

ก�าหนดต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศที่เป็นฐานของลูกค้า		การบริหารความเสี่ยงองค์กร	แผนธุรกิจ		การเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ในปัจจบุนั	โดยใช้กระบวนการคดัเลอืกประเดน็ส�าคญั	(Materiality)	ตามมาตรฐานของ	GRI	Sustainability	Reporting	

Standards	(Disclosure	102-40)		

 หลักการคัดเลือกประเด็น

1.  การระบุประเด็น 	:		พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากกรอบการบริหารความย่ังยืนองค์กร	และข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กร	ในเรือ่งท่ีผู้มส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรอืเป็นความคาดหวังทีอ่าจ

เกิดผลกระทบด้านความย่ังยืนขององค์กรทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี	เพ่ือระบุ

ประเดน็ทีม่นัียส�าคญัต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยวธีิการประเมนิและให้น�า้หนกัตามเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนดปีละ	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	:	เมื่อระบุประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเด็นเหล่าน้ัน

มาให้น�้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทฯ	ได้

ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนขึ้นตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน	ISO	9001,	ISO14001,	ISO45001,	ISO50001,	

ISO26000	และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร	เทียบเคียงตัวชี้วัดตามมาตรฐาน	GRI	การพิจารณาจัดล�าดับความ

ส�าคัญได้น�าไปสู่การก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญในตาราง	Materiality	Matrix		

3.  การให้เหตผุล	:	ในปี	2563	ประเดน็ส�าคัญท่ีได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืน	มปีระเดน็เพ่ิม

เติมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19	ซึ่งเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ

เนื่องจากมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจ	และได้พิจารณาปรับน�้าหนักความส�าคัญในประเด็นการบริหารความ

เสี่ยง	และประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหน่วยงานของรัฐ	และ

ลูกค้าบางกลุ่มเร่ิมให้ความส�าคัญมากขึ้น	ซึ่งได้น�าไปสู่การปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	นอกจากนี้ได้น�า

ประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาพนักงาน	และการดูแลพนักงานให้รวมอยู่ในประเด็นเดียวกัน		ประเด็นส�าคัญด้าน

ความยั่งยืนปี	2563	เป็นดังนี้			
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สำคัญตอคิวทีซี

1 ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 11 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 การเติบโตของธุรกิจ 12 ความรับผิดชอบตอสังคม

3 การจางงานและสิทธิมนุษยชน 13 การพัฒนาคูคา

4 การกำกับดูแลกิจการ 14 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

5 การพัฒนาทุนมนุษย และการดูแลพนักงาน 15 ความหลากหลายทางชีวภาพ

6 การบริหารความเสี่ยง 16 การจัดการคุณภาพอากาศ

7 ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ 17 การจัดการน้ำเสีย

8 สงเสริมการสรางนวัตกรรม 18 การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียภายนอก

9 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากการผลิต(ขยะ) 19 การเปดเผยขอมูล

10 กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Materiality Matrix
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ประเด็นความยั่งยืนที่
ส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน

ขอบเขตผลกระทบที่เกิด QTC 
SD-Framework หน้า

ภายใน ภายนอก

ประเด็นส�าคัญด้านบรรษัทภิบาล 

การก�ากับดูแลกิจการ 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
	 ต่อต้านคอร์รัปชัน						

QTC ผู้ถือหุ้น,	นักลงทุน,
คู่ค้า	,หน่วยงาน

ราชการ

Ethics
Anti-Corru

29-38

การบริหารความเสี่ยง 	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร			
	 การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิด-19			

QTC
QTC

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น,	สังคม

Risk	Management 39-48

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)

การเติบโตของธุรกิจ 	 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	
	 การลงทุนในธุรกิจอื่น		
	 การกระจายมลูค่าสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยี

QTC ผู้ถือหุ้น,	นักลงทุน
คู่แข่ง

คู่ค้าธุรกิจ

Business	Growth
&

Value	Chain

49-55

ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม 	 กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
	 การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ
	 การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล													

QTC ลูกค้า,คู่แข่ง,คู่ค้า Business	
Innovation

56-61

ความรบัผดิชอบต่อสนิค้า
และบริการ

	 มาตรฐานการท�างาน
	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 มาตรฐานการท�าสอบทางไฟฟ้า
	 การดแูลลกูค้า

QTC ลูกค้า,คู่แข่ง Business	Growth
&

Value	Chain

62-69

การพัฒนาคู่ค้า 	 การพัฒนาคู่ค้า			 QTC คู่ค้า,	ลูกค้า Value	Chain 70-72

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)

การจัดการของเสยีและวสัดุ
เหลอืใช้จากการผลติ (ขยะ)

	 การจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้จากการผลติ	 
	 (ขยะ)							

QTC ชุมชน,	ผู้รับ
ก�าจัด,หน่วยงาน

ราชการ

Pollution	
Reduction

73-79

กระบวนการผลติท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

	 การควบคุมมลพิษ
	 การจัดซื้อสีเขียว

QTC ชุมชน,	ลูกค้า,
คู่ค้า,หน่วยงาน

ราชการ

Pollution	
Reduction

80-86

การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

	 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	(CFO)	
	 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

QTC ชุมชน,สังคม Climate	Change 87-98

การใช้ทรพัยากรอย่างย่ังยืน 	 การใช้พลังงาน	
	 การใช้น�้า								

QTC ชุมชน Resource	Use 99-105

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม (Quality Society)

ความปลอดภยัและสขุภาพ
ของพนักงาน

	 ความปลอดภัย		
	 สุขภาพ	

QTC ชุมชน,	คู่ค้า,	
หน่วยงานราชการ

Health,	Safety	&	
Well-being

106-121

การจ้างงานและสิทธิ 
มนุษยชน

	 การจ้างงาน
	 สิทธิมนุษยชน	

QTC ชุมชน,	หน่วยงาน
ราชการ

Human	Rights 122-129

การพัฒนาทุนมนุษย์และ
การดูแลพนักงาน

	 การพัฒนาทุนมนุษย์	
	 การดูและพนักาน	

QTC หน่วยงานราชการ Employee	
Development	&
Well-being

130-141

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน		
	 การลงทุนทางสังคม				
	 กิจกรรมเพื่อสังคม						

QTC ชุมชน Community	
Involvement

142-151

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 152
GRI Content Index 153

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงาน (Disclosure 102-47)
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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

ใต้สมการความยั่งยืนของคิวทีซี	“Quality	+	Responsibility	=	Sustainability”		กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ 

 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”

	 เป็นกลยุทธ์หลกัท่ี	บรษิทัฯ	ด�าเนินการมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยการก�าหนดเป้าหมายการเตบิโตทางธุรกิจภายใต้การบรหิารความ

เสี่ยง	การมองหาโอกาสทางธุรกิจในช่องทางอ่ืนเพ่ือเสริมรายได้	การสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็น

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	การพัฒนาคู่ค้ารายส�าคัญเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพและตรงเวลา	เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้

มีส่วนได้เสีย	โดยใช้เครื่องมือ	และกระบวนการต่าง	ๆ	เช่น	

• การพัฒนากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)		ด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	7	

• การส่งเสรมินวตักรรมเพ่ือพัฒนาสนิค้า	บรกิาร	และกระบวนการภายใน	ผ่านงานวิจยัและพัฒนา	และการเสนอ	KAIZEN	

ในระดับพนักงาน	

• การพัฒนาคูค้่ารายส�าคัญ	กลุม่	SME	ด้วยการแนะน�าวิธีการท�างานเชงิเทคนิค	และหลกัปฏิบตัติามแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบั

คูค้่าของ	ควิทซี	ี(Code	of	Conduct	QTC’s	Supplier)		ทัง้น้ีเพ่ือให้สามารถส่งมอบวัสดไุด้ตรงเวลา	และมคีณุภาพตามท่ี

บรษิทัฯ	ก�าหนด	และเพ่ือให้คู่ค้ายกระดบัความสามารถ	เติบโต	และมัน่คง	โดยมเีป้าหมายด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	1	ราย

• การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน	ได้แก่	BUSDUCT	จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL	SDN.	

BHD.	ประเทศมาเลเซีย	ภายใต้แบรนด์	DE	BUSDUCT,	Solar	Inverter	จาก	บริษัท	หัวเว่ย	เทคโนโลย่ี	(ประเทศไทย)	

ภายใต้แบรนด์	Huawei	และจาก	บรษิทั	Hitachi	Hi-Rel	Power	Electronics	Pvt.	Ltd.	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	HITACHI,	

PV	Panel	จาก	LONGI	Solar	Technology	Co.,Ltd	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		LONGI	

 ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น  เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน  

	 บริษัทฯ	มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน	หรือธุรกิจอื่น	ๆ	ที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าใน

ระยะยาวแก่องค์กร	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทัง้นีไ้ด้ก�าหนดให้มกีระบวนการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง	และจัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง	ๆ	

ไว้	ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 ในปี	2563	ทีมผู้บริหาร	และ	บจ.คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	ได้มี

การศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้	โรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์	และโรงไฟฟ้าชวีมวล		แต่ยังไม่มโีครงการทีใ่ห้ผลตอบแทนตาม

มาตรฐานที่บริษัทก�าหนดไว้	
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ด้านสิ่งแวดล้อม

 สร้างวัฒนธรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

	 เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส�าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง	ยาวนาน	ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม	ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อรุ่น	จึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ	ผลิตภัณฑ์	และยกระดับความคิด		

การกระท�า	ของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	สิ่งที่บริษัทด�าเนินการเพ่ือสร้าง

ความยั่งยืนเช่น

• มาตรฐานการบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม	ISO14001	,มาตรฐานการจดัการด้านพลงังาน	ISO50001	,	มาตรฐานการ

จดัการสิง่แวดล้อมว่าด้วยการจดัการก๊าซเรอืนกระจก	ISO14064-3	ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบรบิทขององค์กร

และการพัฒนาอย่างย่ังยืน	พร้อมก�าหนดเป็นหลกัสตูรความจ�าเป็นในการปฏิบตังิานของพนักงานเพ่ือสร้างความตระหนกั

• บริหารจัดการของเสีย	วัสดุไม่ใช้แล้วจากการผลิตตามหลัก	3Rs	และไม่ส่งก�าจัดแบบกลบฝังดิน	100%	“Zero	Waste	

To	Landfill”

• ส่งเสรมิพฤตกิรรม	“รกัษ์”	ซึง่เป็น	1	ใน	8	พฤตกิรรมสร้างวัฒนธรรมการท�างานข้ันพ้ืนฐาน	โดยสร้างจติส�านึกให้พนักงาน	

ลด	ละ	เลิกใช้พลาสติคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง	และส่งเสริมการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN	ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ด้านสังคม 
CSR in Process

 สร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

	 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน	และบรษิทัฯ	ถือเป็นความเสีย่งส�าคญัของบรษิทัฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	บรษิทัฯ	

ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเน่ือง	โดยได้น�าระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมาตรฐาน	

ISO450001	มาประยุกต์ใช้	มกีารใช้งบประมาณ	และบคุลากรจ�านวนมากเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ป้องกันภัยส่วนบคุคล	การปรบัปรงุเครือ่ง

มอื	เครือ่งจกัร	กระบวนการท�างาน	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	การอบรมให้ความรูแ้ละพัฒนาทักษะ	กิจกรรม	KAIZEN	ด้านความ

ปลอดภัย	รวมถึงกิจกรรมส่งเสรมิด้านความปลอดภัยในการท�างานแก่พนักงาน	เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู	้และหลีกเล่ียงสถานการณ์

ที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	โดยบริษัทมีเป้าหมาย	Zero	Accident	

Raising
    Awareness Green

    Culture

เปลี่ยนโลกให้สดใส งดใช้ถุงพลาสติก
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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
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 สร้าง “คนดี” พัฒนา “คนเก่ง”  

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดความสามารถหลกัขององค์กรท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาและวิสยัทศัน์องค์กร	เพ่ือใช้เป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะ

ทีทุ่กคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมเีป็นพ้ืนฐาน	พร้อมก�าหนดความสามารถ

ตามต�าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน	เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ

ของพนักงานในการท�างาน	นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนา

ทางด้านจิตใจ	พฤติกรรม	ตลอดจนการบังคับใช้	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

และกฎหมายต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	อย่างเคร่งครดั	เพ่ือสร้างคนดขีองสงัคม	

และเป็นคนเก่งในงาน		พร้อมร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุข	และด้วยตระหนักว่า	“คน”	คือทรัพยากรส�าคัญสุด

ส�าหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย	“World	Class	Company”	

จึงได้ก�าหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกของพนักงานทุกคนของคิวทีซี

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท�างานขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ไว้	4	ด้าน	8	พฤติกรรม

 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”		

 สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	ยืดมั่นในหลัก 

ธรรมาภิบาล	ให้ความส�าคญัต่อผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกระบวนการ	

โดยถือปฏิบัติดังนี้

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย

• ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมโดยทางอ้อมกับพันธมิตรที่ท�าธุรกิจ

เพื่อสังคม

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ในชุมชน	(ตามประโยชน์ท่ีเหมาะสม

กับบริษัทฯ)

• มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ตามความถนัดและ

ความสามารถขององค์กร	

• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ	การด�าเนินธุรกิจ	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ฯลฯ		อย่างโปร่งใส	

สามารถตรวจสอบได้		โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ			เว็บไซต์	ฯลฯ

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
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านการน�าองค์กร



การก�ากับดูแลกิจการ

	 การก�ากับดแูลกิจการนัน้	มคีวามส�าคญัต่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย		เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีร่ะดม

ทนุจากประชาชนมาใช้เป็นแหล่งเงนิทุนในการด�าเนนิธุรกจิ		จงึมผีูถื้อหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกัน		แต่ผูถื้อหุ้นซึง่เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ได้

บรหิารกิจการเอง	จงึได้แต่งตัง้กรรมการให้เป็นผูบ้รหิารกิจการแทน		ดังน้ันบรษิทัจงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมกีารก�ากับดูแลกิจการอย่าง

เป็นระบบ		เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการได้ด�าเนินไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันจะน�ามา

ซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

	 คิวทีซีจึงให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร	ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียตามวัตถุประสงค์องค์กรอย่างย่ังยืนในระยะยาว		และยึดมั่นต่อการปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และหลักปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้		มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล	มีคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระท�าหน้าที่	สอบทานกระบวนการในการก�ากับดูแลกิจการ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในอย่างเข้ม

แข็ง	และครอบคลุมทั้งองค์กร	มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมาย	กฎระเบียบต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและ

ท�าการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมาย	เพ่ือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องอยู่เสมอ	เพ่ือลดความเสี่ยงจากการกระท�า

ผิดหลักจรรยาบรรณ	หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และการด�าเนินธุรกิจของคิวทีซี	

(Disclosure	102-23)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และแนวปฏิบตัต่ิาง	ๆ	ทีจ่�าเป็นอย่าง

ครบถ้วน	เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ : ทบทวน	ปรับปรุง	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี		จรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัชนั	รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏบิติัอืน่	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องให้มคีวามทันสมยัอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 

1	คร้ัง	พร้อมจัดให้มีการอบรมซ�้าให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ใด	ๆ	ก�าหนดให้มีการตรวจสอบ	ติดตามการด�าเนินงาน	รายงานผลการด�าเนินงานโดยการก�ากับ

ของคณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพเทียบเคียงองค์กร

ชั้นน�าระดับประเทศและระดับโลก

เป้าหมาย : 1.	เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ผลลัพธ์ :
 

เป้าหมาย : 2.	ไม่เกิดกรณีการคอร์รัปชัน	หรือการด�าเนินการที่ผิดกฎหมายในคิวทีซี	และบริษัทย่อยทุกแห่ง

ผลลัพธ์ : ได้ตามเป้าหมาย	โดยในปี	2563	ไม่ได้รบัข้อร้องเรยีน	หรอืการแจ้งเบาะแส	เก่ียวกับการปฏบิตัทิีผ่ดิ

กฎหมาย	หรือการคอร์รัปชัน	ของพนักงาน	ผู้บริหาร	และกรรมการบริษัท
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บรรษัทภิบาล



 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

การด�าเนินงานในปี 2563 
• มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและหลกัปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดหีลายประเดน็	ซึง่คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	ประกอบไปด้วยกรรมการอสิระ	2	ท่าน	และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร	1	ท่าน	ร่วมกับคณะ

ท�างานภายในได้ท�าการทบทวนและปรบัปรงุแนวทางปฏิบตัใิห้สอดคล้อง	เช่นนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์	นโยบายการ

จ้างพนกังานรฐั	นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	เป็นต้น	และได้เสนอการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่ได้รบัมติ

อนุมตัใิห้ปรบัปรงุและประกาศใช้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่12/2563	เมือ่วันที	่17	ธันวาคม	2563			โดยได้เผยแพร่

นโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของบรษิทั		ทัง้น้ีในปี	2563	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภิบาลมกีารประชมุเพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหา	คดัเลอืก	เสนอบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมในการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผูบ้รหิารระดบัสงู	การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด	รวมท้ังส้ิน	2	ครัง้

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี : 

	 https://investor.qtc-energy.com/en/corporate-governance/corporate-governance-policy

 จรรยาบรรณธรุกจิ : 

	 https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20210105-qtc-codeofconduct-th.pdf

• เผยแพร่นโยบายไม่รบัของขวัญสูส่าธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่	2564	ผ่านช่องทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ		และสือ่สารถึงกลุม่คู่ค้าของ	

QTC	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศด้วยช่องทางอีเมล์	และช่องทางเฟสบุค๊ของ	Thai	CAC
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• ทบทวนท�าความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของคิวทีซี	กับคู่ค้า	ตามรอบการประเมิน

ประจ�าปี	2563

• การส่งเสริมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลองค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร สถาบัน

1.		นายนรชติ		สงิหเสนี 

กรรมการบรษิทั	

	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่า

ตอบแทน	และบรรษทัภิบาล

1.	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	 

	 รุ่นที่	46/2563

2.	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	 

	 รุ่นที่	10/2563

IOD

2.	 นายเรอืงชยั		กฤษณเกรยีงไกร

	 กรรมการบรษิทั	

	 กรรมการผูจ้ดัการ

1.		กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลด 

	 ก๊าซเรือนกระจก	ครั้งที่	6

2.		Leadex	Boost	Camp	2020	

3.		AI	&	lot	Summit	2022

อบก.

บจ.เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร์

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย(DUGA)

• ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแวง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด		จ�านวน	80	คน		ณ	ห้องฟาราเดย์	โรงงานจังหวัดระยองเมื่อวันที่	24	

พฤศจิกายน	2563		ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	อย่างเคร่งครัด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 
	 การประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย	เป็นประเดน็ความเสีย่งท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ	เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงข้อ

ก�าหนดต่าง	ๆ	ของกฎหมายค่อนข้างบ่อยและเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าข้ันตอนการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องต่อกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ	ก�าหนดทีมรับผิดชอบ	และจัดท�าเป็นทะเบียน

กฎหมายควบคุมเข้าสู่ระบบ	Document	Control	Center		ในปี	2563	มีจ�านวนข้อก�าหนด	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจดังนี้	

• ข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติได้สอดคล้อง	จ�านวน	292	ฉบับ

• ข้อก�าหนด	และกฎหมายที่น�ามาใช้เพื่อการอ้างอิงจ�านวน	139	เรื่อง

• ข้อก�าหนด	ค�าสั่ง	กฎหมาย	ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19	จ�านวน	23	ฉบับ

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ	2562	ปัจจุบันก�าลังด�าเนินการวางระบบการท�างานให้สอดคล้องตามที่

กฎหมายก�าหนดพร้อมใช้งานก่อนบังคับใช้	31	พฤษภาคม	2564	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	และประเมินความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่ง	ในปี	2563	มีผลการประเมินดังนี้

1.		 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการ

ปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2563	ด้วยความเป็นอิสระ	และน�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมี

คะแนนเต็ม	4

 กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2563

คะแนนเต็ม 4 คะแนนที่เฉลี่ยที่ได้ 3.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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2.		 ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยอ้างองิแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั;	ศนูย์

พัฒนาการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558	:		และได้น�ามาปรบัข้อ

ค�าถามให้เหมาะสมจ�านวน	30	ข้อ	ให้กรรมการทั้ง	11	ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2563	และ

น�าคะแนนมาเฉลี่ยโดยมีคะแนนเต็ม	5

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2563

คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.64 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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2. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ; ศูนย์
พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 :  และได้นำมาปรับข้อคำถาม
ให้เหมาะสมจำนวน 30 ข้อ ให้กรรมการทั้ง 11 ท่านประเมินตนเองจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และนำคะแนนมา
เฉล่ียโดยมีคะแนนเต็ม 5 
 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 
คะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยที่ได้ 4.64 คะแนน อยู่ในระดับดีเยีย่ม 
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1.ภาพรวมของการด าเนินงาน

2.ภาพรวมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการ,ธุรกิจและ กลยุทธ์ของ…

3.คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

4.บทบาทของกรรมการผู้จัดการมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน

5.การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการมีกระบวนการที่เหมาะสม

6.คณะกรรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรือ่งต่างๆ อย่างเพียงพอและ…

7.คณะกรรรมการมีการเตรียมตัวก่อนประชุมทุกครั้ง

8.ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันก าหนดวาระการประชุม

9.คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

10,กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น

11.คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง

12.ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดง…

13.คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ

14.การปฏิบัติเรื่องการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นท่ียอมรับในหมู่…

15.คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ล่วงหน้าใน…

16.มีการประชุมสม่ าเสมอ เพียงพอต่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์

17.การท าหน้าท่ีของประธาน

18.คณะกรรมการมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถแสดงความคิดเห็น…

19.มีการติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอว่าเป็นไป…

20.มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ …

21.มีการมอบหมายอ านาจด าเนินการให้ฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสมไม่มาก…

22.มีการก าหนดระดับอ านาจด าเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทาง…

23.มีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ

24.มีการติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ เช่นก าหนดให้ฝ่าย…

25.มีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ

26.มีการจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการ…

27.มีการรับทราบถึงรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง…

28.มีการดูแลให้มีข้อก าหนดเรื่องจริยธรรมธุรกิจ และข้อห้ามปฏิบัติใดๆ ที่อาจ…

29.คณะกรรมการได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

30.การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ  :  มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ…
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ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
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ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

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

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์ 
กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�าเนินงานในปี 2563 
	 จดัให้มกีารตรวจสอบการด�าเนนิงานด้านบรรษทัภบิาลและการต่อต้านคอร์รปัชนัในองค์กร	พร้อมกับรอบการตรวจสอบภายใน

ปกติไตรมาสละ	1	ครั้ง	ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน	โดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก	บริษัท	บีเค	ไอเอ	แอนด์	ไอซี	จ�ากัด	ผลการ

ตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ	3	ท่าน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	

3	ปี	ในรอบปี	2563	ได้จดัให้มีการประชมุเพือ่ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ทัง้สิน้	5	ครัง้			ผลจากการตรวจตดิตามของผูต้รวจ

สอบภายนอกไม่พบประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านบรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน

	 มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง	4.0	เพ่ือพัฒนาระบบ

ต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร		รวมถึงการปรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเช่น	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรัฐ			นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่า

อ�านวยความสะดวก	ซึ่งได้รับมติอนุมัติให้ปรับปรุงและประกาศใช้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	12/2563	เมื่อวันที่	17	

ธันวาคม	2563			โดยได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการบนเว็ปไซด์ของบริษัท		

	 นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั	:	https://investor.qtc-energy.com/storage/download/corporate-governance/20210122-

qtc-anti-corruption-policy-th.pdf
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การอบรมให้ความรู้ (Disclosure 205-2)

• จัดให้มีการอบรม	ชี้แจงพนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	ในประเด็นที่มีการ

ปรบัปรงุเพิม่เตมิใหม่โดยวิทยากรภายใน	คณุสรุพีร	มติรธรรมณะ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและบรหิาร

ทั่วไป	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2563	ซึ่งเป็นวันท�างานสุดท้ายของปี	2563

• การอบรมชี้แจงพนักงานใหม่เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งเป็นหลักสูตร

ความจ�าเป็นในการปฏบิตั	ิ(Traning	Need)	ทีพ่นกังานทุกคนของคิวทีซต้ีองได้รบัการอบรมและผ่านการทดสอบความรู	้พนักงาน

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับการอบรมซ�้าและทดสอบใหม่จนกว่าจะมีระดับคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	ในปี	2563	มีผล

การด�าเนินงานดังนี้	

รายการ จ�านวน(คน) ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรับการอบรม

พนักงานเข้าใหม่			ชาย 21 100

พนักงานเข้าใหม่			หญิง 4 100

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ

				>	80	% 21 84

				<	80	% 4 16

• จดับธู	“ต้านคอร์รปัชนั”	เพ่ือให้ความรูกั้บพนกังานเก่ียวกับสถานการณ์คอร์รปัชนัของประเทศไทย		ในงาน	5S	Safety	&	Happy	

Workplace	2020		ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในบริษัทฯ	ระหว่างวันที่		18-20	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องฟาราเดย์	โรงงานจังหวัดระยอง

37รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	

และมาตรการงดการรวมตัว	เว้นระยะห่างทางสังคม	ในปี	2563	

บริษัทฯ	จึงเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	(ประเทศไทย)	

ประจ�าปี	2563	ภายใต้แนวคิด	“Zero	Tolerance	คนไทยไม่ทนต่อ

การทุจริต”	โดยร่วมแสดงพลังในวิถีใหม่	(New	Normal)		ผ่านการ

รับชมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง	Facebook	Live	ของส�านักงาน	

ป.ป.ช.		จัดโดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	ร่วมกับหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย	และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	เมื่อวันที่	

9	ธันวาคม	2563	
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การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 และ
มาตรการงดการรวมตัว เว้นระยะห่างทางสังคม ในปี 2563 บริษัทฯ จึงเข้า
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยร่วมแสดงพลังใน
ว ิถ ี ใหม ่ (New Normal)  ผ ่านการร ับชมในร ูปแบบออนไลน์ผ ่านทาง 
Facebook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช.  จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   
 

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กำหนดช่องทางในการส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดแูลกิจการที่ดไีว้ดังนี ้

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทางการสื่อสาร 
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 www.qtc-energy.com 

 

ภายในองค์กร     -  - -  
ภายนอกองค์กร  - -       

 

 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

 ปี 2563 ได ้ม ีการเพิ ่มช ่องทางในการแจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียนผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทฯ กรณีที่มีข้อ
สงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่า พนักงาน ผู้บริหาร 
หรือกรรมการของบริษัทฯ มีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันของ QTC ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม หรือแจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ 
ตามช่องทางต่อไปนี้        

      

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 ก�าหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

	 ปี	2563	ได้มีการเพ่ิมช่องทางในการแจ้ง

เบาะแส	หรอืร้องเรยีนผ่านเว็ปไซด์ของบรษิทัฯ	กรณีท่ี

มข้ีอสงสยั	หรอืพบเหน็การกระท�าทีส่งสยัว่า	พนกังาน	

ผูบ้รหิาร	หรอืกรรมการของบรษิทัฯ	มพีฤตกิรรมฝ่าฝืน	

หรอืไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	จรรยา

บรรณ	หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หรือ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ	QTC	ผู้มี

ส่วนได้เสียสามารถสอบถาม	หรือแจ้งเบาะแส	หรือ

ร้องเรียน	พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง	ๆ	ตาม

ช่องทางต่อไปนี้
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การบริหารความเสี่ยง

	 การบรหิารความเสีย่งนบัเป็นเรือ่งส�าคญัและจ�าเป็นในล�าดบัต้นๆ	ของการด�าเนนิธุรกิจให้ประสบความส�าเรจ็	เน่ืองจากความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ		ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเหตุการณ์วิกฤติ

ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา	นับเป็นเร่ืองที่มีความยากมากข้ึนเรื่อย	ๆ	ในการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเน่ืองจากเป็น

ปัจจัยภายนอก	ท�าให้ต้องปรับตัวและลดความเสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	เพ่ือให้การด�าเนินงานและผลประกอบการ

เป็นไปตามเป้าหมาย	การประเมินเพื่อลด	“ความเสี่ยง”	ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 คิวทีซี	จึงตระหนักดีว่าการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	รักษาไว้ซึ่งพันธกิจ	ตามวิสัยทัศน์องค์กรในการก้าวขึ้นสู่

บริษัทชั้นน�าของโลก	(World	Calss)	และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียน้ัน	มีความท้าทายภายใต้การวิวัฒน์ทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งอาจสร้างโอกาสท่ีดี	หรือสร้างผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม	ดังนั้น	คิวทีซีจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงองค์กรในทุก	ๆ	ด้าน	ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ

สิ่งแวดล้อม	ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารจัดการ : ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	เพ่ือ

ท�าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	พร้อมการก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	

เพ่ือช่วยบรหิารโอกาส	และควบคมุความเสีย่ง	ภายใต้กระบวนการบรหิารความเสีย่งตามหลกัมาตรฐาน

สากล	COSO-ERM	โดยให้พนกังานทุกระดบัมส่ีวนร่วมในการชีบ่้งความเสีย่งเพ่ือสร้างความตระหนักรู้

และสามารถน�าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

เป้าหมาย : 1.พนักงานทุกระดับมีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง

ผลลัพธ์ : 100%	ของพนักงานระดับบริหารมีทักษะในการประเมินความเสี่ยง

30%	ของพนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะในการประเมินความเส่ียงโดยในปี	2563	ยังไม่มีการอบรม

ให้ความรู้เพื่อขยายจ�านวนผู้มีทักษะในระดับปฏิบัติการเพิ่มเติม

เป้าหมาย : 2.ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญได้มีการก�าหนดแผนรองรับที่เหมาะสมและมีผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ : ความเสี่ยงส�าคัญด้านความปลอดภัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

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

   

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

1
ส ารวจบริบท

องค์กร
ก าหนด

วัตถุประสงค์

ชี้บ่ง
เหตุการณ์

ประเมิน
ความเส่ียง

แผนการ
ตอบสนอง
ความเส่ียง

การควบคุม
ความเส่ียง
ในทางปฏิบัติ

การรายงาน
ความเส่ียง

ติดตามผล
ด าเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กรไว้
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความ
เส่ียง ERM-COSO โดยกำหนดให้มีการทบทวนความเส่ียงด้วยการ
สำรวจสภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป และดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนท่ีกำหนด 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความ
เสี่ยงองค์กร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 บรษิทัฯ	ได้จดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่งองค์กรไว้เป็น

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานการบริหารความ

เสี่ยง	ERM-COSO	โดยก�าหนดให้มีการทบทวนความเส่ียงด้วย

การส�ารวจสภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์กรต่อสถานการณ์ต่าง	

ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	และด�าเนินการตามกระบวนการข้ันตอนท่ี

ก�าหนด	รับผิดชอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนและ

บรหิารความเสีย่งองค์กร	พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ	และกรรมการบริษัทไตรมาสละ	1	ครั้ง

40 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



การด�าเนินงานในปี 2563 
• ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืนให้รวมเป็นคณะเดียวกันภายใต้ชื่อ	

“คณะกรรมการส่งเสรมิความย่ังยืนและบรหิารความเส่ียงองค์กร”	เพ่ือให้การด�าเนินงานท้ัง	2	ด้าน	มคีวามสอดประสาน

และเชื่อมโยงกันในแง่มุมต่าง	ๆ	อย่างรอบด้านมีผลบังคับใช้	1	มกราคม	2564	

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ERM-COSO	2017	เพ่ือพัฒนา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากเดิมให้เข้มข้นและรอบด้านขึ้น	โดยมีเป้าหมายวางระบบใหม่ภายในปี	2564

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	2563	จ�านวน	4	ครั้งตามรอบที่ก�าหนด	

และเพิ่มรอบวาะพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19		

• ความเสี่ยงที่ส�าคัญซึ่งมีนัยส�าคัญต่อวัตถุประสงค์องค์กร	จ�านวน	11	เรื่อง	และมีความเส่ียงในภาวะวิกฤตโควิด-19	ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ	โดยมีรายละความเสี่ยงที่ส�าคัญดังนี้	

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Disclosure 102-29)

 1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การพี่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาจากการประมูลงานภาครัฐ	
ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ	และ
มีคู่แข่งขันในตลาดมากซึ่งเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้	บริษัทฯ	ได้สร้างมาตรการเพ่ือ
ควบคุมและลดความเสี่ยงไว้ดังนี้
• มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับงานขายราชการ	พร้อมก�าหนด

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน	
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต	และกระบวนการบริหารจัดการ	เพ่ือลดต้นทุน 

ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล	และมีความรับผิดชอบ	
• ขอการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว	เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันตาม

เงื่อนไขของหน่วยงานภาครัฐ	ปัจจุบันมีรายการหม้อแปลงฉลากเขียวในขนาด	
kVA	เป้าหมายที่จะท�าการประมูลจ�านวน	6	รายการ	

 ☛ ปี	2563	มีรายการหม้อแปลงฉลากเขียวที่จ�าหน่ายได้จ�านวน		277เครื่อง	
มูลค่า	35,040,500		บาท

• ขยายตลาดต่างประเทศด้วยการผลิตแบบ	OEM	ปัจจบุนัม	ี2	กลุ่มประเทศได้แก่
ออสเตรเลยี	และญ่ีปุน่	(ไม่สามารถกล่าวอ้างชือ่แบรนด์ได้)	เป็นความลับทางการค้า

• ตัง้ตัวแทนขายในต่างประเทศจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์	QTC	เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงประหยัดพลังงาน	(Super	Low	Loss)	และ	Smart	

Transformer	สร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
 ☛ ปี	2563	สามารถสร้างรายได้จาก

• Super	Low	Loss	จ�านวน	23	เครื่อง	มูลค่า	16,705,000	บาท
• Smart	Transformer	จ�านวน	13	เครื่อง	มูลค่า	1,015,000	บาท	

• ขยายฐานลูกค้ากลุ่มงานบริการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 ☛ ปี	2563	มีรายได้จากงานบริการฯ	มูลค่ากว่า	46	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปี	
2562	คิดเป็น	32%	

• ปรบัโครงสร้างองค์กรในสายงานขาย	เพ่ิมแผนกพัฒนาผลติภัณฑ์	เพ่ือดแูลลกูค้า
และประสานงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งบริษัทฯ	ได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายใน
ประเทศไทย	ได้แก่	ผลติภณัฑ์	Busduct	จาก	DYNAMIC	ELECTRICAL		SDN.
BHD.		,	Solar	Inverter	จาก	บริษัท	ห้วเว่ย	เทคโนโลยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด,	PV	
Panel	จาก	LONGI	Solar	Technology	Co,Ltd.	จ�าหน่ายภายใต้แบรนด์		LONGI	

 ☛ ปี	2563	สามารถสร้างรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ใหม่มากกว่า	86	ล้านบาท
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หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ และความผันผวนของ

ราคาวัตถุดิบ

เนือ่งจากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามคีวามจ�าเป็นต้องน�าเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

เป็นสดัส่วน	60%	ของมลูค่าวตัถดุบิทีใ่ช้ต่อปี	และมกีารส่งออกหม้อแปลงเป็นสดัส่วน	

20-30%	ของยอดขาย		อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และราคาวัตถุดิบเช่น

ทองแดง	เหล็กซิลิกอน	มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และสถานการณ์โลก

ส�าคัญๆ	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

• นโยบายซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	Forward	Contract

• ตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัอย่างใกล้ชดิ	เช่นทองแดง	เหลก็ซิ

ลกิอน	และน�า้มนัหม้อแปลง		และท�าการจองซือ้วัตถุดิบล่วงหน้า	หากเหน็โอกาส

ได้เปรียบทางการค้า

 ☛ ปี	2563	บริษัทฯ	ได้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน		3,204,087บาท

การลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ

หม้อแปลงไฟฟ้า		โดยผ่านการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	โกบอล	เพาเวอร์	(จ�ากัด)	

:	QTCGP	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย		และธุรกิจด้านพลังงานเป็นธุรกิจซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่

ของ	คิวทีซีไม่มีความถนัด	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

• จ้างผู้บริหาร	และทีมงาน	ที่มีความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมเพื่อบริหาร	QTCGP

• ว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะทางภายนอก	เพ่ือศึกษารายละเอียดโครงการ	ที่จะเข้า

ลงทุน	ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	

• การลงทุนใด	ๆ	ในธุรกิจอื่นต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท	และมติของผู้ถือหุ้น

 ☛ ในปี	2563	มีการศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ�านวน	4	โครงการ	แต่ผลการศึกษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้

ตามเงื่อนไข	จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน

ความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้ เนือ่งจากการแข่งขนัทางการค้าปัจจบุนั	ท�าให้ต้องมกีารให้สนิเชือ่แก่ลกูค้า	เพ่ือความ

ได้เปรยีบในการแข่งขัน	ในขณะเดยีวกันหากลกูค้าท่ีบรษิทัฯให้สนิเชือ่ไปน้ัน	ขาดวินยั

ทางการเงนิ	ไม่ปฏบิตัติามข้อตกลงในการช�าระหนี	้ก่อให้เกิดเป็นหน้ีค้างช�าระ		ท�าให้

บริษัทฯไม่ได้รับเงินตรงตามเวลาท่ีก�าหนด	ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงิน	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการควบคุมและป้องกันดังนี้

• ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี)	หากมีหนี้ค้างช�าระ

เกินกว่า	1	ปี

• ปรบันโยบายการให้เครดติลกูค้า	ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิการให้เครดติ

ลูกค้าอย่างชัดเจน	

• กรณีลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้เครดิต	ก�าหนดให้ขายเป็นเงินสด

 ☛ ปี	2563	บรษิทัฯ	สามารถควบคมุระยะเวลาการรบัช�าระหน้ีเหลอื	66	วัน	ลด

ลงจากปี	2562	และลกูหนีก้ารค้าปี	2563	เพ่ิมขึน้จากปี	2562	คดิเป็นร้อยละ 

45.90	แต่เป็นหน้ีท่ีอยู่ในช่วงอายุ	“ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเงนิ”	ส�าหรบัลกูหนี้ 

ในช่วงอายุตั้งแต่	1-3	เดือน	ลดลงจากปี	2562	ทุกช่วงอายุ	และไม่มีหนี้

ค้างช�าระตั้งแต่	4-6	เดือน
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม 

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

สขุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน เนื่องจากสภาพการท�างานของพนักงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ	เครื่องจักร	สาร

เคม	ีและมกีระบวนการท�างานท่ีเป็นขัน้ตอน	และโรงงานตัง้อยู่ร่วมกับชมุชนซึง่มอีายุ

กว่า	20	ปี	อาจเกิดอุบัติเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน	และชุมชนได้	บริษัทฯ	จึงได้

ก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้

• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	ISO45001

• ก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีปลอดภัย	และ	PPE	อย่างเหมาะสม	การซ่อม

บ�ารุงเครื่องจักรตามระยะ

• ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า	และอาคาร	โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

• ติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้

• ฝึกอบรมดับเพลิง	และอพยพหนีไฟ

• กระตุ้นจิตส�านึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม	KYT

• จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภัย	เพ่ือให้ความรู	้สร้างความตระหนักแก่พนกังาน	

และชุมชน

• มคีณะกรรมการความปลอดภยั	(คปอ.)	จากการเลอืกตัง้เป็นตวัแทนลกูจ้างร่วม

พิจารณาแนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

• โครงการส่งเสริมสุขภาพ		เพ่ือลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้า	และสวัสดิการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคตามสถานการณ์ที่ระบาด

 ☛ ปี	2563	ผลการด�าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ภายในโรงงานจังหวัดระยองสูงกว่าปี	2562	รายละเอียด	และมาตรการ

ป้องกันแก้ไขติดตามในรายงานความย่ังยืน	“ประเด็นความปลอดภยั	และ

สุขภาพของพนักงาน”

การไหลออกของวิศวกร และช่างฝีมือใน

ต�าแหน่งงานส�าคัญ

เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง	

ตั้งแต่พนักงานระดับใช้แรงงาน	ถึงระดับวิชาชีพ	บริษัทฯ	ได้วางมาตรการควบคุม

และป้องกันที่ส�าคัญไว้ดังนี้

• ปรับโครงสร้างค่าจ้าง	และผลประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม	โดยเทียบ

กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

• ปรับระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม	

• การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเส้นทางอาชีพ	IDP

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

• สร้างสุขภาวะองค์กร	ตามแนวทาง	Happy	8

 ☛ 	ปี	2563	มีอัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น	1.22%	ลดลงจากปี	

2562	0.98%

43รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	มีการผลิต	ซ่อมแซม	

จ�าหน่าย	บรกิาร	ให้กับหน่วยงานภาครฐั		ภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ	

จงึมกีฎหมาย	ข้อก�าหนด	มากมายท่ีบรษิทัฯ	จะต้องปฏบิติัตามให้สอดคล้อง	ซึง่ในตวั

กฎหมาย	หรอืข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ก็จะมกีารเปลีย่นแปลงตามวาระตามสมยัเพ่ือป้องกัน

ความผิดพลาดในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ		ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ดังนี้

• ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม	รวบรวม	ประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย	

และข้อก�าหนดทางการค้า	จากช่องทางท่ีเหมาะสม	เช่น	ราชกิจจานุเบกษา	

ประกาศต่าง	ๆ

• จดัท�าเป็นข้ันตอนการปฏิบตังิาน	การประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย	และ

ข้อก�าหนด	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งองค์กร

• หน่วยงาน	Document	Control	จัดท�าเป็นทะเบียนกฎหมาย	ข้อก�าหนดทางการ

ค้า	ที่เกี่ยวข้อง	และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกไตรมาส

 ☛ ปี	2563	ไม่มีประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย	ส�าหรับ	พรบ.

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลได้มกีารจดัตัง้คณะท�างานเพ่ือวางระบบระเบยีบ

ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย	และมีก�าหนดประกาศใช้ภายในไตรมาส	1	ปี	

2564	ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้พฤษภาคม	2564

การคอร์รัปชัน ลักษณะธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	มีการผลิต	ซ่อมแซม	

จ�าหน่าย	บรกิาร	ซึง่การปฏิบติังานต่างๆ	ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อก�าหนด	และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง		และต้องมีการติดต่อ	ประสานงาน	ตลอดจนการน�าส่งเงินค่า

ธรรมเนยีม	ค่าภาษอีากร		การค้าขายกับหน่วยงานภาครฐั			ซึง่อาจเกิดช่องว่างให้เกดิ

การคอร์รัปชันได้	บริษัทฯ		ได้ก�าหนดมาตรการควบคุม	และป้องกันไว้ดังนี้

• ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	และแนวทางปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้อง	บงัคบั

ใช้ในบริษัท	และบริษัทย่อยทุกแห่ง

• อบรม	ให้ความรู้พนักงาน	โดยก�าหนดให้เป็นหลักสูตรความจ�าเป็นในการอบรม

พนักงานจะต้องผ่านการอบรม	100%	และผลการประเมนิความเข้าใจมากกว่า	80%

• เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	

 ☛ ปี	2563	มีการปรับปรุงนโยบายต่อการการทุจริตคอร์รัปชัน	และแนวทาง

ปฏิบตัริวมถึงนโยบายอืน่	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือให้มกีระบวนการป้องกันและ

ควบคุมสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง	4.0					โดยในป	ี

2563	ไม่มีประเด็นคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท	และบริษัทย่อย
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3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

การจัดการของเสียอันตราย และวัสดุ

เหลือใช้จากการผลิต

ในกระบวนการผลิต	และการให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ	มีวัสดุเหลือใช้

จากการผลิต	และของเสียอันตรายท่ีต้องควบคุมการก�าจัดตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม	โดยการก�าจัดจะผ่านบริษัทผู้รับก�าจัด	ผู้รับก�าจัดด�าเนินการตามวิธีที่

กรมโรงงานฯ	ก�าหนด	แต่อาจมคีวามเสีย่งทีผู่ร้บัก�าจดัขาดความรบัผดิชอบไม่ด�าเนนิ

การตามเงือ่นไข	ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม		บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดมาตรการควบคมุ	

และป้องกันไว้ดังนี้

• ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับก�าจัด	แยกตามประเภทของของเสียจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่	และวิธีก�าจัด	ณ	พื้นที่ของผู้รับก�าจัด	

• ควบคมุการขนย้าย	และการบรรจเุพ่ือป้องกันการหกรัว่ไหลก่อนออกจากโรงงาน

• คัดแยกขยะขายได้	ขายไม่ได้โดยใช้หลักการ		3Rs

• Zero	Landfill	โดยการการบรหิารจดัการขยะประเภทฝังกลบ	ส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้า	

 ☛ ปี	2563	สามารถด�าเนนิการน�าขยะประเภทฝังกลบเข้าสูก่ระบวนการผลติ

ไฟฟ้าได้	100%			เป็น	Zero	Landfill	100%		และไม่มกีรณีร้องเรยีนผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการจดัการของเสยีอนัตราย	และวสัดุเหลอืใช้

จากการผลติ	ผลการด�าเนินงานสามารถตดิตามได้จากรายงานความย่ังยืน	

2563	ประเด็น	“การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	(ขยะ)

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกิจการ

หัวข้อความเสี่ยง มาตรการและผลการด�าเนินงาน

ภาวะฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง	ๆ	เช่นน�้าท่วมส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ไฟไหม้

ส�านักงานใหญ่	หรือโรงงานจังหวัดระยอง	หรือ	ในบริษัทย่อยทุกแห่ง		บริษัทฯ	ได้วาง

มาตรการป้องกัน	และเตรียมรับภาวะฉุกเฉินไว้ดังนี้		

• จัดท�าแผนป้องกัน	และระงับอัคคีภัย	และฝึกซ้อมทุกปี

• จัดท�าแผนกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ	และท�าการฝึกซ้อมแผนปีละ	1	ครั้ง

• ซื้อกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสี่ยง

 ☛ ปี	2563	ไม่มีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ

กิจการทั้งในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย			และบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตาม

มาตรการต่าง	ๆ		อย่างเคร่งครัด	สม�่าเสมอ

การพึง่พงิผู้บรหิารหลกัในการด�าเนินธรุกิจ การบรหิารงานในบรษิทั	โดยผูน้�าส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์เฉพาะทางหม้อแปลงไฟ

ฟ้า	และติดเป็นแบรนด์ของสินค้า	ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้

เสีย		ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	เก่ียวกับผู้น�าองค์กรอาจส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่น	ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ	เช่นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	บริษัทฯ	จึงได้มี

มาตรการป้องกันไว้ดังนี้

• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(succession	plan)		และคัดเลือกผู้สืบทอด

• ส่งเสริมภาวะผู้น�า	และพัฒนาทักษะผู้สืบทอด	ตาม	Career	Path

• ส่งเสริมการท�าตลาดโดยใช้แบรนด์สินค้า	และมาตรฐานโรงงานเป็นตัวน�า	

 ☛ ปี	2563	บรษิทัฯ	ได้วางตวับคุลากรเพ่ือสบืทอดต�าแหน่งงานส�าคญั	ๆ	แต่

ได้ชะลอการพัฒนาทักษะภาวะผูน้�า	และทกัษะอืน่	ๆ	ไว้ชัว่คราวเน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควดิ-19		เพ่ือความปลอดภัยด้าน

สุขภาพของพนักงาน
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด-19  

บริบทองค์กร : กิจกรรมในธุรกิจของบรษิทั	และบรษิทัย่อย	มต้ัีงแต่กระบวนการขาย	การจดัซือ้	การผลติ	การส่งมอบ 
การสื่อสารทางการตลาด	การรับรองลูกค้า	การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและ
ภายนอก	ฯลฯ	ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสาร	หรือประสานงานกับบุคคลภายนอกแบบ	Face	
to	Face	หรือเป็นหมู่คณะ	เช่นลูกค้า	ผู้ส่งมอบ	ผู้รับเหมา	ส่ือมวลชน	ฯลฯ	ซึ่งเป็นไปได้ท้ังบุคคล
ที่พักอาศัยในประเทศ	และบุคคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ		หรือการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่าง	ๆ		เพ่ือการปฏบิตัติามกฎหมาย	หรอืการเดินทางมาปฏิบตังิานของพนักงาน
แต่ละคนซึง่บางคนใช้รถยนต์ส่วนตวั	บางคนใช้บรกิารรถสาธารณะ		หรอืการใช้ชวิีตประจ�าวันปกติ
ของพนักงานที่มีความจ�าเป็นต้องพบปะผู้คนท่ัวไปตามสถานท่ีต่าง	ๆ	เช่น	ตลาดนัด	ห้างสรรพ
สินค้า	ร้านอาหาร	ฯลฯ	

สถานการณ์ความเสี่ยง : • การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควิด-19			ในประเทศไทย	ประเทศคู่ค้า	และเกือบทุกประเทศท่ัวโลก
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ที่	ศบค.	ส่วนกลางกรุงเทพฯ	และใน

จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ก�าหนดขึ้น
• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ในต่างประเทศ	
• มีโอกาสที่บุคลากรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยติดเชื้อโรคโควิด-19	

ประเด็นความเสี่ยง : • Supplier	ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ก�าหนดส่งผลกระทบ
ต่อก�าหนดส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

• ลกูค้ายกเลกิ	Order	หรอืเลือ่นก�าหนดส่งมอบ	หรอืไม่สามารถจองเรอืเพ่ือการส่งออกให้ลกูค้า
ต่างประเทศ	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

• การติดเชื้อโรคโควิด-19	ของบุคลากร	หรือมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในบริษัท	และ
บริษัทย่อย	อาจได้รับค�าสั่งจากทางราชการให้ปิดกิจการชั่วคราวเพ่ือด�าเนินการฆ่าเชื้อโรค	
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทต้องหยุดชะงัก

มาตรการป้องกันและควบคุม : • จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19	ขึน้	1	ชดุ	โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็น
ประธาน	พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่ที่จ�าเป็นในการบริหารงานในภาวะวิกฤต

• จัดท�ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ท้ังในบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยทุกแห่ง	โดยพิจารณาจากค�าแนะน�าของกรมควบคุมโรค,	ศบค.ส่วนกลาง	และ	
ศบค.จังหวัด	เช่นการคัดกรอง		การใช้หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะห่าง	การท�างานที่บ้าน
ในบางต�าแหน่งงาน	ฯลฯ	โดยก�าหนดไว้เป็นคู่มือปฏิบัติ

• สื่อสาร	ท�าความเข้าใจกับพนักงาน	ให้ความรู้เก่ียวกับเชื้อโรคโควิด-19		และส่ือสารเก่ียวกับ
ความเสีย่งและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่มกีารป้องกันท่ีดี	และหากไม่ได้รบัความร่วม
มือจากพนักงานทุกคน

• จัดท�ามาตรการช่วยเหลือพนักงาน	เช่น	ช่วยค่าอาหารกลางวัน		จัดแจกหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมอื	จดัรถรบั-ส่งพนักงานจากบ้านถึงทีท่�างานกลุม่พนกังานท่ีใช้รถสาธารณะ		จ่ายค่า	
Internet	ให้พนักงานกลุม่ทีท่�างานจากทีบ้่าน		เนือ่งจากพนกังานได้รบัผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันที่บริษัทฯ	ก�าหนดขึ้น	ซึ่งอาจไปจ�ากัดสิทธิบางประการของพนักงาน

• สือ่สาร	ท�าความเข้าใจกับลกูค้า	,	Supplier	,	ผูร้บัเหมา		และบคุคลภายนอก	เก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของบรษิทัฯ	พร้อมให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสือ่สาร
แทนการพบปะ	Face	to	Face	

• เพ่ิม	Content	สื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น	เพ่ือการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
แทนการพบปะแบบ	Face	to	Face	

• จัดท�ามาตรการช่วยเหลือทางสังคม	เช่นตู้ปันสุข		โครงการช่วยเหลืออาหารเครื่องด่ืมและชุด
ป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

• ให้ความส�าคัญและควบคุมเป็นพิเศษกับความเสี่ยงด้าน		Financial	Risk	
• จัดท�าแผนรองรับกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน	หากจ�าเป็นต้องมีการหยุด

กิจการชั่วคราว
• คณะกรรมการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	และ	update	สถานการณ์เป็นประจ�าทุกวัน	เพื่อ

ประเมินสถานการณ์	และปรับมาตรการที่จ�าเป็นอย่างทันเวลา	
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การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตโควิด-19

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19	ขึ้นมา	1	ชุด	เพื่อท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงใน

ภาวะวิกฤตโควิด-19	ให้ครอบคลุมกิจกรรมในธุรกิจ	พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	และมาตรการอื่น	

ๆ	ที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	และสังคมอย่างเหมาะสม	และเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และบริษัทในเครือ		พร้อมรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม		คณะกรรมการฯ	ประกอบไปด้วยบุคคลในต�าแหน่งดังต่อไปนี้

1.	 คุณเรืองชัย				กฤษณเกรียงไกร		(กรรมการผู้จัดการ)		 ประธานคณะกรรมการ

2.	 รองกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน	 คณะกรรมการ

3.	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน	 คณะกรรมการ

4.	 กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ	 คณะกรรมการ

5.	 ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย	 คณะกรรมการ

6.	 ผู้จัดการแผนก	CSR	 คณะกรรมการ

7.	 ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ	 คณะกรรมการ

8.	 ผู้จัดการแผนกวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต	 คณะกรรมการ

9.	 ผู้จัดการแผนกทดสอบ	 คณะกรรมการ

10.	 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการ

11.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานวิชาชีพ	 คณะกรรมการ

12.	 เลขนุการบริษัทฯ	,	IR&PR	 คณะกรรมการ/สื่อสารภายนอกองค์กร	

13.	 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	 คณะกรรมการ/สื่อสารภายในและหน่วยงานราชการ

	 การด�ารงอยู่ของคณะกรรมการชดุนีจ้ะมผีลสิน้สดุเมือ่มกีารประเมนิความเสีย่งอยู่ในภาวะปกต	ิและมกีารยกเลกิภาวะวิกฤต

โควิด-19	อย่างเป็นทางการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
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ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19

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



การเติบโตของธุรกิจ

	 การเตบิโตของธุรกิจ	เป็นการแสดงถึงความสามารถในการบรหิารและจดัการทรพัยากรขององค์กรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	ให้ความ

ส�าคญัต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ภายใต้ระบบการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละการบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิภาพ	มนีวัตกรรมใหม่	ๆ 

ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง		และสามารถน�าโอกาสในความเสี่ยงมาเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	สามารถ

สร้างยอดขาย	ท�าก�าไร		และจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	อย่างเหมาะสม		สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญ

หน่ึงในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือคัดเลือกบริษัทท่ีจะเข้าลงทุนของนักลงทุน		และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น	ความภักดี	ความไว้

วางใจของผู้ถือหุ้น	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ		ต่อบริษัทฯ			ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องให้ความส�าคัญและ

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนระหว่างการท�าก�าไร	การก�ากับดูแลท่ีดี	รวมถึงการใส่ใจสังคมและสิ่ง

แวดล้อม	ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ : การวางแผนยุทธศาสตร์ตามเส้นทางธุรกิจ,	การก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม	,	การบริหารความเสี่ยงองค์กร

อย่างมปีระสทิธิภาพ	,	การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันด้วยสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ	และมคีวามรบัผดิชอบ

ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมของสนิค้า,	การบรกิาร	และกระบวนการผลติ,	ขยายการลงทุน 

ในธุรกิจอื่น	ๆ	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	เพื่อเพิ่มรายได้	สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

เป้าหมาย : 1.	 รายได้รวมจากการขายและบริการเติบโตอย่างน้อยปีละ	10%	ปรับลดเหลือ	5%	ในปี	2563	เนื่องจาก 

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ผลลัพธ์ : รายได้รวมขององค์กรเติบโตขึ้นจากปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	5.63	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 2.	 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงาน	(QTC	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย)	เติบโตอย่างน้อย	200%	 

	 ต่อปี	

ผลลัพธ์ : รายได้จากการขายผลติภัณฑ์ใหม่ด้านพลงังานเพ่ิมข้ึน	85.38	ล้านบาทจากปี	

2562	เตบิโตมากกว่า	9,000%	ได้ตามเป้าหมาย	สบืเนือ่งจากการปรบักลยุทธ์	

เพ่ิมโอกาสในการขายด้วยการเพ่ิมผลติภณัฑ์ใหม่จากแบรนด์ดงัระดบัโลก	ให้

ทางเลือกที่ดีสุดแก่ลูกค้า	

เป้าหมาย : 3.	 ก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า	12%

ผลลัพธ์ : ก�าไรสุทธิปี	2563	คิดเป็น	15.45%		ได้ตามเป้าหมาย
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การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563

• ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	โดยการลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ลง	

5%	และปรับกลยุทธ์เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานจากแบรนด์	LONGI	Solar	พร้อมใช้โอกาสในภาวะวิกฤตบุกตลาดงาน

บริการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

• ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายและการให้บรกิารดแูลหลงัการขายแผงโซลาร์เซลล์	แบรนด์	LONGI	Solar	นายพูลพิพัฒน์	

ตนัธนสนิ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	พร้อมด้วยนายเรอืงชยั	กฤษณเกรยีงไกร	กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ทนฝ่าย	QTC	และนายปณุณ

วิช	ทรพัย์พานชิ	ผูจ้ดัการประเทศไทย	พร้อมด้วย	Ms.Fiona	Mo	ผูจ้ดัการฝ่ายขาย	ผูแ้ทนฝ่ายบรษิทั	LONGI	Solar	Technology	

Co.,	Ltd.	ร่วมลงนามในสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมือ่วนัท่ี	18	มนีาคม	2563		(บรษิทั	LONGI	

Solar	Technology	Co.,	Ltd.	(ประเทศจนี)	เป็นผูผ้ลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	Monocrystalline	มยีอดขายอนัดบัหนึง่ของโลก)

 

• QTC	แต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายรายย่อย	(Dealer)	เพ่ือขับเคล่ือนยอดขาย	Longi	Solar	ในประเทศไทย	เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อ

พันธมิตรทางการค้า	
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 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

                                                                                                                                                      (หน่วย: ล้านบาท)

Financial 2561 2562 2563

รายได้จากการขายและบริการ 958.05 965.17 1,019.49

รายได้รวม 978.34 983.67 1,037.24

ต้นทุนขายและบริการ (747.76) (615.25) (706.47)

ก�าไรขั้นต้น 230.58 368.42 330.77

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (193.89) (153.17) (146.50)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 35.66 217.62 187.48

ก�าไรสุทธิ (0.12) 198.40 157.53

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี (0.48) 197.18 157.68

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.001 0.578 0.462

เงินปันผลต่อหุ้น งดจ่าย

(341,092,557)

0.15

(341,092,557)

0.40*

(341,092,557)

สินทรัพย์รวม 1,918.99 1,856.37 1,935.66

หนี้สินรวม 477.34 217.54 243.48

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441.64 1,638.83 1,692.19

หมายเหตุ  : *รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

กำไรขั้นต�น กำไรสุทธิ

25622561 2563
25622561 2563

230.58

-0.12

368.42

198.40

330.77

157.53

2561 2562 2563

1,037.24

978.34
983.67

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

1,
91

8.
99

47
7.

34
1,

44
1.

64

1,
85

6.
37

21
7.

54
1,

63
8.

83

1,
93

5.
66

24
3.

48
1,

69
2.

19

รายได�รวม
(หน�วย : ล�านบาท)

กำไรขั�นต�น / กำไรสุทธิ
(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม,
หนี้สินรวม, ส�วนของผู�ถือหุ�น
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2561-2563

รายการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม

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

EBITDA	 (ล้านบาท) 38.83 71.77 166.64 275.22 212.35 213.29

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

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

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

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

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

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน	56-1	One	Report	2020	หัวข้อ	“รายงานทางการเงิน”

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2561-2563

	 จากกราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ	(เฉพาะ	QTC	Energy)	ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยง

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการปรับแผนธุรกิจรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง	ๆ	ท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและทันเวลา

สามารถพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ส�าเร็จ	โดยในปี	2563	บริษัทฯ	สามารถท�ารายได้เพิ่มจากปี	2562	เล็กน้อยคิด

เป็นร้อยละ	7		โดยมรีายได้เพ่ิมขึน้จากการเข้าบรกิารบ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนทีข่องลกูค้าภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดโควิด-19	อย่างเคร่งครัด	และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน	ซึ่งมีช่วงเวลา	Shutdown	ที่แน่นอน	ไม่กระทบต่อ

ลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ	จึงท�าให้ทีมบริการสามารถรับงานได้มากขึ้น	รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ	ได้รับแต่งตั้งเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยมีการเติบโตมากถึง	9,000%	เกินเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้มาก	ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์เพ่ิมโอกาส

ในการขายด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จาก	แบรนด์ดังระดับโลกเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสุดให้กับลูกค้า	โดยในปี	2564	ยังคงเป้าหมาย

การเติบโต	200%	
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ตารางแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2561-2563 
 

รายการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม งบเฉพาะ งบรวม 

รายได้จากการขายและบริการ  (ล้านบาท) 815.57 958.05 816.48 965.17 872.82 1,019.49 
EBITDA  (ล้านบาท) 38.83 71.77 166.64 275.22 212.35 213.29 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (ล้านบาท) 4.10 (0.12) 122.18 198.40 178.13 157.53 
กำไร(ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท) (64.69) (98.93) 54.61 96.84 120.05 141.72 
กำไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.01 0.00 0.38 0.58 0.52 0.46 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 0.22 (0.01) 6.87 10.51 9.87 8.31 
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  0.29 (0.01) 8.18 12.88 11.19 9.46 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานทางการเงิน” 
 

กราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) เปรียบเทียบปี 2561-2563 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟแสดงรายได้จากการขายและบริการ (เฉพาะ QTC Energy) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับแผนธุรกิจรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบครอบและทันเวลาสามารถพลิก
วิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้สำเร็จ โดยในปี 2563 บริษัทฯ สามารถทำรายได้เพิ่มจากปี 2562 เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 7  โดยมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ของลูกค้าภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งมีช่วงเวลา Shutdown ที่แน่นอน ไม่กระทบต่อลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ จึงทำให้ทีม
บริการสามารถรับงานได้มากขึ้น รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 
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รายได้จากการขายและ
บริการ   

ขายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ขายภาคเอกชน 
ในประเทศ 

ล้านบาท 

ขายภาคเอกชน 
ต่างประเทศ 

ขายงานบริการและ
วัตถุดิบ 

ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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กราฟแสดงผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทียบปี 2561-2563
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กราฟแสดงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ (เฉพาะ Q Solar 1) เปรียบเทยีบปี 2561-2563 

 
 

 

จากกราฟปี 2563 บจ.คิว โซลาร์ 1 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากรายได้อื่น ๆ รวมมูลค่า 
147.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.29 เนื่องจากในปี 2563 มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทำให้อัตรารายได้ค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วยน้อยลงโดยที่กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  โดยมีกำไรสุทธิ 77.59 ล้านบาท 

ปี 2563 บจ.คิว โซลาร์ 1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เลขที่บัตรส่งเสริม 1114(1)/2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2544 โดย
ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562  และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% นาน 5 ปี นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ส้ินสุด วันที่ 1 ธันวาคม 2567  

 

 การลงทุนในธุรกิจอื่น 
 

o สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2563 มีการศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ 
แต่ผลการศึกษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน  
 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

Total Income 143,389,535 149,201,700 147,466,402
Costs & Admin Exp. 67,004,729 58,377,616 60,949,496
EBIT 76,384,806 90,824,084 86,516,906
Net Profit 70,563,436 87,064,024 77,586,259

บา
ท

	 จากกราฟปี	2563	บจ.คิว	โซลาร์	1	มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และจากรายได้อื่น	ๆ	รวมมูลค่า	

147.46	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	1.17	เนื่องจากในปี	2563	มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นจากปี	2562	ท�าให้อัตราราย

ได้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้อยลงโดยที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ		โดยมีก�าไรสุทธิ	77.59	ล้านบาท

	 ปี	2563	บจ.คิว	โซลาร์	1	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	เลขที่บัตรส่งเสริม	1114(1)/2554	ลงวันที่	27	มกราคม	2544	

โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชี	วันที่	1	มกราคม	2562	ถึง	วันที่	1	ธันวาคม	2562		และ

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

 การลงทุนในธุรกิจอื่น
• ส�าหรบัการลงทุนในธุรกิจอืน่	ๆ	ในปี	2563	มกีารศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน	4	โครงการ	

แต่ผลการศึกษาไม่สามารถให้ผลตอบแทนองค์กรได้ตามเงื่อนไข	จึงไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน	
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 การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 
QTC Energy QTCGP & Q Solar 1

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น (บาท) (บาท)

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 0.00

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00

การลงทุนด้านบุคลากร  

ระดับพนักงาน 128,529,490.00

ระดับกรรมการบริหาร	และกรรมผู้จัดการในบริษัทย่อย	

และกรรมการบริษัท(ที่เป็นผู้บริหาร)	

21,283,810.00

คณะกรรมการบริษัท	(เฉพาะกรรมการอิสระ) 			9,251,190.00	

การลงทุนด้านสังคม  

เงินบริจาค	และเงินสนับสนุน 786,625.80 209,021.99

เงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม	:	SE	(ทางอ้อม) 3,000.00 -

กิจกรรมเพื่อสังคม 373,218.10 -

เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 337,260.00 -

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าการบริหารจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อม 439,800 61,500.00

ค่าด�าเนินการจัดการของเสีย	และอื่น	ๆ 392,817.40 9,000.00

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ 

การจัดซื้อในประเทศ	(วัตถุดิบ) 285,821,442.81 -

การจัดซื้อต่างประเทศ	(วัตถุดิบ) 98,038,557.13 -

การจัดซื้ออุปกรณ์และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า - 6,969,344.23

การจัดซื้อสินค้าจากผู้พิการ	และสินค้าในท้องถิ่น 66,650.00 -

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(ดอกเบี้ย) 2,028,966.00 266,631.00

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	** 18,650,521.00 17,952,519.82

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วย
(เฉพาะ QTC Energy) งบรวม

2559 2560 2561 2562 2563
คู่ค้าธุรกิจ	 (ล้านบาท) 426.7 564.79 545.62 426.17 390.90
กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และ	พนักงาน* (ล้านบาท) 88.63 116.95 123.74 156.63 159.06
ผู้ถือหุ้น (บาท) 0.03 0 0 0 0.00
สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ย) (ล้านบาท) 7.76 11.27 9.41 5.98 2.32
ชุมชน	สังคม (ล้านบาท) 0.31 0.49 0.60 1.69 1.37
สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) - 0.59 0.85 0.87 0.90
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บาท) 219,000 219,000 219,000 219,000 337,260
ภาครัฐ	(ภาษี)** (ล้านบาท) 0.39 0.38 0.37 9.45 36.60

*	 เงนิเดอืน	ค่าจ้าง	สวัสดกิาร	กองทนุประกันสงัคม	กองทุนส�ารองเลีย้งชพี	ค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าตอบแทนรายปี	และเบีย้ประชมุ	 

	 (ไม่รวมค่าอบรมสัมมนา	การพัฒนาทักษะ)

**	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล,	ภาษีมูลค่าเพิ่ม,	ภาษีป้าย,	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล	การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตท่ีเน้นการใช้

ระบบอัตโนมัติมีการน�าหุ่นยนต์มาทดแทนมนุษย์มากข้ึน	รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมในการพิจารณาเลอืกซ้ือสนิค้า	และบรกิารท่ีมคีณุภาพ	มคีวามทันสมยั	ใช้งานง่าย	มคีวามรวดเรว็ในการ

จัดส่ง	และส่งผลต่อความคาดหวังของสังคมถึงมาตรฐานในการท�าธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น				

	 ดังน้ันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและ

ภายนอกบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	เป็นข้อกังวลหนึง่ของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการรบัมอืการเปลีย่นแปลงทีอ่าจส่งผลต่อสถานะ

ทางเศรษฐกิจของบรษิทัฯ		จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีกรรมการบรษิทั	และผูบ้รหิาร	ต้องตระหนกัถึงความส�าคญัของการเปลีย่นแปลง		

และส่งเสรมิการคดิเชิงนวัตกรรมให้พนักงานทกุคนทุกระดบัในองค์กรมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ	ให้สามารถปรบัตวัรบักับ

การเปลีย่นแปลงได้อย่างเป็นระบบและมสีต	ิด้วยกระบวนการพัฒนาผลติภัณฑ์	พัฒนากระบวนการท�างาน	พัฒนาการบรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง			ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในสิ่งเล็ก	ๆ	อย่างสม�่าเสมอโดยค�านึงถึงทิศทางธุรกิจ	เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสียใน

สังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงส่งผลต่อดีต่อพนักงานและผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างจุดแข็งให้องค์กร	เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์

การบริหารจัดการ : ตั้งหน่วยงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	,	ตั้งทีมงานส่งเสริมการท�า	KAIZEN,	 

สร้างแรงจูงใจในการคิดเชิงปรับปรุงหรือนวัตกรรม,	การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เป้าหมาย : 1.	มีผลงานการวิจัยและพัฒนาในระดับกระบวนการเพ่ือสร้างโอกาส	,ลดความสูญเปล่าอย่างน้อย	

2	เรื่องต่อปี

ผลลัพธ์ : ในปี	2563	มีโครงการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจ�านวน	4	โครงการ

ใช้งบประมาณกว่า	6.7	ล้านบาท

เป้าหมาย : 2.	การเตบิโตของรายได้จากการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์จากผลงานวิจยัและพัฒนาผลติภัณฑ์มากกว่า	2% 

ต่อปี

ผลลัพธ์ : ในปี	2563	:	ยอดขาย	Smart	Monitoring	Box	เติบโตจากปี	2562	คิดเป็น		126%	

ยอดขาย	Super	Low	Loss	Transformer	ลดลงจากปี	2562	คิดเป็น	24%	ดูผลลัพธ์ได้จากประเด็น	

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หัวข้อ	Super	Low	Loss

(ในปี	2564	ทมีการตลาด-ขาย	และทมี	R&D	มกีารปรบัแผนเชงิรกุเพือ่สร้างการรบัรูแ้ก่ลกูค้า	และส่ง

เสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้ง	2	รายการ)

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

ผลลัพธ์ : พนักงานปรับปรุงงาน	>	3	เรื่อง	คิดเป็น	99%	ของจ�านวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

พนักงานปรับปรุงงาน	<	3	เรื่อง	คิดเป็น	1%	ของจ�านวนพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

(กลุม่พนกังานท่ีไม่บรรลเุป้าหมาย	ทมีส่งเสรมิการท�า	KAIZEN	จะด�าเนินการพัฒนาทกัษะตามแผนงาน 

ในปี	2564	ต่อไป)
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ภาพแสดงกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

 กระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

	 กระบวนการส่งเสรมินวัตกรรมในองค์กร	แบ่งออกเป็น	2	ระดบั	ได้แก่การพัฒนาระดบับคุคลโดยส่งเสรมิให้พนกังานใช้เทคนคิ

การปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN		โดยไม่จ�ากัดแนวคิด	และวิธีการ	แต่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์		พนักงานทุกคนสามารถท�า	KAIZEN	ในด้าน

คุณภาพ		ด้านความปลอดภัย		ด้านสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างอิสระตามมุมมองของตนเอง	แต่ต้องแสดงให้เห็นประสิทธิผลท่ีได้รับจาก	

KAIZEN	นัน้	และผลงาน	KAIZEN	ทีส่ามารถส่งผลถึงการเปลีย่นแปลงกระบวนการท�างานจะได้รบัการส่งเสรมิและต่อยอด	KAIZEN	

ทกุเรือ่งทีพ่นักงานน�าเสนอจะได้รบัรางวัลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด		และการพัฒนาระดับกระบวนการซึง่ด�าเนินการโดยทมีวิจยัและ

พัฒนา	เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์	และด้านกระบวนการผลติ	เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า

ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม	หรือสถานการณ์ต่าง	ๆ	หรือกฎเกณฑ์ใหม่	ๆ	ที่เปลี่ยนไป			
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 การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ

	 การสร้างนวัตกรรมในองค์กรระดับกระบวนการ	พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	และปัจจัยภายใน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลถึงความคาดหวังของลูกค้าและสังคมท่ีเปล่ียนไป	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมี	3	ด้านได้แก่

1.	 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต

2.	 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(สามารถดูข้อมูลได้จากประเด็น	“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หัวข้อ	“Super	

Low	Loss	Transformer”	

	 ในปี	2563	มีโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร	4	โครงการใช้งบประมาณในการด�าเนินงานกว่า	

6.7	ล้านบาทโดยมีโครงการที่ส�าเร็จและส่งผลเชิงคุณภาพต่อบริษัทฯ	ที่ส�าคัญเช่น	

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยใช้ระบบ Automation / TQM / Lean

	 ในปี	2563	ทมีวิจยัฯ	ได้ออกแบบโปรแกรมเชือ่มงานโลหะตวัถังหม้อแปลงด้วยโรบอทเพ่ิมเตมิจ�านวน	3	โปรแกรม	

ได้แก่หม้อแปลงขนาด	160	kVA	[PEA],	300	kVA	[MEA]	และ	160	kVA	[Standard]	ท�าให้สามารถลดเวลาใน

การผลติตวัถังหม้อแปลงท้ัง	3	ขนาด		โดยมคีณุภาพรอยเชือ่มท่ีสม�า่เสมอ	และสามารถคดิผลประหยัดด้านแรงงาน	

และเวลา	ค�านวณเป็นมูลค่าทางการเงินได้ดังนี้

ตารางแสดงผลลัพธ์การปรับปรุง

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า
Cycle Time [min] จำานวนที่ผลิต

[เครื่อง]

มูลค่าที่ประหยัดได้

[บาท]
ช่างฝีมือเชื่อม โรบอทเชื่อม

160 kVA [PEA] 60 30 278 156,375

300 kVA [MEA] 100 50 260 243,750

160 kVA [Standard] 60 30 50 28,125

รวม 588 428,250
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 Smart Transformer Monitoring หรอื Smart Monitoring Box	เริม่เป็นท่ีรูจ้กัและเป็นทีต้่องการของลกูค้ามากข้ึน	ในปี	2563	

มีการเติบโตของยอดขายมากกว่า	126%	ของปี	2562	โดยจ�าหน่ายให้ลูกค้าภาคเอกชนท้ังสิ้น	13 เครื่อง มูลค่า 1,015,000 บาท 

เป็นรายการที่ขายควบกับหม้อแปลงไฟฟ้า	(Option)

	 ส�าหรบัลกูค้าภาครฐัเช่นการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ม ี

โครงการ	Transformer	Load	Monitoring	ซึ่งระบบ	

Smart	Transformer	Monitoring	System	V3.1	ของ	

QTC	สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโครงการน้ีได้

อย่างมีนัยส�าคัญ	จึงได้รับเชิญให้ไปน�าเสนอผลิตภัณฑ์	

ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่	กฟภ.	จะน�าระบบดังกล่าวมา

ใช้กับหม้อแปลงไฟ้ฟ้าทัว่ประเทศ	และจะเป็นอกีโอกาส

ส�าคัญของบริษัทฯ	ในอนาคตท่ีมีความพร้อมเข้าร่วม

ประมูลโครงการได้ในทันที			
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box  

เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปี 2560  Smart Transformer Monitoring  คือระบบอัจฉริยะที่ติดตามการทำงานของหม้อแปลง
ด้วยระบบ Sensor ติดตามตัวแปรสำคัญ เช่น กระแสไฟฟ้าในขดลวด, แรงดันไฟฟ้า, ความดันในตัวถัง, ระดับน้ำมันในตัวถัง , อุณหภูมิ
น้ำมัน โดยเฉพาะการเกิด Unbalance ที่อาจจะส่งผลเสียต่อหม้อแปลง โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านระบบ 3G และ 4G ทำให้ผู้ดูแลรักษา
สามารถดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง Smart Transformer Monitoring จึงเป็นระบบเสริมที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้า กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 
4.0 เพราะ “QTC เป็นมากกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า” และได้เริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2562  

ในปี 2563 ได้นำข้อมูลปัญหาและความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงระบบตรวจเก็บข้อมูลการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าใน Smart 
Transformer Monitoring System V3.1 ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ได้พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีความรู้
พื้นฐานทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาก่อนก็ตาม  เพราะตัวแปรทั้งหมดจะถูกสรุปรวมเป็น Emotion แสดงสถานะท่ีหน้า Dashboard   

จุดเด่นที่สำคัญในเวอร์ชั่น 3.1 คือเพิ่มความสามารถในการคำนวณอายุหม้อแปลงคงเหลือได้ โดยใช้ตัวแปรจากกระแส และ
อุณหภูมิน้ำมันมาคำนวณตามสมการอ้างอิงมาตรฐาน IEC60076-7  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนในการบำรุงรักษา หรือวางแผนการ
เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าใหมใ่นอนาคตได้อย่างเป็นระบบ  และไดเ้พิ่มขีดความสามารถให้รองรับการติดตั้งหมอ้แปลงได้สูงถึงขนาด 22 MVA 
แรงดันไฟ 33 kV  (จากเดิม 3,000 kVA แรงดันไฟ 400V) 

  
 

 

 

 

 

ตัวอยา่งการแสดงค่าต่าง ๆ ใน Smart Transformer Monitoring System V3.1                                                       กราฟแสดงการเติบโตของยอดขาย  
                   (หมอ้แปลง Super Low Loss โรงงาน QTC ระยอง) 
 

Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึน้ ในปี 2563 มี
การเติบโตของยอดขายมากกว่า 126% ของปี 2562 โดยจำหน่ายให้ลูกค้าภาคเอกชนทั้งสิ ้น 13 เครื่อง มูลค่า 1,015,000 บาท เป็น
รายการที่ขายควบกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Option) 

สำหรับลูกค้าภาครัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีโครงการ Transformer 
Load Monitoring ซึ่งระบบ Smart Transformer Monitoring System V3.1 ของ QTC 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโครงการนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้รับเชิญให้
ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ กฟภ. จะนำระบบดังกล่าวมาใช้กับ
หม้อแปลงไฟ้ฟาทั่วประเทศ และจะเป็นอีกโอกาสสำคัญของบริษัทฯ ในอนาคตที่มี
ความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการได้ในทันที    QTC เข้าไปนำเสนอ Smart Monitoring System ท่ี PEA 

ปี 2562 ปี 2563

มูลค่า (บาท) 450,000 1,015,000
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ตัวอย่างการแสดงค่าต่าง ๆ ใน Smart Transformer Monitoring System V3.1

(หม้อแปลง Super Low Loss โรงงาน QTC ระยอง)

กราฟแสดงการเติบโตของยอดขาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Transformer Monitoring หรือ Smart Monitoring Box 

 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปี	2560		Smart	Transformer	Monitoring		คอืระบบอจัฉรยิะท่ีตดิตามการท�างาน

ของหม้อแปลงด้วยระบบ	Sensor	ติดตามตัวแปรส�าคัญ	เช่น	กระแสไฟฟ้าในขดลวด,	แรงดันไฟฟ้า,	ความ

ดันในตัวถัง,	ระดับน�้ามันในตัวถัง,	อุณหภูมิน�้ามัน	โดยเฉพาะการเกิด	Unbalance	ท่ีอาจจะส่งผลเสียต่อ

หม้อแปลง	โดยส่งต่อข้อมูลตัวแปรผ่านระบบ	3G	และ	4G	ท�าให้ผู้ดูแลรักษาสามารถดูข้อมูลได้ตลอด	24	

ชั่วโมง	Smart	Transformer	Monitoring	จึงเป็นระบบเสริมท่ีท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้า	กลายเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	4.0	เพราะ	“QTC	

เป็นมากกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า”	และได้เริ่มจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี	2562	

	 ในปี	2563	ได้น�าข้อมูลปัญหาและความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงระบบตรวจเก็บข้อมูลการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าใน	

Smart	Transformer	Monitoring	System	V3.1	ซึ่งในเวอร์ชั่นน้ีได้พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น	แม้ว่าผู้

ใช้จะไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาก่อนก็ตาม		เพราะตัวแปรท้ังหมดจะถูกสรุปรวมเป็น	Emotion	แสดงสถานะท่ี

หน้า	Dashboard		

	 จุดเด่นที่ส�าคัญในเวอร์ชั่น	3.1	คือเพ่ิมความสามารถในการค�านวณอายุหม้อแปลงคงเหลือได้	โดยใช้ตัวแปรจากกระแส	

และอุณหภูมิน�้ามันมาค�านวณตามสมการอ้างอิงมาตรฐาน	IEC60076-7		เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนในการบ�ารุงรักษา	หรือ

วางแผนการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ		และได้เพ่ิมขีดความสามารถให้รองรับการติดตั้งหม้อแปลง

ได้สูงถึงขนาด	22	MVA	แรงดันไฟ	33	kV		(จากเดิม	3,000	kVA	แรงดันไฟ	400V)

QTC เข้าไปน�าเสนอ Smart Monitoring System ที่ PEA
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 การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล 
คิวทีซี ได้นำกระบวนการทำไคเซ็นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมใหพ้นักงานทกุระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่ป ี2556 มีการ

ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นงานของตัวเองก่อน เพราะพนักงานจะรู้จักงานของตัวเอง
มากที่สุด   การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไคเซ็น และฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์  การทดลองทำ   พร้อมกับการส่งเสริมด้านงบประมาณ 
และเวลาในการทำไคเซ็น  เป็นส่วนสำคัญมากที่จะผลักดันให้พนักงานกล้าที่จะคิด และลงมือทำ    ในหลายๆ ไคเซ็นของพนักงานสามารถ    
ที่จะช่วยลดของเสีย  ลดเวลาการทำงาน  เพิม่คุณภาพของชิ้นงาน  สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก จึงสามารถสรุป
ได้ว่าการทำไคเซ็นของพนักงานมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงาน  และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล 

ในปี 2563 มีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น จำนวนทั้งส้ิน 694 เรือ่ง บริษัทฯ สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานรวม 83,380 บาท 
และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,057,283 บาท  
 
คุณค่าต่อ QTC  ประโยชน์ที่บริษทัฯ ได้รับจากการส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงงานแบบ KAIZEN 

• สร้างความเขม็แข็งในระดับปฏิบตัิการ สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
• สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ลดเวลาในการดำเนินงาน 
• สร้างกำไร ด้วยการลดต้นทุนจากผลการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ของพนักงาน 

 

 
 

กราฟแสดงสถิติจำนวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ต้ังแต่ ปี 2013-2020 
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กราฟแสดงสถิติจ�านวนและผลประหยัดจากการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN ตั้งแต่ ปี 2013-2020

  การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล
	 ควิทีซ	ีได้น�ากระบวนการท�าไคเซน็มาประยุกต์ใช้และส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี	2556	

มกีารปรบัปรงุกระบวนการส่งเสรมิอย่างต่อเน่ือง	ปัจจบุนัส่งเสรมิให้พนกังานท�าไคเซน็งานของตวัเองก่อน	เพราะพนักงานจะรูจ้กังาน 

ของตัวเองมากที่สุด			การให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าไคเซ็น	และฝึกทักษะการคิด	วิเคราะห์		การทดลองท�า	พร้อมกับการส่งเสริมด้าน

งบประมาณ	และเวลาในการท�าไคเซน็		เป็นส่วนส�าคญัมากท่ีจะผลกัดนัให้พนักงานกล้าทีจ่ะคดิ	และลงมอืท�าในหลายๆ	ไคเซน็ของ

พนักงานสามารถ	ที่จะช่วยลดของเสีย	ลดเวลาการท�างาน		เพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน		สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและ

ภายนอก	จึงสามารถสรุปได้ว่าการท�าไคเซ็นของพนักงานมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท�างาน		และลดต้นทุนได้อย่าง

มีประสิทธิผล

	 ในปี	2563	มีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น	จ�านวนท้ังสิ้น	694	เรื่อง	บริษัทฯ	สนับสนุนเงินรางวัลส�าหรับผลงานรวม	83,380	

บาท	และเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุงงานของพนักงานกลับคืนบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	1,057,283	บาท	

 คุณค่าต่อ QTC			ประโยชน์ที่บริษัทฯ	ได้รับจากการส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

• สร้างความเข้มแข็งในระดับปฏิบัติการ	สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

• สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	ลดเวลาในการด�าเนินงาน

• สร้างก�าไร	ด้วยการลดต้นทุนจากผลการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN	ของพนักงาน
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 คุณค่าต่อพนักงาน  ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

• มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

• พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความเมื่อยล้า	

• มีรายได้เพิ่มจากผลงาน	KAIZEN

• มีความรู้	ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับปรุงงานแบบ	KAIZEN

• มีความภาคภูมิใจเมื่อบริษัทฯ	เห็นคุณค่า	และให้การยกย่องเชิดชู

	 ผลงาน	KAIZEN	ปี	2563	จ�านวน	694	เรือ่งได้รบัเงนิสนับสนุนผลงานซึง่เป็นรายได้ทางอ้อมของพนกังานจ�านวน	56,380	บาท	

และมี	KAIZEN	จ�านวน	14	เรื่องที่เข้ารอบประกวด	“QTC	KAIZEN	AWARD	2020”	ซึ่งผลงานทั้ง	14	เรื่องจากพนักงานจ�านวน		16		

คน		ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	เพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า		

และผลงานทั้งที่	14	ได้รับเงินรางวัลรวม	27,000	บาท		

QTC KAIZEN AWARD 2020

The Best KAIZEN 2020

4 ผลงาน

7 ผู้ร่วมผลงาน

รวมเงินรางวัล 11,000 บาท

1.นายนัฐวุฒิ	นิลเทศ	2.นายสุรัตน์	พาโนมัย	3.นายนาคะ	ข�าคง	4.นายณัฐพล	ปีหมอก
5.นางปวิณา	ใจดี	6.นายวรชาติ	หมูค�า	7.นางสาวภัทรวดี	ค�ามุก	(ตามล�าดับจากซ้ายไปขวา)

Outstanding KAIZEN 2020

6 ผลงาน

7 ผู้ร่วมผลงาน

รวมเงินรางวัล 12,000 บาท

1.นางสาวยุภาวดี	นนทภาพ	2.นายธนภัทร	มิ่งสกุล	3.นางสาวภัทรวดี	ค�ามุก
4.นายนฐัวุฒ	ินลิเทศ	5.นางสาวกรเีนตร	เปียหรอ	6.นายเอกชยั	สเีพ็ญวรรณ	(ตามล�าดบัจากซ้ายไปขวา)

Recognition KAIZEN 2020

4 ผลงาน

7 ผู้ร่วมผลงาน

รวมเงินรางวัล 4,000 บาท

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

Star KAIZEN 2020

ส่งผลงานมากที่สุด 42 เรื่อง นางสาวศิริพร  โพธิ์ชัย 
รับเงินรางวัลสะสม
ทั้งปี	4,200	บาท
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

	 หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก�าลังไฟฟ้า	ใช้ส�าหรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้า

แรงสูง	และไฟฟ้าแรงต�่า		สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า	หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบการใช้งานให้

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้			การออกแบบที่ผิดพลาด	หรือการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน	อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ,	ประชาชนทั่วไป	และอาจส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อลูกค้าผู้ใช้งาน	นอกจากนี้อาจส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า	ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์	อาจมีการบอกต่อในทางลบ	

	 	 ดังน้ัน	จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่บริษัทฯ	ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างมาตรฐานการออกแบบ	มาตรฐานการผลิต	

และมาตรฐานการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ	เพ่ือส่งผลลัพธ์ท่ีดีด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์	และความปลอดภัยในการใช้งาน	ตลอดจน

การแสดงฉลากเก่ียวกับคุณสมบัติที่ส�าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือการใช้งานท่ีถูกต้อง		นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญต่อการรักษา

ข้อมูลความลับของลูกค้า	และการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกต้อง	เป็นจริง	ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์	และการจัดสัมมนาต่าง	ๆ	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า	และความผูกพันต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการในด้านต่าง	ๆ	ด้วยระบบมาตรฐานทีเ่ป็นสากล	(INTERNATIONAL	ORGANIZATION	

FOR	STANDARDIZATION)	และการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	Total	Quality	Management	:	

TQM,	ด�าเนินการออกแบบ	การผลติ	และการทดสอบภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์และข้อก�าหนดของ

ลกูค้า,	บรหิารความสมัพันธ์ลกูค้าเพ่ือสร้างการรบัรูข้้อมลูข่าวสารและความผกูผนัของลกูค้า,	ส�ารวจ

ความพึงพอใจลูกค้าและน�ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐาน

เป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีเหตุการณ์อันตรายใด	ๆ	กับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC

เป้าหมาย : 1.ความพึงพอใจลูกค้า	>	90%

ผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจลูกค้าปี	2563	คิดเป็น	90.82%

เป้าหมาย : 2.ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าได้	100%

ผลลัพธ์ : ข้อร้องเรียนลูกค้าปี	2563	มีจ�านวน	108	ข้อร้องเรียน	สามารถด�าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนได้

ส�าเร็จตามก�าหนด	100%

เป้าหมาย : 3.ความสามารถการให้บรกิารตรวจสอบ	บ�ารงุรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันได้มากกว่า	90%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	สามารถด�าเนินการได้	100%

เป้าหมาย : 4.ข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล
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 มาตรฐานการท�างาน
	 บริษัทฯ	ได้น�ามาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ	และต่าง

ประเทศ	จากการบงัคับใช้ตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดต่างๆ	,	จากความสมคัรใจขององค์กร	เพ่ือยกระดับความสามารถของบคุลากร		

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	และเพ่ิมโอกาสในการเข้าแข่งขัน	มาตรฐานท่ีน�ามาประยุกต์ใช้มีท้ังแบบขอการ

รบัรองจากหน่วยงานท่ีได้รบัความไว้วางใจในระดบัประเทศ	และระดบัโลก		และแบบน�ามาอ้างองิ	เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	โดย

ไม่มีการขอการรับรอง		รายการมาตรฐานต่างๆ	มีดังนี้		(ไม่นับรวมรายการมาตรฐานทางบัญชี	และรายการมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมคุณภาพสินค้าของสินค้า)

ตารางแสดงรายการมาตรฐานการท�างานที่ขอการรับรองระบบ

ล�าดบั มาตรฐานการรับรอง
ความถี่ในการ

ตรวจประเมิน

หน่วยงานที่ให้การ

รับรอง
เลขที่การรับรอง

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

SGS-UKAS TH08/1235

2 ISO45001:2018 ปีละ	1	ครั้ง SGS TH08/1237

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

SGS-UKAS TH00/2728

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

5 Green	Industry	Level	4 4	ปี/ครั้ง 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 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานก๊าซเรือนกระจก	และขอการรับรองผลปีต่อปี

3 ISO50001:2011 ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน

4 COSO-ERM ใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

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

ประเทศคูค้่า	เช่น	ANSI,	IEEE,	JIS	เป็นต้น			นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ยังส่งหม้อแปลงไฟฟ้า	เข้าทดสอบความทนต่อกระแสลัดวงจร	Short	

Circuit	Performance	Test	เพ่ือเป็นการรบัรองคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าควิทีซใีนต่างประเทศเช่น	ห้องปฏิบตักิารทดสอบ	KAMA	

ประเทศเนเธอร์แลนด์,	ห้องปฏบิตักิารทดสอบ	KAMA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และห้องปฏิบตักิารทดสอบ	FGH	Engineering	&	Test	

GmbH	ประเทศเยอรมนี			นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังได้น�าข้อก�าหนดฉลากเขียวส�าหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	(TGL-117-16	)	มา

เป็นมาตรฐานการผลิตและขออนุอนุญาตใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส�าหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	

หมายเลขใบอนุญาตที่	GL2019/042			

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

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

 
ตารางแสดงมาตรฐานทีใ่ช้อา้งอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าควิทซีี 

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

1561 
NEMA Standards 

Publication No.TR 1-1993 
(R2000) 

DIN 42530 
JIS C 3104 AS 

2374 
มอก.384-2543/ 

TIS84-2000 

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

  
DIN 42531 JIS C 3202 

 
BS EN 50464 

IEC 60076-3 ASTM D117-02 
  

DIN 42532 
  

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

  

DIN 42533 

  
มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศ

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

  
DIN 7168 

  
TGL-117-16 

IEC 60076-6 
   

DIN 125 
   

IEC 60076-7 
   

DIN 127 
   

IEC 60076-8 
   

DIN 933 
   

IEC 60076-10 
   

DIN 934 
   

IEC 60076-11 
       

IEC 60076-12 
       

IEC 60076-14               

IEC  60296               

IEC 156               
IEC 61378-1               

IEC 61378-2               

 
คิวทีซีให้ความสำคัญกบัมาตรฐานการออกแบบ การผลิต การทดสอบ อิงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้าของควิทีซี จะตอ้งมีคุณภาพ ต้องมคีวามปลอดภัยในขณะใชง้านต่อผุ้คนในสังคม และต้องช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ให้ไดม้ากที่สุด 

 

	 ควิทซีใีห้ความส�าคญักับมาตรฐานการออกแบบ	การผลติ	การทดสอบ	องิตามมาตรฐานสากล	ท้ังน้ีเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผลติภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี	จะต้องมีคุณภาพ	ต้องมีความปลอดภัยในขณะใช้งานต่อผุู้คนในสังคม	และต้องช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมให้ได้มากที่สุด
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แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง	

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

 

ตารางแสดงมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับอนุญาต
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ตารางแสดงมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับอนุญาต 

รุ่นของสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับอนุญาต 

เลขที่อนุญาต 

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

1248-335/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250 kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA <2000kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV 1249-336/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน <12kV 1250-337/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน <12kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph <250kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA <1000kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน >12kV <24kV 1251-337/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน 33kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA 50Hz แรงดัน <12kV 1447-373/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA <167kV 50Hz แรงดัน <12kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA <167kV 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph <50kVA  50Hz แรงดัน 12/24kV  “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 1Ph >50kVA < 167kVA 50Hz แรงดัน 12/24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน <12kV 1460-373/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >250kVA < 1000kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >1000kVA < 2500kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน <12kV 2199-403/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >24kV < 36kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน 3Ph >2500kVA < 7500kVA 50Hz แรงดัน >12kV < 24kV 2212-405/384 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  500kVA 3Ph 50Hz 24000-240/416 V Green Label: TGL-117-16 GL2018/036 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  50kVA 3 Ph 50Hz 22 kV GL2019/042 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100kVA 3 Ph 50Hz 22 kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA 3 Ph 50Hz 22 kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA 3 Ph 50Hz 22 kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA 3 Ph 50Hz 33 kV “ 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250kVA 3 Ph 50Hz 33 kV   “ 

 

แคทตาล็อคของสินค้าและบริการ 

สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://qtc-energy.com/download/ 
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ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซีจะต้องแสดงฉลากผลิตภัณฑ์, มาตรฐาน มอก., และตราสินค้า เป็นพื้นฐานดังนี้

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

โลโก้ตราสินค้า

	ตัวอย่าง	Nameplate	บอกข้อมูลส�าคัญทางไฟฟ้า สัญลักษณ์แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

 มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า
	 คิวทีซี	มีนโยบายในการรับรองคุณภาพของสินค้าด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า	100%	พร้อมออก	QR	Code	ส�าหรับ

ผลทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าตามหมายเลขเครื่อง	(Serial	Number)	โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของคิวทีซี	ได้รับการรับรองความ

สามารถห้องปฏิบัติทดสอบตามมาตรฐานเลขที่	มอก.17025-2548	(ISO/IEC17025)	หมายเลขการรับรองที่	ทดสอบ	0309			และ

เปิดโอกาสให้ลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าชมกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการที่สั่งซื้อได้	(Factory	Acceptance	Test	:	

FAT)		เพื่อการตรวจรับสินค้าและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุดตามความคาดหวัง

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่บริษัทฯ	ก�าหนดขึ้นในปี	2563	

ท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการ	Factory	Acceptance	Test	:	FAT	โดยการท�า	ผ่านระบบ	FAT	VDO	Conference	ผ่าน	MS	

Team	แทนการให้ลูกค้าเดินทางเข้าโรงงานจังหวัดระยอง	ทุกข้ันตอนเสมือนลูกค้าเข้าชมการทดสอบด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ
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 การดูแลลูกค้า
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์และ

บรกิารของบรษิทัฯ	ผ่านช่องทางการรบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้า	และช่องทางการส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้า	เพ่ือน�าประเดน็ท่ีอยู่ใน

ความสนใจและข้อกังวลของลกูค้ามาปรบัปรงุและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	และให้ความส�าคญัต่อการสือ่สาร	การโฆษณาประชาสมัพันธ์

ด้วยข้อมูลทางเทคนิค	ที่ถูกต้องเป็นจริง	ผ่านช่องทางทางการตลาดที่ส�าคัญเช่น	Application	Line	Official,	Face	book	,	Catalog	

ฯลฯ		รวมถึงการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของลูกค้า		

การด�าเนินงานในปี 2563
• จัดบธูแสดงสนิค้า เพือ่แนะน�าผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า และผลติภณัฑ์ใหม่ในกลุม่โซลาร์ ให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย เช่น

• ออกบูธ	งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง	ประจ�าปี	63	(24	พ.ย.	2563)

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

• จัดท�า Content และบทความเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ลูกค้าและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเผยแพร่ทาง 

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

	 	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	บริษัทฯ	ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขาย	และการเข้าตรวจรับ

หม้อแปลง	ณ	ห้องปฏบิตัทิดสอบของ	QTC		บรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการบรหิารงานในภาวะวิกฤตโควดิ-19	ได้ก�าหนดมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาด	“ด้านลูกค้า”	ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	และเพิ่มช่องทางการทดสอบเพื่อตรวจรับหม้อแปลง	ณ	

ห้องปฏิบตักิารทดสอบผ่านระบบ	FAT	VDO	Conference	เสมอืนการเข้าชมในสถานท่ีจรงิเพ่ือความปลอดภัยของลกูค้าและ

พนักงานของบรษิทัพร้อมชีแ้จ้งให้ลกูค้าทราบแนวทางปฏิบตั	ิและช่องทางระบบ	FAT	VDO	Conference	เป็นทางเลอืกใหม่

ในการเข้าชมการทดสอบเพ่ือตรวจรับหม้อแปลง	ณ	ห้องปฏิบัติการทดสอบแบบ	Face	to	Face		ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

ลูกค้าทุกรายเป็นอย่างดี

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในภาวะวิกฤตโควิด-19 (มาตรการด้านลูกค้า)

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

• ด�าเนินการส�ารวจความพงึพอใจจากลกูค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้	โดยต้องได้รบัแบบส�ารวจกลบัคนืมาไม่น้อยกว่า	70%	

และในจ�านวนที่ตอบกลับมาต้องมีความพึงพอใจเป้าหมายไม่น้อยกว่า	90%	ผลการด�าเนินงานปี	2563	เป็นดังนี้

 

	 ผลส�ารวจความพึงพอใจลกูค้าภาพรวมได้ตามเป้าหมาย	เว้นแต่ความพึงพอใจของกลุม่ลกูค้าต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากปี	2562	

เล็กน้อย	แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายและยังคงเป็นประเด็นให้บริษัทฯ	ปรับปรุงเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อไป

		ลูกค้าต่างประเทศ

		ลูกค้าโครงการพิเศษฯ

		งานบริการขนส่ง

		ลุกค้าในประเทศ

		งานบริการบ�ารุงรักษาฯ
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• ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสินค้าและบริการ เป้าหมายการด�าเนินงาน 100% 

	 	 ผลการด�าเนินงานปี	2563	มข้ีอร้องเรยีนจากลกูค้าจ�านวน	108	ข้อร้องเรยีน	เพ่ิมขึน้จากปี	2562	จ�านวนมาก	เน่ืองจากเป็น

ข้อร้องเรยีนทีม่ากจากการส่งมอบงาน	Lot	ใหญ่	จงึแยกย่อยข้อร้องเรยีนตามจ�านวนท่ีส่งมอบ		อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ	สามารถ

จดัการกับข้อร้องเรยีนลกูค้าได้	100%	ตามเป้าหมาย		โดยไม่มีข้อร้องเรยีนเก่ียวกับประเดน็ข้อมูลส่วนบคุคลของลกูค้า

รั่วไหล

• ความสามารถในการจัดบริการตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันเป้าหมายมากกว่า	90%		ผลการ

ด�าเนินงานปี	2563	มีจ�านวนหม้อแปลงในระยะประกนั	1,785	เครื่อง	ลูกค้ายืนยนัให้เข้าด�าเนินการได้	1,508	เครื่อง	จัดแผน

เข้าด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย 100% 	ส�าหรับอีก	277	เครื่องรอค�ายืนยันรับบริการจากลูกค้าโดยยกยอดไปปี	2564

• เพื่อยืนยันถึงคุณภาพตามมาตรฐานสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี กรณีอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหม้อแปลงไฟ

ฟ้าอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานต้องเป็นศูนย์

	 ผลการด�าเนินงาน		:		ยังไม่เคยเกิดกรณีผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี
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การพัฒนาคู่ค้า

	 ปัจจุบัน	ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	หรือ	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่	ๆ	หรือการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ส่งผลต่อการแข่งขนัของผูผ้ลติเพ่ือให้สามารถปรบัตัว	และตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และผูม้ส่ีวน

ได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องได้อย่างมปีระสทิธิภาพ					โดยกลุม่ลกูค้าทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนก็จะให้ความส�าคญัต่อผู้มส่ีวน

ได้เสยีตลอดห่วงโซคณุค่า	ซึง่ส่งผลโดยตรงกับบรษิทัฯ	ในการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าทุกกลุม่	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความสามารถของคู่ค้าอย่างยั่งยืน	ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้

บรษิทัฯ	สามารถขึน้ทะเบยีนผูข้ายกับลกูค้ารายใหญ่		และเพ่ือให้คู่ค้าของควิทซี	ีมคีวามสามารถในการควบคมุการผลติให้มคีณุภาพ	

ส่งมอบตรงเวลา	มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	

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

ประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ	3.คู่ค้าประเภทขายวัสดุท่ัวไป/รับจ้าง/รับเหมา		กลุ่มคู่ค้าท่ีบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและ

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคือกลุ่มคู่ค้าประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผู้ส่งมอบในประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	SME	ขาดเงินลงทุนท่ีจะน�า

ระบบมาตรฐานต่าง	ๆ	เข้าไปประยุกต์ใช้และขอการรับรองตามนโยบายและแนวทางการประเมินความสามารถของคู่ค้า		ดังนั้นจึง

เป็นภารกิจอย่างหน่ึงของบริษัทฯ	ที่จะต้องพัฒนาความสามารถของคู่ค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีความสามารถตอบสนองความต้องการ

ของคิวทีซี	และลูกค้าของคิวทีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต	เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่ส�าคัญ

2.เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับคู่ค้ากลุ่ม	SEM	ในประเทศไทย

3.เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงเวลา	สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

การบริหารจัดการ : จดัท�านโยบายจดัซ้ือจดัจ้าง	,	จดัท�าจรรยาบรรณส�าหรบัคูค้่าของ	QTC	ครอบคลมุประเดน็ด้านจรยิธรรม

ในการด�าเนินธุรกิจ	สิทธิมนุษยชน	สิทธิแรงงาน	ความปลอดภัยฯ	การต่อต้านคอร์รปชัน,	การสื่อสาร

และประเมินความสามารถของคู่ค้าตามจรรยาบรรณที่ก�าหนด,	ขึ้นทะเบียนคู่ค้า,	การจัดท�าแผนเพื่อ

การพัฒนาคู่ค้ากลุ่ม	SEM	ที่ส�าคัญ	ๆ	การบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐาน	ISO9001

เป้าหมาย : 1.	จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ	>		95%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	99.51%	

เป้าหมาย : 2.	ก�าหนดส่งมอบวัตถุดิบทันตามก�าหนด		>	95%	

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	97.16%	

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

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ด�าเนินการต่อเนื่องกับคู่ค้ารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย	100%	

เป้าหมาย : 4.	พัฒนาคู่ค้ากลุ่ม	SEM	เป้าหมายในประเทศไทยอย่างน้อยปีละ	1	ราย

ผลลัพธ์ : ปี	2563	มีแผนงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อเข้าไปแนะน�าและพัฒนาในด้านที่พบปัญหา	แต่ไม่ได้ด�าเนินการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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การด�าเนินงานปี 2563
• ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ		(กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ)	ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและ

ตามหลกัจรรยาบรรณส�าหรบัคูค้่าของ	QTC	เพ่ือขึน้ทะเบยีนรายชือ่ผูส่้งมอบทีม่คีณุภาพประจ�าปี	2563	จ�านวน	77	ราย	ผลการ

ด�าเนินงานเป็นดังนี้

• จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ	 A	 =	 74	 ราย

• จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ	 B	 =	 2	 ราย		

(คู่ค้าร่วมมือกับ	QTC	จัดท�าแผนงานเพื่อพัฒนาประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า)	

• จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ	 C	 =	 1	 ราย

(ไม่ได้รบัความร่วมมอืจากคูค้่าทีจ่ะจดัท�าแผนพัฒนาร่วมกัน	จงึตดัออกจากบญัชรีายชือ่ผูส่้งมอบท่ีมคีณุภาพของ	QTC)

• จ�านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ		 D	 =	 0	 ราย

• การด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ส�าคัญของกระบวนการจัดซื้อ

• สื่อสารและแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ร้อยละ	100	ของคู่ค้า	ได้ด�าเนินการส่ือสารแนวทาง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับคู่ค้าของ	QTC	ครบทุกราย	

	 โดยในปี	2563	ได้ด�าเนินการดังนี้

• คู่ค้ารายใหม่ในประเทศจ�านวน	73	ราย	

• คู่ค้ารายใหม่ต่างประเทศจ�านวน	9	ราย

• ยกเว้นคู่ค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปที่มีวางจ�าหน่ายในท้องตลาด	

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานสื่อสารปี 2561-2563

รายการ
ปี 2561

(เริ่มการสื่อสาร)

ปี 2562

(เฉพาะลูกค้ารายใหม่)

ปี 2563

(เฉพาะลูกค้ารายใหม่)

คู่ค้าภายในประเทศ	(ราย) 1,411 82 73

คู่ค้าต่างประเทศ	(ราย) 86 10 9
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การดำเนินปี 2563 

• ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ  (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมินผู้ส่งมอบและตาม
หลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าของ QTC เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ส่งมอบท่ีมีคุณภาพประจำปี 2563 จำนวน 77 ราย ผลการ
ดำเนินงานเป็นดังนี้ 

o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ A = 74 ราย 
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ B = 2 ราย   

(คู่ค่าร่วมมือกับ QTC จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า)  
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ    C = 1 ราย 

(ไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าที่จะจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน จึงตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพของ QTC) 
o จำนวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ    D = 0 ราย 

 

• การดำเนินงานตามเป้าหมายที่สำคัญของกระบวนการจัดซ้ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ส่ือสารและแนะนำแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าของ QTC ร้อยละ 100 ของคู่ค้า 
ได้ดำเนินการส่ือสารแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าของ QTC ครบทุกราย  
โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการดังนี ้

- คูค่้ารายใหม่ในประเทศจำนวน 73 ราย  
- คู่ค้ารายใหม่ต่างประเทศจำนวน 9 ราย 
- ยกเว้นคู่ค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด  

 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานสื่อสารปี 2561-2563 

รายการ ปี 2561 
(เร่ิมการสือ่สาร) 

ปี 2562 
(เฉพาะลูกค้ารายใหม่) 

ปี 2563 
(เฉพาะลูกค้ารายใหม่) 

คู่ค้าภายในประเทศ (ราย) 1,411 82 73 

คู่ค้าต่างประเทศ (ราย) 86 10 9 
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จัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด > 95% ก าหนดส่งมอบวัตถุดิบได้ทันตามก าหนด >95%

ค่าเป้าหมาย 95%
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•	 แผนการพัฒนาคู่ค้าประจ�าปี	2563	จ�านวน	5	ราย	ไม่ได้ด�าเนินการตามแผนงาน	เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้โรคโควดิ-19		แต่ก็ยังคงได้รบัความร่วมมอือย่างดีจากท้ัง	5	รายในการใช้ความพยายามปรบัปรงุกระบวนการตามท่ี	QTC	

แนะน�าเพื่อให้สามารถส่งวัตถุดิบได้ตรงเวลา	และมีคุณภาพสม�่าเสมอ	

• ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

	 คณะกรรมการบริหารงานในภาวะวิกฤตโควิด-19	ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	จาก

การส่งสินค้า/วัตถุดิบ/ของผู้ส่งมอบ		การใช้บริการรถขนส่งสินค้า/วัตถุดิบจากผู้รับจ้างภายนอก		การก่อสร้างจากผู้รับเหมา

ภายนอก	ตลอดจนผู้มาติดต่อจากภายนอก	ไว้อย่างชัดเจน	โดยสร้าง	Application	จาก	Google	From	เป็นระบบคัดกรอง

บุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงงาน	ผู้ส่งมอบ	หรือ	ผู้รับจ้าง	หรือ	ผู้รับเหมา	หรือผู้มาติดต่อจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวและ	Time	

Line	การเดินทางที่เป็นจริงส่งเข้าระบบเพื่อขออนุญาตล่วงหน้า	1	วัน		หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเข้ามาใน

โรงงานได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด	ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน	ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

คู่ค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

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

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



การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
จากการผลิต : ขยะ 

	 ขยะพิษ	หรือ	ขยะอันตรายจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรม	หรือกากอุตสาหกรรม	ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือลดผลกระทบต่อผู้คนในสังคม	และส่ิงแวดล้อม	ขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมควรถูกก�าจัดโดย

โรงงานรับก�าจัดขยะท่ีได้รับใบอนุญาตและได้มาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)	แต่วงจรการก�าจัดขยะอันตรายที่เกิด

จากโรงงานอุตสาหกรรมกลับไปไม่ถึงโรงงานที่สามารถรับก�าจัดได้อย่างถูกต้อง	มักเกิดการรั่วไหลไปก�าจัดแบบผิดวิธี		ซึ่งเป็นไป

ได้ว่าโรงงานผูร้บัก�าจดัขยะอนัตรายมรีายได้จากการรบัก�าจดัขยะต้องการท�าให้ต้นทนุการด�าเนนิการต�า่	จงึอาจลกัลอบน�าขยะจาก

โรงงานผูก่้อก�าเนิดไปก�าจดัไม่ถูกวธีิเช่น	น�าขยะอนัตรายไปฝังกลบในหลมุฝังกลบขยะไม่อนัตรายท�าให้มค่ีาใช้จ่ายทีถู่กลง	หรอือาจ

น�าขยะอันตรายชนิดของเหลวไปปล่อยทิ้งลงสู่แม่น�้าล�าคลอง	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	หรือทะเล	ท�าให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการก�าจัด		

ซึ่งลักษณะการกระท�าเช่นน้ีจะน�าไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงต่อส่ิงแวดล้อม	และผู้คนในสังคมได้ในอนาคต		นอกจากนี้อาจส่งผลกระ

ทบต่อชื่อเสียง	ตราสินค้า	ของโรงงานผู้ก่อก�าเนิดขยะอันตรายด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายเสียเอง	

	 จากลกัษณะการณ์ดงักล่าว	คณะกรรมการบรษิทั	และผู้บรหิารมคีวามเป็นห่วงและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการจดัการ

ของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตท้ังที่เป็นขยะอันตราย	และไม่อันตราย			นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน

ให้ความสนใจ	และกังวลต่อกระบวนการจัดการของโรงงานว่าจะด�าเนินการได้ดีเพียงใด	จะสร้างผลกระทบใดต่อวิถีชีวิตของพวก

เขาหรือไม่	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินการอย่างให้ถูกต้องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้	เพราะตระหนักดีว่า

ประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อชื่อเสียง	และความยั่งยืน	ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร

2.เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนินการจดัการของเสยีจากกระบวนการผลติเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

3.เพื่อแสดงความรับผิดชอบในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า	QTC

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	นโยบายสิง่แวดล้อม,	กฎหมายต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง,	แนวทางปฏิบัติ	Zero	Landfill	,	คัดแยกขยะด้วยหลัก	3Rs	,	กระบวนการคัดเลือก	ตรวจ

สอบ	ติดตาม	ผู้รับก�าจัดของเสีย.	การเตรียมการภาวะฉุกเฉินส�าหรับการจัดการของเสีย

เป้าหมาย : 1.สัดส่วนปริมาณขยะที่ส่งก�าจัด,บ�าบัดต่อหน่วยผลิต	kVA	ไม่เกินปีฐาน	61	±	10%

(ไม่เกิน	0.048Kg/kVA)

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่ได้ตามเป้าหมาย	มีขยะเพิ่มคิดต่อหน่วยผลิตคิดเป็น	18.18%		(0.052Kg./kVA)

เป้าหมาย : 2.	สร้างวัฒนธรรมสีเขียว	คัดแยกขยะ	สู่เป้าหมาย	Zero	waste	to	Landfill

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 3.ข้อร้องเรยีน	หรอื	ข่าวสารเชงิลบท่ีเก่ียวกับขยะอนัตรายของโรงงานถูกก�าจดัไม่ถูกวิธี	หรอืลกัลอบท้ิง

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีข้อร้องเรียน	หรือข่าวสารเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
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การคัดเลือกผู้รับก�าจัด
	 การคดัเลอืกผูด้�าเนินการรวบรวม	ขนส่ง	บ�าบดั	และก�าจดัสิง่ปฏกูิลหรอืวัสดไุม่ใช้แล้ว	เป็นภารกจิหลกัของแผนกพัฒนาระบบ	

และแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม	ที่จะต้องด�าเนินการคัดเลือก	ขออนุญาต	สุ่มเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีโรงงานผู้รับก�าจัด	สุ่มติดตาม

การด�าเนินการของผู้รับก�าจัดตั้งแต่การขนส่ง	จนถึงการบ�าบัด	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับก�าจัดจะด�าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)	ในปี	2563		

รายชื่อผู้ด�าเนินการรวบรวม ขนส่ง บ�าบัดและก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของคิวทีซีในปี 2563
บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน) 

	 รวบรวมก�าจัด	:		 ซิลิก้าเจลใช้แล้ว	,	Contaminated	Garbage	,	Contaminated	Container	,	ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว	,	

	 	 สีเสื่อมสภาพ	,	น�้าเสียจากการล้างภาชนะพ่นสี	,	น�้าปนเปื้อนตะกั่ว	และ	ทองแดง		,	จารบีใช้แล้ว	,	

	 	 น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	ฝุ่นผงจากงาน	เชื่อม/เจียร/ตัด	,	ไส้กรองน�้ามัน	,	เศษใบหินเจียร	

	 วิธีการก�าจัด	:	 075	(	เผาท�าลายในเตาเผาเฉพาะส�าหรับของเสียอันตราย)	

บริษัทโปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากัด (มหาชน)

	 รวบรวมก�าจัด	:	 ซิลิก้าเจลปนเปื้อน	,	เศษผ้าและขี้เลื้อยปนเปื้อนน�้ามัน	,	แบตเตอร์รี่/ถ่านไฟฉาย	,	เศษลูกถ้วย	,	กากกาว	

	 วิธีการก�าจัด	:	 073	(ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียร	หรือ	ท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว		,	042	(ท�าเชื้อเพลิงผสม)	

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

	 รวบรวมก�าจัด	:		 Contaminated	Container	,	Ceramic	Cup	,	จารบีใช้แล้ว	,	น�้าปนเปื้อนน�้ามัน	,	วัสดุปนเปื้อน	,	

	 	 Glass	Scrap	,	กระป๋องสปรย์เปล่า	,	หลอดไฟหมดอายุ	,	ขี้เลื้อยปนเปื้อน	,	Elactronic		Wase		

	 วิธีการก�าจัด		:			 071	(ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น),042	(ท�าเชื้อเพลิงผสม)	,049	

	 	 (น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น	ๆ)	

บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

	 รวบรวมก�าจัด		:			 ภาชนะปนเปื้อน	,	สายไฟ	,	เศษกระดาษ	(รวมกระดาษลัง)		,		เศษไม้	(รวมขี้เลื้อย)	,	เศษชิ้นงานพลาสติก,	

	 	 ถังพลาสติกขนาด	15	ลิตร		,		แกนกระดาษ		

	 วิธีการก�าจัด	:		 011		(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	

บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด  

	 รวบรวมก�าจัด	:		 สายไฟ	,	เศษกระดาษ	,	เศษไม้	,	เศษขี้กลึง	,	เศษอลูมิเนียม		,	เศษเหล็ก	,	เศษทองแดง	,	เศษพลาสติก	

	 วิธีการก�าจัด	:		 011		(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	

บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จ�ากัด

	 รวบรวมก�าจัด:		 เศษทองแดงบริสุทธิ์		,		เศษทองแดงปนเปื้อน	,	เศษเหล็กหนา	,	เศษเหล็กซิลิกอน	,	เศษขี้แก๊ส	

	 	 (จากการตดัพลาสม่า)	,		แกนพลาสตกิ		,		เศษกระดาษลงั		,	เศษกระดาษทัว่ไป	,	เศษพลาสตกิ	(หุ้มวัตถุดบิ)	

	 วิธีการก�าจัด	:		 011		(คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ)	

บริษัท บ.เอ็นแอนด์ เจ อินเตอร์ เทรด (555) จ�ากัด

	 รวบรวมก�าจัด	:		 น�้ามันไฮดรอลิคใช้แล้ว	,	Use	oil	(น�้ามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB	),	

	 	 น�้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว

	 วิธีการก�าจัด	:		 041	(เป็นเชื้อเพลิงทดแทน)	

บริษัทลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด   (ขึ้นทะเบียนใหม่ปี 2563 เลขที่อนุญาต DIW-D-170900070)

	 รวบรวมก�าจัด	:		 Use	oil	(น�้ามันหม้อแปลงใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบของ	PCB	)	,	น�้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว	

	 วิธีการก�าจัด		:			 042	(ท�าเชื้อเพลิงผสม)	

*การขนส่ง และกำาจัดของเสีย (ขยะ) ดำาเนินการภายในประเทศไทย มิได้มีการขนส่งเพื่อไปกำาจัดในต่างประเทศ

*การดำาเนินการต่าง ๆ ขอบริษัทฯ และผู้รับกำาจัด ในรอบปี 2563 เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด
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ผลการด�าเนินงาน

• ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
ตาราง E1 แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตปี 2561-2563

ตัวอย่างกรณี	VDO	Call	
ติดตามการขน	การก�าจัด

การตรวจสอบ ติดตาม 
ผู้รับก�าจัด
	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19	การตรวจสอบ	ตดิตาม	

ผู้รับก�าจัดในปี	2563	จึงมีข้อจ�ากัดด้าน

ความปลอดภัยของสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน	

จึงเปลี่ยนวิธีจากการต้องเข้าไปในพื้นที่	

เป ็นการติดตามผ่าน	VDO	Call	หรือ	

ภาพถ่ายหลักฐานเมื่อถึงสถานที่ก�าจัด	

บ�าบดั	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากผูร้บัก�าจดั

ทุกรายเป็นอย่างดี	ไม่มีกรณีน�าขยะของ 

บริษัทฯ	ไปลักลอบทิ้ง	หรือก�าจัดไม่ถูกวิธี
ตัวอย่างรายงานของผู้รับก�าจัดกรณีผังกลบ

อย่างปลอดภัยขยะไม่อันตราย
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การตรวจสอบ ติดตาม ผู้รับกำจัด 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การตรวจสอบ 

ติดตาม ผู้รบักำจัดในปี 2563 จงึมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน จึงเปล่ียนวิธจีากการต้องเข้าไปในพื้นที่ เป็นการติดตามผ่าน 
VDO Call หรือ ภาพถ่ายหลักฐานเมื่อถึงสถานที่กำจัด บำบัด ซึง่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับกำจัดทุกรายเป็นอย่างดี ไม่มีกรณีนำขยะของบริษทัฯ 
ไปลักลอบทิ้ง หรือกำจัดไมถู่กวธิี 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
▪ ตาราง E1 แสดงปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลติปี 2561-2563 

ประเภทขยะ รหัสวิธีกำจัด วิธีกำจัด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปริมาณ
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จ่าย 
(พันบาท) 

รายได้ 
 (พันบาท) 

ปริมาณ 
ขยะกก.) 

ค่าใช้จ่าย
(พันบาท) 

รายได้  
(พันบาท) 

ปริมาณ 
ขยะ(กก.) 

ค่าใช้จ่าย
(พันบาท) 

รายได้ 
(พันบาท)  

ขยะท่ัวไป 
จากการผลิต 

011 คัดแยกเพื่อจำหน่าย คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่าย 242,961.50  
 

359,88 

7,247.97 267,712.00  
 

348.15 

7,094,27 220,276.88  
 

378.74 

5,367,17 
073 ฝังกลบอย่าง 
ปลอดภัย 

ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการ 
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

350.00 40.00 3,537.00 

075 เผาทำลายในเตาเผา เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะของ 
เสียอันตราย 

2,150.00 800.00 2,468.00 

 รวมปริมาณ (กก.) 245,461.50 268,552.00 226,281.88 

ขยะอันตราย 
จากการผลิต 

044 เป็นวัตถุดิบทดแทน เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา 
ปูนซีเมนต์ 

755.00 1,470.00 - 

049 นำกลับมาใช้ 
ประโยชน์ 

นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 
40,688.00 34,748.00 17,995.00 

073 ฝังกลบอย่าง 
ปลอดภัย 

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการ 
ปรับเสถียรให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

11.02 1,554.00 - 

042 ทำเชื้อเพลิงผสม ทำเชื้อเพลิงผสม 2,785.06 17,330.00 27,562.00 
075 เผาทำลายใน 
เตาเผา 

เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะของ 
เสียอันตราย 

24,656.00 5,594.00 15,734.00 

รวมปริมาณ (กก.) 68,895.08   60,696.00   61,291.00   

รวมปริมาณขยะท้ังปี (กก.) 314,356.58 329,248.00 287,572.88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563 
 

 

จากตาราง E1 และกราฟ E1 จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต หรือ ขยะ ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง แต่ใน
ปี 2563 ปริมาณขยะอันตรายมากกว่าปี 2562 จำนวน 595 กก. คิดเป็น 0.98%  สืบเนื่องจากในปี 2563 มีการปรับเปลี่ยนวัสดุสีที่ใช้ใน
การเคลือบผิวตัวถังหม้อแปลงเพิ่มความเงามัน และคงทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสีชนิดนี้หากผสม
ใช้งานแล้วส่วนที่เหลือไม่สามารถนำกลับมาทำละลายใช้ซ้ำได้อีกพร้อมด้วยภาชนะที่บรรจุ จึงเป็นเหตุให้ปริมาณขยะอันตรายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
กรณีนี้พื้นที่หน้างานจะได้ดำเนินการควบคุมกระบวนทำสีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและปล่อยของเสียออกจากกระบวนการให้น้อย
ที่สุดต่อไปในปี 2564 
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ขยะทั่วไป ขยะอันตราย รวมขยะทั้งหมด

ตัวอย่างรายงานของผู้รับกำจัดกรณีผังกลบอย่าง
ปลอดภัยขยะไม่อันตราย 

ตัวอย่างกรณี  
VDO Call  

ติดตามการขน  
การกำจัด 

กราฟ E1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะทั่วไป และขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563

	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E1	จะเห็นได้ว่าปริมาณวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	หรือ	ขยะ	ท้ังหมดมีแนวโน้มลดลง	

แต่ในปี	2563	ปรมิาณขยะอนัตรายมากกว่าปี	2562	จ�านวน	595	กก.	คดิเป็น	0.98%		สบืเนือ่งจากในปี	2563	มกีารปรบัเปลีย่นวสัดุ

สีท่ีใช้ในการเคลือบผิวตัวถังหม้อแปลงเพ่ิมความเงามัน	และคงทน	เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มประเทศญ่ีปุ่น	ซึ่งสี

ชนิดนี้หากผสมใช้งานแล้วส่วนท่ีเหลือไม่สามารถน�ากลับมาท�าละลายใช้ซ�้าได้อีกพร้อมด้วยภาชนะท่ีบรรจุ	จึงเป็นเหตุให้ปริมาณ

ขยะอนัตรายเพ่ิมขึน้	ซึง่กรณีนีพ้ื้นท่ีหน้างานจะได้ด�าเนินการควบคุมกระบวนท�าสีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและปล่อยของเสยี

ออกจากกระบวนการให้น้อยที่สุดต่อไปในปี	2564
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	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E2	จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการคัดแยกขยะตามหลัก	3Rs	ในปี	2563	สัดส่วนการส่งขยะไปบ�าบัด	

ก�าจดั	ตามกฎหมายเพ่ิมขึน้จากปี	2561	จ�านวน	10,071	กก.	คดิเป็น	86.31%	และสดัส่วนการส่งขยะไปผลติเป็นพลงังานไฟฟ้าเพ่ิม

ขึ้น	12,842	กก.	คิดเป็น	87.24%	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก�าจัด	บ�าบัดเพ่ิมข้ึน	30,591.40	บาท	คิดเป็น	8.79%		ในขณะเดียวกัน

สดัส่วนของขยะท่ีสามารถส่งไป	Recycle	ได้ตามกฎหมายและขายเป็นรายได้เข้าบรษิทัฯ	ลดลง	119,683.12	กก.	คดิเป็น	33.44%	ส่ง

ผลให้รายได้จากการขายขยะ	Recycle	ลดลง	153,701.98	บาท	คดิเป็น	2.12%			แต่โดยภาพรวมการก่อก�าเนดิขยะจากกระบวนการ

ผลิตในปี	2563	มีปริมาณลดลงจากปี	2562	จ�านวน	41,675.12	กก.	คิดเป็น	12.66%	

• Zero waste to Landfill

• การด�าเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว

กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563
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011 คัดแยกเพื่อ
จ าหน่าย 

073 071 ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก

สุขาภิบาล 

075 เผาท าลายใน
เตาเผา 

044 เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน 

049 น ากลับมาใช้
ประโยชน์อีก 

073 071 ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย ตามหลัก

สุขาภิบาล 
042 ท าเชื้อเพลิงผสม 

075 เผาท าลายใน
เตาเผา 

ปริมาณขยะปี61 (กก.) 242,961.50 350.00 2,150.00 755.00 36,093.00 11.02 2,785.06 24,656.00

ปริมาณขยะปี62(กก.) 267,712.00 40.00 800.00 1,470.00 34,748.00 1,554.00 17,330.00 5,594.00

ปริมาณขยะปี63 (กก.) 220,276.88 3,537.00 2,468.00 - 17,995.00 - 27,562.00 15,734.00

 -
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▪ การดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  
 

 
กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563 

 

จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ในปี 2563 สัดส่วนการส่งขยะไปบำบัด 
กำจัด ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10,071 กก. คิดเป็น 86.31% และสัดส่วนการส่งขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
12,842 กก. คิดเป็น 87.24% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัด บำบัดเพิ่มขึ้น 30,591.40 บาท คิดเป็น 8.79%  ในขณะเดียวกันสัดส่วนของ
ขยะที่สามารถส่งไป Recycle ได้ตามกฎหมายและขายเป็นรายได้เข้าบริษัทฯ ลดลง 119,683.12 กก. คิดเป็น 33.44% ส่งผลให้รายได้จาก
การขายขยะ Recycle ลดลง 153,701.98 บาท คิดเป็น 2.12%   แต่โดยภาพรวมการก่อกำเนิดขยะจากกระบวนการผลิตในปี 2563 มี
ปริมาณลดลงจากปี 2562 จำนวน 41,675.12 กก. คิดเป็น 12.66%  

▪ Zero waste to Landfill 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งกำจัดระหว่างปี  2561-2563  

จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นได้ว่าปี 2563 ไม่มีการนำขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 
และมีการนำขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) ไปฝังกลบจำนวน 3,537 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้กำจัดโดยวิธีไปฝังกลบอย่าง
ปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม
หลัก 3Rs   

 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
Recycle (011,049) 279,054.50 357,955.00 238,271.88
บ าบัดก าจัด (071,073,075) 27,167.02 11,668.00 21,739.00
Energy Recovery (042) 3,540.06 14,720.00 27,562.00
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ขยะอันตราย
จากการผลิต 

ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

Zero waste to Landfill Zero waste to Landfill 
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011 คัดแยกเพื่อ
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ปลอดภัย ตามหลัก

สุขาภิบาล 
042 ท าเชื้อเพลิงผสม 

075 เผาท าลายใน
เตาเผา 

ปริมาณขยะปี61 (กก.) 242,961.50 350.00 2,150.00 755.00 36,093.00 11.02 2,785.06 24,656.00

ปริมาณขยะป6ี2(กก.) 267,712.00 40.00 800.00 1,470.00 34,748.00 1,554.00 17,330.00 5,594.00

ปริมาณขยะปี63 (กก.) 220,276.88 3,537.00 2,468.00 - 17,995.00 - 27,562.00 15,734.00
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▪ การดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  
 

 
กราฟ E2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะ) จากกระบวนการผลิตระหว่างปี 2561-2563 

 

จากตาราง E1 และกราฟ E2 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ในปี 2563 สัดส่วนการส่งขยะไปบำบัด 
กำจัด ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10,071 กก. คิดเป็น 86.31% และสัดส่วนการส่งขยะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
12,842 กก. คิดเป็น 87.24% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัด บำบัดเพิ่มขึ้น 30,591.40 บาท คิดเป็น 8.79%  ในขณะเดียวกันสัดส่วนของ
ขยะที่สามารถส่งไป Recycle ได้ตามกฎหมายและขายเป็นรายได้เข้าบริษัทฯ ลดลง 119,683.12 กก. คิดเป็น 33.44% ส่งผลให้รายได้จาก
การขายขยะ Recycle ลดลง 153,701.98 บาท คิดเป็น 2.12%   แต่โดยภาพรวมการก่อกำเนิดขยะจากกระบวนการผลิตในปี 2563 มี
ปริมาณลดลงจากปี 2562 จำนวน 41,675.12 กก. คิดเป็น 12.66%  

▪ Zero waste to Landfill 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ E3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลิตแยกประเภทการส่งกำจัดระหว่างปี  2561-2563  

จากตาราง E1 และกราฟ E3 จะเห็นได้ว่าปี 2563 ไม่มีการนำขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 
และมีการนำขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) ไปฝังกลบจำนวน 3,537 กก. ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้กำจัดโดยวิธีไปฝังกลบอย่าง
ปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ Zero Landfill ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย Zero Landfill และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม
หลัก 3Rs   

 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
Recycle (011,049) 279,054.50 357,955.00 238,271.88
บ าบัดก าจัด (071,073,075) 27,167.02 11,668.00 21,739.00
Energy Recovery (042) 3,540.06 14,720.00 27,562.00
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ขยะทัว่ไป
จากการผลิต 

Zero waste to Landfill Zero waste to Landfill 

	 จากตาราง	E1	และกราฟ	E3	จะเห็นได้ว่าปี	2563	ไม่มีการน�าขยะอันตรายจากกระบวนการผลิตส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการฝัง

กลบ	และมีการน�าขยะทั่วไป	(ไม่อันตราย)	ไปฝังกลบจ�านวน	3,537	กก.	ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นให้ก�าจัดโดยวิธีไปฝังกลบ

อย่างปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ของ	Zero	Landfill	ท้ังน้ีการด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย	Zero	Landfill	และการด�าเนินการคัด

แยกขยะตามหลัก	3Rs		

กราฟ E3 แสดงการเปรยีบเทียบปรมิาณวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (กก.) จากกระบวนการผลติแยกประเภทการส่งก�าจัดระหว่างปี  2561-2563 
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• ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต

ตาราง E2 แสดงปริมาณการผลิต (หน่วยผลิต kVA) ,ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งก�าจัด,

บ�าบัดด้วยวิธี 071,073,075 และ 042  , ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg. / kVA.) 

กราฟ E4 แสดงสัดส่วนปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg./kVA)

	 จากตาราง	E2	และกราฟ	E4	แสดงให้เห็นว่าปรมิาณขยะจากกระบวนการผลติในส่วนท่ีส่งก�าจดั,บ�าบดัมแีนวโน้มสดัส่วนเพ่ิม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ด้วยเหตุปัจจัยการปรับเปลี่ยนวัสดุ	วัตถุดิบ	ที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเน่ืองช่วงปี	2562	และปี	2563	มีการทดลอง

ยกเลิก	หรือเปลี่ยน	เพ่ือให้ได้วัสดุ	หรือ	วัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด	และจากกระบวนการควบคุมการใช้อย่างคุ้มค่ายังไม่ดีพอ	

ซึ่งในปี	2564	จะได้น�าผลลัพธ์น้ีไปวางแผนในกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และลดการเกิดขยะหรือของเสียจาก

กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
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▪ ปริมาณขยะต่อหน่วยการผลิต 
ตาราง E2  แสดงปริมาณการผลิต (หน่วยผลิต kVA) ,ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งกำจัด,บำบัดด้วยวิธี 071,073,075  

และ 042  , ปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg. / kVA.)  

รายการ 
ปีที่ดำเนินการ 

ปีฐาน 2561 2562 2563 
ปริมาณการผลิต (kVA) 1,522,675.00 1,240,314.00 1,291,018.00 

ปริมาณขยะ (Kg.) 66,800.08 61,536.00 67,296.00 

ปริมาณขยะต่อหนว่ยผลิต (Kg./kVA) 0.044 0.050 0.052 

 

กราฟ E4 แสดงสัดส่วนปริมาณขยะต่อหน่วยผลิต (Kg./kVA) 
จากตาราง E2 และกราฟ E4 แสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตในส่วนที่ส่งกำจัด,บำบัดมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุปัจจัยการปรับเปล่ียนวัสดุ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องช่วงปี 2562 และปี 2563 มีการทดลองยกเลิก หรือ
เปล่ียน เพื่อให้ได้วัสดุ หรือ วัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมที่สุด และจากกระบวนการควบคุมการใช้อยา่งคุ้มค่ายังไม่ดีพอ ซึ่งในปี 2564 จะได้นำ
ผลลัพธ์นี้ไปวางแผนในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการเกิดขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีฐาน 2561 2562 2563

หน่วยผลิต (kVA) 1,522,675.00 1,240,314.00 1,291,018.00

ปริมาณขยะ (Kg.) 66,800.08 61,536.00 67,296.00

ปริมาณขยะ/หน่วยผลิต (Kg./kVA) 0.044 0.050 0.052

0.044

0.050
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 -
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หน่วยผลิต (kVA) ปริมาณขยะ (Kg.) ปริมาณขยะ/หน่วยผลิต (Kg./kVA)

เป้าหมายไม่เกิน 
0.048kg./kVA 
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• การก�าจัดซากผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หมดอายุ

 นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์

 “เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้ำ QTC หมดอำยุกำรใช้งำน ลูกค้ำสำมำรถส่งกลับมำยังโรงงำนผลิตของ QTC ได้เพ่ือเข้ำกระบวนกำร

คัดแยก และส่งก�ำจัดอย่ำงถูกวิธีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย   ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เนื่องจำก

หม้อแปลงไฟฟ้ำ QTC ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำโดยชอบ และลูกค้ำจะต้องเป็นผู้จัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำ QTC มำที่โรงงำนผลิตคิว

ทีซี จังหวัดระยองด้วยตนเอง”

	 ในรอบปี	2563	ไม่มีหม้อแปลงหมดอายุการใช้งานส่งมาก�าจัดที่โรงงาน	“คิวทีซี”	จังหวัดระยอง

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช้แล้ว

	 ปี	2563	บจ.ควิ	โซลาร์	1	ยังไม่มกีารส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปก�าจดั	เน่ืองจากยังใช้สิทธิ	BOI	จงึท�าการขยายเวลาการจดัเก็บวสัดุ	

ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย

Product Life Cycle of
Distribution Transformer for QTC
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 หากจะพูดถึงประเดน็สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอกีหนึง่เรือ่งส�าคญันอกเหนอืจากเรือ่งขยะจากโรงงานอตุสาหกรรม	คงหนีไม่พ้นเรือ่ง

การก่อก�าเนดิมลพิษทางอากาศ	ทางน�า้	จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิและกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรม	ซึง่เป็นตวัการส�าคญัที่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณุภาพอากาศ	และคณุภาพน�า้	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูค้นในสังคม,ชมุชน		และสภาพแวดล้อม	

ซึง่หากการด�าเนนิของโรงงานอตุสาหกรรมใดไม่ค�านึงถึงผลกระทบดงักล่าว	และไม่ให้ความส�าคญัในกระบวนการควบคมุให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของกฎหมาย	อาจถูกต่อต้านจากผูค้นในชมุชนไม่สามารถด�าเนินกิจการในพ้ืนท่ีได้อย่างราบรืน่	หรอือาจต้องถูกพกัใบ

อนุญาตประกอบกิจการ	หรือปิดกิจการ	ตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ			

	 คิวทซี	ีตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูป้ฏบิติังานภายในบรษิทัฯ	และผูค้นในชมชนุรอบข้าง	ตลอดจนสิง่แวดล้อม	และ

ผลกระทบต่อธุรกิจ		คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต	การเลือกเครื่อง

มือ	เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตต้องประหยัดพลังงาน	ไม่สร้างผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	มีระบบป้องกัน	หรือกักเก็บมลพิษอย่างมี

ประสิทธิภาพ	มีการตรวจสอบ	ตรวจวัดค่ามลพิษต่าง	ๆ	ตามกฎหมายก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย	

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

2.เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน	กระบวนการผลิต	ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	นโยบายสิง่แวดล้อม,	กฎหมายต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง,	การตรวจวัดค่ามาตรฐานต่าง	ๆ	ที่กฎหมายก�าหนด,	การจัดซื้อสีเขียว	โดยพิจารณาด้าน

คุณภาพ	และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ

เป้าหมาย : 1.ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อก�าเนิดมลพิษมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

เป้าหมาย : 2.สัดส่วนมูลค่าการใช้วัสดุ	อุปกรณ์	ที่มีเครื่องหมายฉลากเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ	5%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	มมีลูค่าการจดัซือ้สเีขียว	295,558.06	บาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2562	คิดเป็น		167%		ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 3.ข้อร้องเรียนจากชุมชน	กรณีได้รับผลกระทบด้านมลภาวะจากกิจกรรมของโรงงานระยอง

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีข้อร้องเรียน	จากชุมชน	(หนังสือรับรองจาก	อบต.มาบยางพร)
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▪ ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาประยุกต์ใช้และขอการรับรอง โดยได้รับการตรวจ
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกปีละ 1 ครั้ง สำหรับ QTC Energy ตรวจรับรองระบบ และขอการรับรองจาก SGS (Thailand) 
Limited  และ Q Solar 1 ตรวจรับรองระบบ และขอการรับรองจาก Intertek Certification Limited  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

• ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ได้น�าระบบการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ISO14001:2015	มาประยุกต์ใช้และขอการรบัรอง	โดยได้รบัการตรวจ

ประเมินโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกปีละ	1	ครั้ง	ส�าหรับ	QTC	Energy	ตรวจรับรองระบบ	และขอการรับรองจาก	SGS	(Thailand)	

Limited		และ	Q	Solar	1	ตรวจรับรองระบบ	และขอการรับรองจาก	Intertek	Certification	Limited	

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

                                         

        

เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2105 (UKAS) : Q Solar 1

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

 คุณภาพน�้าทิ้ง

	 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�้าที่ขุดข้ึนภายในบริษัทฯ	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรดน�้าต้นไม้ต่อไป		ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้า

ทิ้งของโรงงาน	และส�านักงานกรุงเทพฯ	เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	โดย	บริษัท	เคมเล็บ	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		ซึ่ง

เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC17025	Accreditation	Number	Testing-0064	

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ QTC Energy โรงงาน ณ จุดสุดท้าย (ปี 2560-2563)

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63

16/6/60 20/12/60 09/6/61 20/12/61 30/7/62 6/12/62 24/3/63 20/10/63

BOD
5

4 7 7 6 7 <2 3 4 20 mg/l

Oil and Grease 4.6 <1.5 Not 

Detected

<2.5 Not 

Detected

Not 

Detected

Not

Detected

Not

Detected

5 mg/l

PH 7.26 6.61 7.17 7.13 7.94 7.74 7.26 7.23 5.5-9.0 -

Sulfides <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 Not 

Detected

<0.5

<0.5 <0.5

1 mg/l as H
2
S

Suspended Solids 10 10 15 22 74 31 9 19 50 mg/l

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

Total Dissolved Solids Not

Detected

59 Not 

Detected

121 316 68

77 <65

3000 mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen <1.0 1.6 1.9 5.4 5.7 10.6 1.7 2.0 100 mg/l as H2S

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ QTC Energy ส�านักงานกรุงเทพฯ ณ จุดสุดท้าย (ปี 2560-2563)

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลการตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 1/63 2/63

14/6/60 22/12/60 19/6/61 19/12/61 6/12/62 17/3/63 25/11/63

BOD
5

10 7 16 12 18 8 4 40 mg/l

Oil and Grease <1.5 <1.5 Not Detected 6.1 3.9 <2.5 Not Detected 20 mg/l

PH 7.8 7.66 8.04 7.64 7.35 7.19 7.16 5.0-9.0 -

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

Suspended Solids 19 19 22 21 79 <8 10 50 mg/l

Temperature 29 24 31 29 27 30 30 N/R °C

Total Dissolved Solids 390 440 272 494 550 272 446 500 mg/l

Total Kjeldahl Nitrogen 21.3 36 43 32.4 9.9 29.3 19.5 40 mg/l as H2S
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	 ส�าหรบั	Q	Solar	1	ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขายให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	มกีารใช้ในกระบวนการล้างท�าความสะอาด

แผงโซลาร์เซลจ�านวน					แผง	ปีละ			ครั้ง		และใช้น�้าเพื่อการเกษตรในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	รวมถึงการใช้เพื่อการช�าระล้าง

ต่าง	ๆ	ในชวิีตประจ�าวัน	แหล่งน�า้ได้จากบ่อน�า้บาดาล	และการขดุบ่อเพ่ือกักเก็บน�า้ฝนไว้ใช้งานช่วงฤดูแล้ง	ซึง่การระบายน�า้ฝน	หรอื

น�้าล้นจากบ่อที่กักเก็บจะถูกปล่อยออกสู่ล�ารางสาธารณะ		ดังนั้น	Q	Solar	1	จึงให้ความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งอย่าง

สม�่าเสมอ	มีการติดตั้งระบบกังหันตีน�้าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับน�้าในบ่อน�้าท่ีกักเก็บไว้	และมีการตรวจวัดคุณภาพน�้าปีละ	1	ครั้ง	

โดยใช้บรกิารจากบรษิทั	แอคควิฟาส	แลบ็	เซนเตอร์	จ�ากัด		ผลการตรวจวัดในปี	2563	ครัง้ท่ี	1	พบสารแขวนลอยในบ่อน�า้ซมึอาคาร

ส�านักงาน	จึงได้ท�าการปรับปรุงระบบพร้อมท�าความสะอาดและตรวจซ�้าครั้งที่	2		ผลการตรวจวัดเป็นดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของ Q Solar 1 (ปี 2562-2563)

พื้นที่ตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลตรวจ

ค่ามาตรฐาน หน่วย1/62 1/63 2/63

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

น้ำาทิ้งของระบบประปา

 

 

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

บีโอดี (BOD) 2 ND. - 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) <40 7.1 - 120 mg/l

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

ปริมาณน้ำามันและไขมัน (Oil & Grecase) <5 4 - 5 mg/l

น้ำาทิ้งบ่อน้ำาซึมอาคารบ้านพัก

  

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

บีโอดี (BOD) 6 Not Detected - 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) <40 7.2 - 120 mg/l

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

ปริมาณน้ำามันและไขมัน (Oil & Grecase) ND. 7 - 5 mg/l

น้ำาทิ้งบ่อน้ำาซึมอาคารสำานักงาน

 

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

บีโอดี (BOD) 5 <5 - 20 mg/l

ซีโอดี (DOC) 92 7.2 - 120 mg/l

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

ปริมาณน้ำามันและไขมัน (Oil & Grecase) ND. 38 - 5 mg/l
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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		ผลการตรวจวัดสภาพอากาศ	ณ	ปลายปล่องขณะปฏิบัติงาน

สอดคล้องตามกฎหมายก�าหนด	มีผลเป็นดังนี้

ตารางแสดงผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ QTC Energy เปรียบเทียบ (ปี 2560 – 2563)

พื้นที่ พารามิเตอร์

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63

15/6 20/12 5/6 11/12 23/7 24/9 17/12 23/3 20/10

ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ Particulate (ฝุ่นละออง) 1.2 8.68 1.01 0.82 1.83 1.30 1.69 400 mg/m3

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth) Particulate (ฝุ่นละออง) 4.11 1.97 1.92 11.3 0.97 2.57 6.56 400 mg/m3

MC 139 โรงงาน 6 Xylene 200 ppm

Total VOCs 1.77 6.97 2.69 18.5 33.2 23.2 69.0 - ppm

ปล่องห้องพ่นสี(Spay Booth) Particulate (ฝุ่นละออง) 0.24 6.29 2.54 1.61 400 mg/m3

MC 199 โรงงาน 6 Total VOCs 3.85 61.3 28 835 - ppm

ปล่อง Spray Booth พ่นสี 

(ติดตั้ง)
Particulate (ฝุ่นละออง) 2.1 94.9 8.12 17.7 111 1.55 3.94 400 mg/m3

Xylene 200 ppm

Volatile Organic 

Compounds
3.69 0.21 3.02 9.46 18.9 643 29.2 101 - ppm

ปล่องเครื่องตัดพลาสม่า 

โรงงาน 4
Particulate (ฝุ่นละออง) 22.7 54.1 3.31 10.1 33 29.1 15.2 400 mg/m3

Oxide of Nitrogen as 

Nitrogen Dioxide
12 3 11 1 <1

Not 

Detected

Not 

Detected - ppm

Carbon Monoxide 3
Not 

Detected 870 ppm

Oil mist (ละอองน้ำามัน) 433 - mg/m3

ปล่องเตาตบ (Vacuum) Particulate (ฝุ่นละออง) 23.2 400 mg/m3

Oil mist (ละอองน้ำามัน) 278 7.52 107 342 150 78 167.0 46.8 - mg/m3

Carbon Monoxide 690 ppm

Oxide of Nitrogen as 

Nitrogen Dioxide
<1

Not 
Detected

Not 

Detected
3

Not 

Detected

Not 

Detected 1 200 ppm

ปล่องเตาตบ (หม้อแปลงซ่อม) Oil mist (ละอองน้ำามัน) 12.2 2.08
Not 

Detected 22.1 4.19 68.8 0.37 29.6 - mg/m3

Xylene - 200 ppm

Oxide of Nitrogen as 

Nitrogen Dioxide
<1

Not 

Detected

Not 

Detected 200 ppm

ปล่องดูดความชื้นเตาอบ

หม้อแปลง (โรง Power)

Oil mist (ละอองน้ำามัน) 949 0.52 0.14 - mg/m3

Oxide of Nitrogen as 

Nitrogen Dioxide
<1

Not 

Detected

Not 

Detected
- ppm

หมายเหตุ	:	Q	Solar	1	ไม่มีกิจกรรมที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ
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 การจัดซื้อสีเขียว
	 บรษิทัฯ	เริม่ใช้นโยบายจดัซือ้สเีขยีวในปี	2562	โดยในการจดัซือ้	วัสด	ุอปุกรณ์ในกระบวนการผลติ	หรอืกระบวนการท�างานใน

ส�านักงานให้พิจารณาคดัเลอืกสนิค้าท่ีมเีครือ่งหมาย	“ฉลากเขยีว”	ทัง้น้ี	เพ่ือเป็นการสนบัสนนุผูผ้ลติท่ีให้ความส�าคญัต่อการลดผลก

ระทบด้านสิง่แวดล้อม	และเพ่ือสร้างความตระหนกัให้พนักงานเห็นว่า	ทุกคน	ทุกกระบวนการ	สามารถช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อม

ได้ทั้งทางตรง	และทางอ้อม			โดยในปี	2563	ได้จัดซื้อวัสดุส�านักงานที่มีเครื่องหมาย	“ฉลากเขียว”	มาใช้จ�านวน		3	รายการ	ดังนี้

รายการ : กระดาษถ่ายเอกสาร 70  แกรม

รหัสอุปกรณ์สำานักงาน: : 0016

เครื่องหมายการค้า : Shih-Tzu

มูลค่าการจัดซื้อ : 52,155.60 บาท

   

 

รายการ : ผลิตภัณฑ์ลบคำาผิดรุ่น ZL102-W

รหัสอุปกรณ์สำานักงาน: : 0038

เครื่องหมายการค้า : PENTEL

มูลค่าการจัดซื้อ : 2,454.58 บาท

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี 2563 ที่มี “ฉลากเขียว”

เครื่องหมายการค้า  จำานวน 9 เครื่อง มูลค่า 227,200 บาท

เครื่องหมายการค้า จำานวน 4 เครื่อง มูลค่า 190,920 บาท

  

ตารางสรุปมูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี 2562-2563

รายการ เครื่องหมายการค้า
มูลค่าการจัดซื้อสีเขียว

 ปี 2562 ปี 2563

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

ผลิตภัณฑ์ลบคำาผิดรุ่น ZL102-W PENTEL 6,786.12 2,454.58

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH 104,040 227,200

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox - 190,920

มูลค่ารวม 177,172.12 472,730.18

	 มูลค่าการจัดซื้อสีเขียวปี	2563	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	คิดเป็น	167%	มูลค่าที่เพิ่มขึ้น		295,558.06	บาท
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หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าในรอบปี 2563 คิวทีซี ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

	 ต้องยอมรับว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก	ทั้งในแง่ของสาเหตุ	และผลกระ

ทบ	ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง	

เพ่ือให้ประชากรของประเทศอยู่ดีมีสุขมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี	การพัฒนาต่าง	ๆ	ย่อมเกิดการเผาผลาญพลังงานและปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ	จึงถือได้ว่าทุก	ๆ	ประเทศมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน	ท�าให้

อณุหภมูขิองโลกเพิม่ขึน้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมท่ัวโลก	น�า้แข็งขัว้โลกละลาย	ประเทศในเขตร้อนกจ็ะวกิฤติร้อน	แห้ง

แล้ง	เพิ่มขึ้น

	 ต้ังแต่ปี	2021	เป็นต้นไป	ทุก	ๆ	ประเทศจะต้องเริ่มด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกตามความตกลงปารีส	“Paris	

Agreement”		โดยทุกประเทศสามารถด�าเนินการได้อย่างเสรี	เน่ืองจากความสามารถ	ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ

แตกต่างกัน	รวมทั้งข้อจ�ากัดทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป	

	 ในส่วนของประเทศไทย	ถึงแม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า	1%	ของท้ังโลกแต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	และเพ่ือลดผลกระ

ทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	และด�าเนินการตามความตกลงปารีส	รัฐบาลไทยจึงก�าหนดเป้าหมายภายในปี	2030	จะสามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง	139	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

	 คิวทีซ	ีตระหนักดถึีงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั	และความรนุแรงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	ในฐานะท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของสังคมไทย	และเป็นองค์กรท่ีมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตาม	แต่ก็ให้

ความส�าคญั	และใช้ความพยายามท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยการพัฒนากระบวนการผลติ	ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการ

ใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า	วิจยัและพัฒนาผลติภัณฑ์ทีส่ามารถช่วยลดก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้งาน	ซึง่ส่ิงต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	เป็นการสร้าง

คณุค่าให้แก่องค์กร	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมถึงการเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทย	

วัตถุประสงค์ : 1.เพือ่ให้มกีระบวนการ	การเก็บ	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมลู	ในการจดัท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ตระหนักรู้	ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

4.เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ : บรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001,	ISO1464-3	,	เกณฑ์การรายงานก๊าซ

เรือนกระจกของ	อบก.	,นโยบายสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร

เป้าหมาย : 1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	3	ประเภทลดลงจากปีฐาน	5%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3.41%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

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

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ลดลง	7.86%	จากปีฐาน	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 3.ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตมากกว่า	5%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ยอดขาย	Super	Low	Loss	ลดลง	24%	จากปี	2562	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์	Green	Label	ลดลง	90%	จากปี	2562	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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• กระบวนการจัดท�ารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	(Carbon	Footprint	for	Organization	:	CFO)	

ตัง้แต่ปี	2558	และด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งขอบเขตครอบคลมุกิจกรรมท่ีโรงงานผลติ	จงัหวดัระยอง	มจีดุประสงค์เพ่ือรบัการทวน

สอบและรบัรองผลคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กรระดบัจ�ากัด		(Limited		Assurance		Level)		ระดบัความเชือ่มัน่	95%	โดยใช้มาตรฐาน	

ISO14064-3	และเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ	อบก.	อ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	โดย

ก๊าซที่ติดตามผล	ได้แก่		CO2	CH4	N2O	HFCs	PFCs	SF6	และ	NF3		และได้แต่งตั้งคณะท�างานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร	เพื่อ

ท�าหน้าที่ดังนี้

• รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ตามรายการที่ระบุไว้ในเกณฑ์การรายงานก๊าซเรือนกระจกของ	อบก.รายไตรมาส

• ค�านวณ	และวิเคราะห์ผลแบบรายไตรมาส

• รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส

• จัดท�ารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ของ	อบก.	ปีละ	1	ครั้ง

• ขอการรับรองผลจากผู้ทวนสอบภายนอก	ปีละ	1	ครั้ง

• รายงานผลต่อคณะกรรมการ	MRB	เพื่อจัดท�าแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ	1	ครั้ง

• ขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปีละ	1	ครั้ง

• เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานในองค์กรทราบ	
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 
ตาราง C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี 2558-2563

ปี พ.ศ.

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (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 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1) 426 899 63 1,325 1,388

2559 401 672 68 1,073 1,141

2560 391 907 57 1,298 1,355

2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2) 328 909 64 1,237 1,301

2562 282 908 50 1190 1240

2562(ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5) 284 780 50 1,064 1,113

2563 276 745 55 1,020 1,075

% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และ ปี 2563 -2.82% -4.49% 10.00% -4.14% -3.41%

Types of GHGs included : CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFCs, PFCs, SF

6
, NF

3

กราฟ C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างปี 2558-2563

	 จากตาราง	C1	และกราฟ	C1	แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	ได้มีการเปลี่ยนปีฐานใหม่อีกครั้งจากเดิมปีฐาน	2561	มาเป็นปีฐาน	

2562	ซึง่ได้ท�าการค�านวณใหม่ในปี	2563	เนือ่งจาก	อบก.	ได้มกีารประกาศเปลีย่นค่าแฟคเตอร์	EF	(AR5)	ของก๊าซเรอืนกระจกหลาย

รายการหากน�าข้อมูลปีฐานมาใช้โดยไม่ปรับค่า	EF	ให้เป็นค่าเดียวกับปี	2563	ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะท�าให้การเปรียบเทียบผลเชิง

สถิตขิาดความน่าเชือ่ถือ	และเนือ่งจากปี	2563	และปี	2562	มกีระบวนการท�างานใกล้เคียงกันมากท่ีสุด	ดังน้ัน	คณะท�างานคาร์บอน

ฟุตพริ้นจึงเลือกปี	2562	มาค�านวณเป็นปีฐานใหม่	

	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี	2563	ประเภทที่	1	ลดลง	2.82%	ประเภทที่	2	ลดลง	4.49%	ประเภที่	3	

เพ่ิมข้ึน	10%	โดยรวมท้ัง	3	ประเภทลดลง	3.41%	จากปีฐาน	2562	Re-calculation	of	Base	year	(AR5)	ไม่ได้ตามเป้าหมายท่ี

ก�าหนดไว้ 5% จากปีฐาน 
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 คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร  

ตาราง C1 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างปี 2558-2563 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (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 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1) 426 899 63 1,325 1,388 
2559 401 672 68 1,073 1,141 
2560 391 907 57 1,298 1,355 
2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2) 328 909 64 1,237 1,301 
2562 282 908 50 1190 1240 
2562(ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5) 284 780 50 1,064  1,113 
2563 276 745 55 1,020  1,075 

% การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และ ปี 2563 -2.82% -4.49% 10.00% -4.14% -3.41% 

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

 
กราฟ C1 แสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหวา่งปี 2558-2563 

จากตาราง C1 และกราฟ C1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนปีฐานใหม่อีกครั้งจากเดิมปีฐาน 2561 มาเป็นปีฐาน 2562 
ซึ่งได้ทำการคำนวณใหม่ในปี 2563 เนื่องจาก อบก. ได้มีการประกาศเปลี่ยนค่าแฟคเตอร์ EF (AR5) ของก๊าซเรือนกระจกหลายรายการ
หากนำข้อมูลปีฐานมาใช้โดยไม่ปรับค่า EF ให้เป็นค่าเดียวกับปี 2563 ที่มีการเปล่ียนแปลงจะทำให้การเปรียบเทียบผลเชิงสถิติขาดความ
น่าเชื่อถือ และเนื่องจากปี 2563 และปี 2562 มีกระบวนการทำงานใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังนั้น คณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นจึงเลือกปี 
2562 มาคำนวณเป็นปีฐานใหม่  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2563 ประเภทที่ 1 ลดลง 2.82% ประเภทที่ 2 ลดลง 4.49% ประเภที่ 3 
เพิ่มขึ้น 10% โดยรวมทั้ง 3 ประเภทลดลง 3.41% จากปีฐาน 2562 Re-calculation of Base year (AR5) ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 5% จากปีฐาน  
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ตาราง C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต 

ปี พ.ศ. 
Total Emission 

Scope 1+ 2 
(ton CO2 eq.) 

Capacity 
(Unit) 

ton CO2 
eq./Unit 

Capacity 
(MVA) 

ton CO2 
eq./MVA 

2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1) 1,325 3,728 0.3554 1,791.85 0.7395 
2559 1,073 2,341 0.4584 1,136.98 0.9437 
2560 1,298 4,162 0.3119 1,659.53 0.7821 
2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2) 1,237 3,602 0.3434 1,522.68 0.8124 
2562 1190 1,693 0.7029 1,240.31 0.9594 
2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5) 1,064 1,693 0.6285 1,240.31 0.8578 
2563 1,020 1,686 0.6050 1,291.02 0.7901 
%การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และปี 2563 -4.14% -0.41% -3.74% 4.09% -7.90% 

 
กราฟ C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA 

 

 
กราฟ C3 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต Unit 

จากตาราง C2 และกราฟ C2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยผลิต MVA ลดลง 
7.90% จากปีฐาน 2562 Re-calculation of Base year (AR5) ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5% จากปีฐาน และจากตาราง C2 และ
กราฟ C3 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยผลิต Unit ลดลง 3.74% ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ต่อการลดลงของก๊าซเรือนกระจกปี 2563 สืบเนื่องมาจากมาตรการ Work From Home : WFH ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้น้ำมันชนิดเบนซินของรถประจำตำแหน่งลดลง และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานลดลง   
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ตาราง C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต

ปี พ.ศ.

Total 

Emission

Scope 1+ 2

(ton CO2 

eq.)

Capacity 

(Unit)

ton CO2 

eq./Unit

Capacity 

(MVA)

ton CO2 

eq./MVA

2558 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 1) 1,325 3,728 0.3554 1,791.85 0.7395

2559 1,073 2,341 0.4584 1,136.98 0.9437

2560 1,298 4,162 0.3119 1,659.53 0.7821

2561 (ปีฐานเดิมครั้งที่ 2) 1,237 3,602 0.3434 1,522.68 0.8124

2562 1190 1,693 0.7029 1,240.31 0.9594

2562 (ปีฐานปัจจุบัน)Re-calculation of Base year (AR5) 1,064 1,693 0.6285 1,240.31 0.8578

2563 1,020 1,686 0.6050 1,291.02 0.7901

%การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีฐาน 2562 Re-cal.และปี 2563 -4.14% -0.41% -3.74% 4.09% -7.90%

กราฟ C2 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต MVA

กราฟ C3 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต Unit

	 จากตาราง	C2	และกราฟ	C2	แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	1	และ	2	ต่อหน่วยผลิต	MVA	ลด

ลง	7.90%	จากปีฐาน	2562	Re-calculation	of	Base	year	(AR5)	ซึ่งได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	5%	จากปีฐาน	และจากตาราง	

C2	และกราฟ	C3	แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่	1	และ	2	ต่อหน่วยผลิต	Unit	ลดลง	3.74%	ประเด็น

ทีม่นัียส�าคญัต่อการลดลงของก๊าซเรอืนกระจกปี	2563	สืบเน่ืองมาจากมาตรการ	Work	From	Home	:	WFH	ท�าให้ปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น�้ามันชนิดเบนซินของรถประจ�าต�าแหน่งลดลง	และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานลดลง		
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	 เอกสารรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรประจ�าปี	2563	ช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี	1	มกราคม	2563	ถึงวันที	่31	

ธันวาคม	2563		เลขที่การรับรอง	TH-ENV-2021-5001240-001	ทวนสอบและรับรองผลโดย	บริษัท	เอสจีเอส(ประเทศไทย)	จ�ากัด			

	สามารถ	Download	Greenhouse	Gas	Verification	Statement	ฉบับเต็มได้ที่

https://qtc-energy.com/wp-content/uploads/2021/03/5-CFO-2.pdf
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	 ส�าหรบัรายงานคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กรปี	2562	ขอการรบัรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	

:	อบก.	ในปี	2563	หมายเลขการรับรองที่	TGO	CFO	FY20-05-029		(Verification	Period	:	01/01/2019	–	31/12/2019)			ซึ่งคุณ

เรืองชัย	กฤษณเกรียงไกร	กรรมการผู้จัดการ	เป็นตัวแทนบริษัทฯ	รับมอบประกาศนียบัตร	จาก	นายจตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในงานร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน	ประจ�าปี	2563	ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก	(องค์การมหาชน)	หรอื	อบก.	ในฐานะทีบ่รษิทัได้ผ่านการพิจารณารบัรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร(Carbon	Footprint	

Organization	:	CFO)	”	ณ	ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม	ชั้น	11	โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2563				
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 กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
	 บรษิทัฯ	ยังคงให้การสนบัสนนุแนวคดิของพนักงานทุกคนในบรษิทัและบรษิทัย่อยทุกแห่ง	ให้ปรบัปรงุงานด้วย	KAIZEN	หรอื

การสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�างาน	หรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม	โดยในปี	2563	มีประเด็นส�าคัญดังนี้

 • โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”

	 	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในตลาดทุนไทยเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน

ปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	1	และ	2		เป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสัคม	และชุมชน	

เพื่อพัฒนากลไกการดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ	อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน	

เป้าหมายโครงการ	:	 สร้างต้นแบบชมุชนแหล่งดูดซบัก๊าซคอร์บอนฯ	ท่ีมรีายได้ในการเล้ียงชพีและไม่ท�าลายป่า	และสามารถ 

	 	 ขยายผลไปทั่วประเทศ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย	:	 ป่าชุมชนน�าร่องจังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	และพะเยา	รวม	12	ป่าชุมชน	พ้ืนท่ีป่ารวม	 

	 	 20,925	ไร่	โดยมีชาวบ้านได้รับประโยชน์จ�านวน	6,588	คน

	 	 คิวทีซี	ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายเพ่ือความย่ังยืนแห่งประเทศไทย	(Thailand	Responsible	Business	Network	:	

TRBN)	จึงได้เข้าร่วมผนึกก�าลังขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วยการสมทบทุนสนับสนุนโครงการ	100,000	บาท	พร้อมลงพ้ืนท่ีเป้า

หมาย	“ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง”	อ.ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2563		

            

	 คุณพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	เข้าร่วมพิธี

เปิดงาน	และร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ	“คุณดูแลป่า	เราดูแลคุณ”	ณ	ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง	

อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2563
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  • โครงการ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”

	 	 รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลงานประดิษฐ์ของทีมวิศวกรและช่าง	บจ.	คิวโซลาร์	1		จ.ปราจีนบุรี	ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของคิวทีซ	ี	มพ้ืีนทีต่ดิตัง้แผงโซลาร์เพ่ือผลติไฟฟ้ากว่า	200	ไร่	การตรวจสอบแผงโซลาร์	และการตรวจสอบการท�างานของ

ตู้ควบคุมต่าง	ๆ	ประจ�าวัน	หรือบางครั้งมีเหตุฉุกเฉินแจ้งเตือนความผิดปกติของศูนย์ควบคุมต้องรีบไปตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่ง

ด่วน	ซึ่งการเข้าไปถึงพื้นที่แต่ละจุดจ�าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ	เพราะมีระยะทางไกล	อากาศร้อนแดดแรง	หรือบางครั้งฝนตก	แต่เดิม

จะใช้รถจกัรยานยนต์	หรอืรถยนต์	หรอืบางครัง้ใช้รถจกัรยาน	ในการปฏบิตังิานซึง่เกิดความสิน้เปลือ้งน�า้มนัเชือ้เพลงิ	รถยนต์และรถ

จกัรยานยนต์ก็มสีภาพเก่าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ			ทมีงานของ	Q	Solar	1	จงึมแีนวคดิท่ีจะเปลีย่นพยานพาหนะใหม่ทีส่ามารถ

ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ	และช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อม	จงึเกิดโครงการประดษิฐ์	“รถสามล้อไฟฟ้า	พลงั

านแสงอาทิตย์”	ขึ้นมาใช้งานทดแทนยานพาหนะเดิม	

	 “รถสามล้อไฟฟ้า	พลงังานแสงอาทติย์”	ไม่ต้องเตมิน�า้มนั

เชือ้เพลงิ	ใช้พลงังานไฟฟ้า	100%	จากแผงโซลาร์ท่ีตดิเป็นหลงัคา

คลุมแดด	คลุมฝน	มีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไว้ใช้เวลากลาง

คืน	หรือจ�าเป็นก็สามารถชาร์ตไฟบ้าน	220V.ได้อีกด้วย	ผลงาน

ประดิษฐ์รุ่นต้นแบบนี้ส�าเร็จเมื่อปลายปี	2563	ยังไม่สามารถ

วัดผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยส�าคัญ	แต่ก็

เป็นผลงานที่สร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางความ

รับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และความยั่งยืนขององค์กร	

	 ปัจจุบันได้มีการสร้าง	“รถสามล้อไฟฟ้า	พลังงานแสง

อาทติย์”	ทดแทนรถยนต์	และรถจกัรยานยนต์เพ่ือใช้งานในพ้ืนที	่

Q	Solar	1	แล้วจ�านวน		5		คนั	ต้นทุนประมาณคนัละ	56,113	บาท

สีน�้าเงินส�าหรับงานคนสวน

ตัดหญ้าล้างแผง

สีเขียวส�าหรับงานเกษตร

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

แบตเตอรี่ขนาด	72V	10A

เก็บพลังงานไว้ใช้ช่วงกลางคืน

สีขาวส�าหรับงานช่าง
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• โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12kW ส�านักงานกรุงเทพ

	 เนื่องจากบริษัทฯ	ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานและได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลแบรนด์	Logi		จึงมีแนวคิด

ที่จะติดตั้ง	Solar	Rooftop	ขนาด	12kW	ที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิศวกร	พนักงานขาย	และช่างบริการ	เกี่ยว

กับเทคนิคต่าง	ๆ	วิธีการบ�ารุงรักษา			และเพื่อให้การติดตั้งมีประโยชน์สูงสุดจึงท�าการติดตั้งระบบแบบ	On	grid	เข้าตู้	MDB	เพื่อใช้

งานในส�านกังานในช่วงเวลากลางวันทดแทนพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงประมาณ	40kWh	ต่อวัน	ในหนึง่เดือนจะทดแทน

การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก	กฟน.ได้	1200kWh		และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	0.60	ton	

CO2	eq.	ซึ่งโครงการนี้ได้ด�าเนินการติดตั้งในเดือนธันวาคม	2563	จึงยังไม่สามารถวัดผลได้ในปี	2563

	 ทั้งน้ีบริษัทฯ	มีแผนติดตั้ง	Solar	Rooftop	ที่โรงงานจังหวัดระยองขนาด	427kW	ในปี	2564	ซึ่งได้ย่ืนขอสนับสนุนการลงทุน

จาก	BOI	เมื่อเดือนธันวาคม	2563	และจะพร้อมด�าเนินการได้ภายในไตรมาส	2	ปี	2564

ภาพการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ส�านักงานกรุงเทพฯ เมื่อธันวาคม 2563
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 Super Low Loss Transformer		คอืหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีได้รบัการวิจยัและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ	QTC	และพันธมติรทางการ

ค้า	Hitachi	Metals,	Ltd.	ตั้งแต่ปี	2551	สืบเนี่องจากวิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	และให้

ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม		ร่วมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปเนื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผู้คนในสังคมทั่วโลกเริ่มให้

ความส�าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค	เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	ซึ่ง	

QTC	ได้เห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี	จึงมีแนวคิดท่ีจะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีสามารถใช้พลังงานท่ีผ่านเข้ามาในระบบได้

เต็มประสิทธิภาพ	ลดการสูญเสียพลังงาน	สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยส�าคัญ	

เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

 Super Low Loss Transformer	ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช	:	NIA)	เพ่ือติดตั้งสายการ

ผลิต	ณ	โรงงานจังหวัดระยอง		และได้เริ่มท�าการตลาดจ�าหน่าย

เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี	2561	นับเวลากว่า	10	ปีใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	คิวทีซี	จะยังคงผลักดัน	Super	Low	Loss	

Transformer	ให้เป็นสินค้าทางเลือกส�าหรับผู้ใช้งานต่อไปเพ่ือ

ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน		 “ 

Save The World Save Your Money” 

	 ในปี	2563	มยีอดจ�าหน่าย	Super	Low	Loss	Transformer	

:	SLL	น้อยกว่าปี	2562	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	

คุณค่าต่อ QTC     คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มรายได้				สร้างความแตกต่างของสินค้า	 (Tr.SLL)	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า

	 	 การใช้หม้อแปลงรุ่นมาตรฐาน	(Tr.STD)	ประมาณ	40%
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 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

▪ Super Low Loss Transformer  คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ QTC และ
พันธมิตรทางการค้า Hitachi Metals, Ltd. ตั้งแต่ปี 2551 สืบเนี่องจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทที่มุ ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปเนื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้คนในสังคม
ทั่วโลกเริ ่มให้ความสำคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศ ซึ่ง QTC ได้เห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงมีแนวคิดที่จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังงานที่ผ่านเข้ามาใน
ระบบได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ 
เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

Super Low Loss Transformer ได้ร ับท ุนสน ับสน ุนจากสำน ักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช : NIA) เพื่อติดตั้งสายการผลิต ณ โรงงานจังหวัดระยอง  และได้
เริ่มทำการตลาดจำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี 2561 นับเวลากว่า 10 ปีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คิวทีซี จะยังคงผลักดัน Super Low Loss Transformer ให้เป็นสินค้า
ทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานต่อไปเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน   “ Save The World Save Your Money”  

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

คุณค่าต่อ QTC                คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มรายได้   สร้างความแตกต่างของสินค้า          (Tr.SLL) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 

  การใช้หม้อแปลงรุ่นมาตรฐาน (Tr.STD) ประมาณ 40% 
 

 

 

 

 

 

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

คุณค่าต่อลูกค้า 

ด้วยคุณสมบัติเด่นของ Super Low Loss Transformer (Tr.SLL) ที่
ลดความสูญเสียพลังงานในแกนเหล็กได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบ
มาตรฐาน (Tr.STD) จึงช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 30% และมี
จุดคุ้มทุนภายใน 3-5 ป ี
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กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าขาย และกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง Tr.SLL และ 

Tr.STD ในขนาด kVA เดียวกันเปรียบเทียบ 3 ปี

คุณค่าต่อลูกค้า

	 ด้วยคุณสมบัติเด่นของ	Super	Low	Loss	Transformer	

(Tr.SLL)	ทีล่ดความสญูเสยีพลงังานในแกนเหลก็ได้ถึง	70%	เมือ่

เทียบกับหม้อแปลงแบบมาตรฐาน	(Tr.STD)	จึงช่วยให้ประหยัด

ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ	30%	และมีจุดคุ้มทุนภายใน	3-5	ปี
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 • Green Label Transformer 	คอืหม้อแปลงไฟฟ้ารุน่มาตรฐานท่ัวไป	แต่ได้

รบัการปรบัปรงุการออกแบบยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ให้มคีณุสมบตัติามมาตรฐาน

ฉลากเขยีว	และได้รบัการอนมุตัใิห้ใช้เครือ่งหมายรบัรองฉลากเขียวส�าหรบัผลิตภัณฑ์

หม้อแปลงไฟฟ้า	จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	Certificate	Number	:	GL2018/036	

และ	GL2019/04	ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน	และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมสู่ระบบการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างทั่วถึง

	 ปี	2563	จ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นท่ีได้รับรอง	“ฉลากเขียว”	ลดลงจากปี	

2562	มากกว่า	90%	เนื่องจากในป	2563	เป็นการผลิตขายเพื่อส่งให้ลูกค้าเอกชนใน

ประเทศ	ไม่มียอดประมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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▪ Green Label Transformer  คือหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานทัว่ไป 
แต่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ฉลากเขียว และได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์หม้อ
แปลงไฟฟ้า จากสถาบ ันส ิ ่ งแวดล ้อมไทย Certificate Number : GL2018/036 และ 
GL2019/04 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างทั่วถึง 

 

ปี 2563 จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่นที่ได้รับรอง “ฉลากเขียว” ลดลงจากปี 2562 
มากกว่า 90% เน่ืองจากในป 2563 เป็นการผลิตขายเพื่อส่งให้ลูกค้าเอกชนในประเทศ ไม่มี
ยอดประมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ตลาดเอกชนในประเทศหม้อแปลงไฟฟ้า
ฉลากเขียวอาจยังไม่เป็นที ่สนใจของ
ผ ู ้ ใช ้ งานเน ื ่ องจากค ุณสมบ ัต ิตาม
มาตรฐานฉลากเขียวไม่ต่างจากหม้อ
แปลงมาตรฐานของคิวทีซี ลูกค้าจึงให้
ความสนใจรุ่นมาตรฐานมากกว่า หรือไม่
ก็ยกระดับมาตรฐานไปซื ้อหม้อแปลง 
Super Low Loss ซึ่งประหยัดพลังงาน
มากกว่าถึงแม้จะราคาสูงกว่าแต่จะถึงสดุ
คุ้มทุนที่เร็วกว่า 

 

ในปี 2564 จะเร่งทำตลาดหม้อแปลง Super Low Loss และ หมอ้แปลงฉลากเขียวในเชิงรุก เพื่อการรับรู้ของลูกค้าและสามารถ
เข้าถึงสินค้าทีม่ีคุณภาพสูงและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

277 เครื่อง

28 เครื่อง

35 ล้านบาท

ล้านบาท

0 50 100 150 200 250 300

ปี 2562

ปี 2563

จ านวนและมูลค่าจ าหน่ายหม้อแปลงฉลากเขียว 2562-2563

มูลค่า จ านวน

	 ตลาดเอกชนในประเทศหม้อแปลงไฟ

ฟ้าฉลากเขียวอาจยงัไม่เป็นทีส่นใจของผูใ้ช้

งานเนือ่งจากคณุสมบตัติามมาตรฐานฉลาก

เขียวไม่ต่างจากหม้อแปลงมาตรฐานของ

คิวทีซี	ลูกค้าจึงให้ความสนใจรุ่นมาตรฐาน

มากกว่า	หรือไม่ก็ยกระดับมาตรฐานไปซื้อ

หม้อแปลง	Super	Low	Loss	ซึ่งประหยัด

พลังงานมากกว่าถึงแม้จะราคาสูงกว่าแต่

จะถึงสุดคุ้มทุนที่เร็วกว่า

	 ในปี	2564	จะเร่งท�าตลาดหม้อแปลง	Super	Low	Loss	และ	หม้อแปลงฉลากเขียวในเชิงรุก	เพ่ือการรับรู้ของลูกค้าและ

สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

	 ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นสิ่งท่ีมนุษย์น�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการด�ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน	แต่เน่ืองจากมนุษย์ยังต้องการสิ่งอ�านวย

ความสะดวกอีกมากมาย	จึงมีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์	เพ่ือกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางธุรกิจ	เช่นการใช้

ฟอสซิลเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง	การใช้น�้าเพ่ือผลิตอาหาร	เครื่องด่ืม		การขุดถ่านหินเพ่ือน�ามาผลิตไฟฟ้า		การตัดต้นไม้เพ่ือน�ามาท�า

เฟอร์นิเจอร์	การน�าทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆ	มาสร้างอปุกรณ์	เครือ่งมอื	เครือ่งใช้	เครือ่งนุ่งห่ม	ฯลฯ	หากกิจกรรมต่าง	ๆ	เหล่านัน้มกีาร

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย	ไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า	จะท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติค่อย	ๆ	หมดไป	ไม่สามารถปรับสมดุล

กลบัมาได้ทันตามความต้องการของมนุษย์	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อมนษุย์เองในอนาคตด้วยเหตเุพราะธรรมชาตขิาดความสมดุลก่อ

ให้เกิดภัยพิบัติต่าง	ๆ	เช่น	อุทกภัย	ดินเสื่อมคุณภาพ	ภัยแล้ง		เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร	ฯลฯ		

	 คิวทีซ	ีเป็นนติิบคุคลท่ีด�าเนินธุรกิจด้านพลงังาน	หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า	ซึง่การผลิตหม้อแปลงไฟ

ฟ้าก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตและทดสอบ	ซึ่งมีสัดส่วนที่มากที่สุดหากเทียบกับการใช้ทรัพยากรอื่น	ๆ	นอกจากนี้ยังมีการใช้

น�้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่งสินค้า	และวัตถุดิบ	รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ			ส�าหรับบริษัทย่อย	Q	Solar	1	ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์	ก็ยังมีความจ�าเป็นท่ีต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหลักเพ่ือเล้ียงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์			นอกจาก

การใช้ไฟฟ้า	และน�้ามันแล้ว	ยังมีการใช้น�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการบริหารจัดการต่าง	ๆ		ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัท	และผู้

บรหิารจงึให้ความส�าคญัต่อการใช้ทรพัยากรไฟฟ้า	น�า้มนั	และน�า้อย่างคุม้ค่าด้วยตระหนกัดีว่าทรพัยากรทีใ่ช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า	หรอื	

น�้ามัน	เกิดจากการน�าทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิต	แปรรูปเป็นพลังงาน				การใช้อย่างคุ้มค่าจะช่วยยืดระยะเวลาของทรัพยากร

นั้น	ๆ	ให้มีอยู่ได้นานที่สุด	เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคม	และเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทได้อีกแนวทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

2.เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินงานทางธุรกิจ

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านคณุภาพ	ISO9001,บรหิารจดัการด้านพลังงาน	ISO50001(ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 

แต่ไม่ขอการรบัรอง)	ระบบมาตรฐาน	ISO14001,	นโยบายสิง่แวดล้อม	พลงังาน	และคาร์บอนฟุตพริน้ 

องค์กร

เป้าหมาย : 1.ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต	MVA	แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน	5%	จากปีฐาน	2562

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ได้ตามเป้าหมาย	ลดลง	8.23%	

เป้าหมาย : 2.ปรมิาณการใช้น�า้มนัดเีซลเพ่ือการขนส่งต่อยอดผลติ	MVA	แปรผนัเพ่ิมข้ึนไม่เกิน	5%	จากปีฐาน	2562

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ได้ตามเป้าหมาย	ลดลง	0.01%	

เป้าหมาย : 3.ปริมาณการใช้น�้าประปาและบาดาลทุกพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ลดลง	5%	จากปีฐาน	2562

ผลลัพธ์ : ปี	2563	มีผลการด�าเนินดังนี้

ปริมาณการใช้น�้าประปานครหลวงของส�านักงานกรุงเทพในปี	2563	เพิ่มขึ้น	3.41%	ไม่ได้เป้าหมาย

ปริมาณการใช้น�้าบาดาล	โรงงานจังหวัดระยองในปี	2563	ลดลง	8.79%				 	

ได้ตามเป้าหมาย

ปริมาณการใช้น�้าบาดาล	โรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ในปี	2563	ลดลง	4.19%	 	 	

ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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 การใช้พลังงาน 

	 กระบวนการในกิจกรรมการผลิต	การให้บริการ	งานส�านักงาน	และการผลิตไฟฟ้า	ของคิวทีซี	,	QTCGP	และ	Q	Solar	1	ใช้

พลังงานจาก	2	ส่วนได้แก่

 1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable)

	 	 โรงงานคิวทีซี	เป็นโรงงานท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย	ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจากภายนอก	

2	แหล่งคือ	การไฟฟ้านครหลวง	ใช้ในส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในโรงงานผลิต	จังหวัดระยอง

ตาราง EN1 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�านักงานกรุงเทพฯ

	 จากตาราง	EN1	และกราฟ	EN1	การใช้พลงังานไฟฟ้าของส�านักงานกรงุเทพฯ	มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี	เน่ืองจาก

การเพิ่มจ�านวนบุคลากรประจ�าส�านักงานที่มีการเพิ่มทุกปีเพราะมีการขยายธุรกิจไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า		และ

ในปี	2563	จากมาตรการ	WFH	ของพนักงานบางส่วนไม่ได้ส่งผลต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากยังคงมีพนักงานบางส่วน

ที่ต้องท�างานประจ�าส�านักงานเป็นปกติทุกชั้น	แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือพนักงานไม่ออกไปรับประทานอาหารภายนอก	บริษัทฯ	จึงเพิ่มไมร

โครเวฟอีก	1	เครื่องเพ่ือให้พนักงานใช้อุ่นอาหารทานตอนกลางวันตลอดท้ังปี	2563		แนวทางปรับปรุงคือการติดต้ัง	Solar	Rooftop	

เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ส�าหรับส�านักงานกรุงเทพฯ	(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น	“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หัวข้อ	โครงการ

ติดตั้ง	Solar	Rooftop	ขนาด	12kW	ส�านักงานกรุงเทพฯ)
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 การใช้พลังงาน  

กระบวนการในกจิกรรมการผลิต การให้บริการ งานสำนักงาน และการผลิตไฟฟ้า ของคิวทีซี , QTCGP และ Q Solar 1 ใช้
พลังงานจาก 2 ส่วนได้แก ่

1.  พลังงานไฟฟ้า (Non-Renewable) 
โรงงานควิทีซี เป็นโรงงานที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการซื้อจากภายนอก 2 แหล่ง

คือ การไฟฟ้านครหลวง ใช้ในสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคใช้ในโรงงานผลิต จังหวัดระยอง 
 

ตาราง EN1 แสดงปรมิาณการใช้ไฟฟ้าสำนักงานกรุงเทพฯ 

รายการ 
QTC Energy สำนักงานกรุงเทพฯ 

2559 2560 2561 2562 2563 

การไฟฟ้านครหลวง (kWh) 153,000 139,000 152,000 202,000 204,000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง EN1 และกราฟ EN1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
การเพิ่มจำนวนบุคลากรประจำสำนักงานที่มีการเพิ่มทุกปีเพราะมีการขยายธุรกิจไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า  และในปี 
2563 จากมาตรการ WFH ของพนักงานบางส่วนไม่ได้ส่งผลต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากยังคงมีพนักงานบางส่วนที่ต้อง
ทำงานประจำสำนักงานเป็นปกติทุกชั้น แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือพนักงานไม่ออกไปรับประทานอาหารภายนอก บริษัทฯ จึงเพิ่มไมรโครเวฟอีก 
1 เคร่ืองเพื่อให้พนักงานใช้อุ่นอาหารทานตอนกลางวันตลอดทั้งปี 2563  แนวทางปรับปรุงคือการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้
สำหรับสำนักงานกรุงเทพฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หัวข้อ โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 
ขนาด 12kW สำนักงานกรุงเทพฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,000
139,000

152,000

202,000 204,000

2559 2560 2561 2562 2563

กราฟ EN1 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟา้ป ี2559-2563 : ส านักงานกรุงเทพฯ

kW
h
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ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง 

รายการ 
QTC Energy โรงงานจังหวัดระยอง ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

2559 2560 2561 2562 2563 

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (kWh) 1,153,576 1,556,768 1,561,008 1,558,904 1,489,120 

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

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

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

kWh / Unit 492.77 374.04 433.37 920.79 883.23 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

จากตาราง EN2 และกราฟ EN2 จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานจังหวัดระยองปี 2563 ลดลงจากปีฐาน 2562 คิด
เป็น 4.48% ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต MVA ลดลง 8.23% ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 
5% ของปีฐาน  และสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต Unit ลดลง 4.08% จากปีฐาน 2562  การใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
จังหวัดระยองลดลงอาจเนื่องจากการบริหารเวลาในการทำงานล่วงเวลา มีการจำกัดและควบคุมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถผลิตในเวลา
ปกติมากที่สุด เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีการจำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้
ปรับปรุงและบริหารจัดการเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 

1,004.33
938.08

1,025.17

1,256.87
1,153.44

492.77
374.04

433.37

920.79 883.23

2559 2560 2561 2562 2563

กราฟ EN2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต ปี 2559 -2563 (โรงงานจังหวัดระยอง)

kWh / MVA kWh / Unit

ตาราง EN2 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงงานจังหวัดระยอง

	 จากตาราง	EN2	และกราฟ	EN2	จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานจังหวัดระยองปี	2563	ลดลงจากปีฐาน	2562	

คิดเป็น	4.48%	ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต	MVA	ลดลง	8.23%	ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แปรผันเพิ่ม

ขึ้นไม่เกิน 5% ของปีฐาน		และสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต	Unit	ลดลง	4.08%	จากปีฐาน	2562		การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของโรงงานจังหวดัระยองลดลงอาจเนือ่งจากการบรหิารเวลาในการท�างานลว่งเวลา	มีการจ�ากดัและควบคุมอย่างเข้มข้น	เพือ่

ให้สามารถผลติในเวลาปกตมิากทีส่ดุ	เน่ืองจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19	ท่ีมกีารจ�ากัดเวลาออกนอกเคหะสถาน	ซึง่

เป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงและบริหารจัดการเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น
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ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1 
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ตาราง EN3 แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า Q Solar 1  

รายการ 

Q Solar 1 ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

2562 2563 

มิเตอร์ 6100034354  
สาธารณูปโภค 

มิเตอร์ 27668614 
เลี้ยงระบบ 

มิเตอร์ 6100034354  
สาธารณูปโภค 

มิเตอร์ 27668614 
เลี้ยงระบบ 

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (kWh) 31,106.00 47,520.00 28,651.00 51,183.60 

ปริมาณการผลิต (MWh) 13,201.8 13,130.58 

 
 

จากตาราง EN3 และกราฟ EN3 แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Q Solar 1 ซึ่งแยกมิเตอร์ออกเปน็ 2 
ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและสำนักงานในปี 2563 ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ.บางส่วนทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 7.89% จากปี 2562  และสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ
เลี้ยงระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางคืนมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 7.71% ซึ่งมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
กรณีที่พระอาทิตย์ขึ้นช้าหรือมีเมฆบดบัง ฝนตกหนัก ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ระบบไฟฟ้าจากมิเตอร์เล้ียงระบบจะจ่ายกระแสไฟเพื่อเข้า
ไปเลี้ยงวงจรในระบบควบคุม หรือในระหว่างปีไม่มีปัญหาการ Shutdown ระบบในเวลากลางคืน มิเตอร์ไฟฟ้าเลี้ยงระบบก็จะจ่ายไฟเลี้ยง
ระบบตลอดเวลาในเวลากลางคืน ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี 2563 ที่ลดลงจากปี 2562 ดังนั้นปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าเล้ียงระบบจะแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี 

  และเนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Q Solar 1 มีปริมาณไม่มากและไม่มีนัยสำคัญ จึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้ แต่
ส่งเสริมให้ทีมงานใช้ความรู้ และทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาระบบ และใช้งานอย่างคุ้มค่า 

 

 

31,106.00

47,520.00

28,651.00

51,183.60

มิเตอร์ 6100034354 สาธารณูปโภค มิเตอร์ 27668614 เลี้ยงระบบ มิเตอร์ 6100034354 สาธารณูปโภค มิเตอร์ 27668614 เลี้ยงระบบ

ปี 2562 ปี 2563

KW
h

กราฟ EN3 แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Q Solar 1 ปี 2562-2563

	 จากตาราง	EN3	และกราฟ	EN3	แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ซึ่งแยกมิเตอร์ออกเป็น	

2	ชุดประกอบไปมิเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับใช้ด้านสาธารณูปโภคและส�านักงานในปี	2563	ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง

ทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าจาก	กฟภ.บางส่วนท�าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	7.89%	จากปี	2562		และส�าหรบัมเิตอร์

ไฟฟ้าส�าหรับเลี้ยงระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางคืนมีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึน	7.71%	ซึ่งมีปัจจัย

จากสภาพแวดล้อมกรณีทีพ่ระอาทิตย์ขึน้ช้าหรอืมเีมฆบดบงั	ฝนตกหนัก	ไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้	ระบบไฟฟ้าจากมเิตอร์เลีย้งระบบ

จะจ่ายกระแสไฟเพ่ือเข้าไปเลี้ยงวงจรในระบบควบคุม	หรือในระหว่างปีไม่มีปัญหาการ	Shutdown	ระบบในเวลากลางคืน	มิเตอร์

ไฟฟ้าเลี้ยงระบบก็จะจ่ายไฟเลี้ยงระบบตลอดเวลาในเวลากลางคืน	ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการผลิตไฟฟ้าในปี	2563	ท่ีลดลงจาก

ปี	2562	ดังนั้นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าส�าหรับมิเตอร์ไฟฟ้าเลี้ยงระบบจะแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี

	 และเน่ืองจากปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของ	Q	Solar	1	มปีรมิาณไม่มากและไม่มนัียส�าคัญ	จงึไม่ได้ต้ังเป้าหมายเพ่ือลดการใช้	แต่

ส่งเสริมให้ทีมงานใช้ความรู้	และทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาระบบ	และใช้งานอย่างคุ้มค่า
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 2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable)

	 ได้แก่น�้ามันดีเซล	(Diesel)	และน�้ามันเบนซิน	(Gasoline)		เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ	งานบริการ	งานขนส่งเคลื่อนย้าย

ภายในบริษัทฯ	รถรับ-ส่งพนักงาน	และรถประจ�าต�าแหน่ง	ในปี	2563	มีปริมาณการใช้ดังนี้
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2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable) 

ได้แก่น้ำมันดีเซล (Diesel) และน้ำมันเบนซิน (Gasoline)  เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่งเคล่ือนย้าย
ภายในบรษิัทฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจำตำแหน่ง ในปี 2563 มีปรมิาณการใช้ดังนี ้

 
 

ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใชน้้ำมันเชื้อเพลิง QTC Energy 

รายการ 
QTC Energy 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

น้ำมันดีเซล 110,765 107,332 95,634 74,638 76,588.91 

น้ำมันเบนซิน 29,276 27,584 27,486 32,595 27,001.45 

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

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

ลิตร (ดีเซล) /MVA 96.44 64.68 62.81 60.18 59.32 
 

จากตาราง EN4 แสดงให้เห็นว่าปี 2563 มีปริมาณการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลเพิ่มขึ้น 2.61% ในขณะเดียวกันปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง 17.16% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 WFH ทำให้การใช้น้ำมันเบนซินสำหรับรถประจำ
ตำแหน่งที่ทำงาน WFH ลดลง  สำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลดลงจากปีฐาน 2562 เล็กน้อยคิดเป็น 
0.01% เน่ืองจากมีปริมาณการผลิต MVA ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน   

ตาราง EN5 ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Q Solar 1 

รายการ 
Q Solar 1 

ปี 2562 ปี 2563 

น้ำมันดีเซล (สำหรับรถบรรทุก, รถยนต์ ) 4,448.58 3,352.16 

น้ำมันเบนซิน (สำหรับเครื่องตัดหญ้า,ป๊ัมน้ำ) 2,760.68 3,881.96 

รวมการใช้น้ำมันทั้งหมด 7,209.26 7,234.12 

จากตาราง EN5 จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี 2563 ลดลง 24.65% เนื่องจาก Q Solar 1 ได้มี
ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานแทนรถยนต์ ที่ใช้สำหรับตรวจการ หรือการทำงานในโรงไฟฟ้า ในช่วงปลายปี 
2563 ทำให้มีการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ โครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”) 

สำหรับเชื้อเพลิงประเภทเบนซินใช้สำหรับเคร่ืองตัดหญา้ และปั๊มน้ำ ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 40.62% เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกรอบ
โรงไฟฟ้า มีกิจกรรมขุดคลองชลประทานทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก และเป็นเวลานาน ฝุ่นละลองกระจายในอากาศและเกาะที่แผง
โซลาร์ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง จึงจำเป็นต้องล้างทำความสะอาดแผงโซลาร์บ่อยมากขึ้น ซึ่งกระบวนการล้างแผง
จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำซึ่งใช้น้ำมันเบนเซน 

สำหรับเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เน่ืองจากมีปริมาณการใช้ที่น้อย ไม่มีนัยสำคัญ 
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2.  พลังงานความร้อน-เชื้อเพลิง (Renewable) 

ได้แก่น้ำมันดีเซล (Diesel) และน้ำมันเบนซิน (Gasoline)  เพื่องานขนส่งภายนอกบริษัทฯ งานบริการ งานขนส่งเคล่ือนย้าย
ภายในบรษิัทฯ รถรับ-ส่งพนักงาน และรถประจำตำแหน่ง ในปี 2563 มีปรมิาณการใช้ดังนี ้

 
 

ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใชน้้ำมันเชื้อเพลิง QTC Energy 

รายการ 
QTC Energy 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

น้ำมันดีเซล 110,765 107,332 95,634 74,638 76,588.91 

น้ำมันเบนซิน 29,276 27,584 27,486 32,595 27,001.45 

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

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

ลิตร (ดีเซล) /MVA 96.44 64.68 62.81 60.18 59.32 
 

จากตาราง EN4 แสดงให้เห็นว่าปี 2563 มีปริมาณการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลเพิ่มขึ้น 2.61% ในขณะเดียวกันปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง 17.16% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 WFH ทำให้การใช้น้ำมันเบนซินสำหรับรถประจำ
ตำแหน่งที่ทำงาน WFH ลดลง  สำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต MVA ลดลงจากปีฐาน 2562 เล็กน้อยคิดเป็น 
0.01% เน่ืองจากมีปริมาณการผลิต MVA ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่แปรผันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีฐาน   

ตาราง EN5 ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Q Solar 1 

รายการ 
Q Solar 1 

ปี 2562 ปี 2563 

น้ำมันดีเซล (สำหรับรถบรรทุก, รถยนต์ ) 4,448.58 3,352.16 

น้ำมันเบนซิน (สำหรับเครื่องตัดหญ้า,ป๊ัมน้ำ) 2,760.68 3,881.96 

รวมการใช้น้ำมันทั้งหมด 7,209.26 7,234.12 

จากตาราง EN5 จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี 2563 ลดลง 24.65% เนื่องจาก Q Solar 1 ได้มี
ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานแทนรถยนต์ ที่ใช้สำหรับตรวจการ หรือการทำงานในโรงไฟฟ้า ในช่วงปลายปี 
2563 ทำให้มีการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ โครงการประดิษฐ์ “รถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์”) 

สำหรับเชื้อเพลิงประเภทเบนซินใช้สำหรับเคร่ืองตัดหญา้ และปั๊มน้ำ ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 40.62% เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกรอบ
โรงไฟฟ้า มีกิจกรรมขุดคลองชลประทานทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก และเป็นเวลานาน ฝุ่นละลองกระจายในอากาศและเกาะที่แผง
โซลาร์ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง จึงจำเป็นต้องล้างทำความสะอาดแผงโซลาร์บ่อยมากขึ้น ซึ่งกระบวนการล้างแผง
จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำซึ่งใช้น้ำมันเบนเซน 

สำหรับเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เน่ืองจากมีปริมาณการใช้ที่น้อย ไม่มีนัยสำคัญ 

ตาราง EN4 แสดงปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง QTC Energy

	 จากตาราง	EN4	แสดงให้เห็นว่าปี	2563	มีปริมาณการน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลเพิ่มขึ้น	2.61%	ในขณะเดียวกันปริมาณ

การใช้เชื้อเพลิงประเภทเบนซินลดลง	17.16%	ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19	WFH	ท�าให้การใช้น�้ามันเบนซินส�าหรับ

รถประจ�าต�าแหน่งที่ท�างาน	WFH	ลดลง		ส�าหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดีเซลต่อปริมาณการผลิต	MVA	ลดลงจากปีฐาน	2562	เล็ก

น้อยคดิเป็น	0.01%	เนือ่งจากมปีรมิาณการผลติ	MVA	ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี	2562	ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีแปรผันเพ่ิมขึน้ไม่เกิน	5%	

จากปีฐาน		

ตาราง EN5 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง Q Solar 1

	 จากตาราง	EN5	จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปี	2563	ลดลง	24.65%	เน่ืองจาก	Q	Solar	1	ได้มี

ประดษิฐ์รถสามล้อไฟฟ้า	พลงังานแสงอาทติย์	มาใช้งานแทนรถยนต์	ทีใ่ช้ส�าหรบัตรวจการ	หรอืการท�างานในโรงไฟฟ้า	ในช่วงปลาย

ปี	2563	ท�าให้มกีารลดการใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิ	(ดรูายละเอยีดได้จากหวัข้อ	โครงการประดษิฐ์	“รถสามล้อไฟฟ้า	พลงังานแสงอาทิตย์”)

	 ส�าหรับเชื้อเพลิงประเภทเบนซินใช้ส�าหรับเครื่องตัดหญ้า	และปั๊มน�้า	ในปี	2563	เพิ่มขึ้น	40.62%	เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก

รอบโรงไฟฟ้า	มีกิจกรรมขุดคลองชลประทานท�าให้เกิดฝุ่นละอองจ�านวนมาก	และเป็นเวลานาน	ฝุ่นละลองกระจายในอากาศและ

เกาะท่ีแผงโซลาร์ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง	จึงจ�าเป็นต้องล้างท�าความสะอาดแผงโซลาร์บ่อยมากขึ้น	ซึ่งกระบวนการ

ล้างแผงจ�าเป็นต้องใช้ปั๊มน�้าซึ่งใช้น�้ามันเบนเซน

	 ส�าหรับเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้	เนื่องจากมีปริมาณการใช้ที่น้อย	ไม่มีนัยส�าคัญ
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 การใช้น�้า 

	 โรงงานผลติของควิทีซต้ัีงอยู่ในบรเิวณทีไ่ม่มแีหล่งน�า้สาธารณะทัง้ทางธรรมชาต	ิและจากการประปา	ต้องดดูน�า้ใต้ดนิเพ่ือใช้

ในการอุปโภคเท่านั้น				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต	ส่วนส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ		ใช้น�้า

ประปาจากการประปานครหลวง

ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้าปี 2559-2563

จากกราฟแสดงผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	261-2563	สรุปดังนี้

ปริมาณการใช้น�้าประปานครหลวงของส�านักงานกรุงเทพในปี	2563	เพิ่มขึ้น	3.41%	 	 ไม่ได้เป้าหมาย

ปริมาณการใช้น�้าบาดาล	โรงงานจังหวัดระยองในปี	2563	ลดลง	8.79%		 	 	 ได้ตามเป้าหมาย

	 ส�าหรับการด�าเนินงานท่ีส�านักงานกรุงเทพฯ	ไม่ได้ตามเป้าหมายเน่ืองจากในปี	2563	เกิดกรณีท่อน�้าประปาภายในอาคาร

แตกจึงท�าให้มีปริมาณการใช้น�้าประปาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	และเนื่องจากมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น
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 การใช้น้ำ  

โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ และจากการประปา ต้องดูดน้ำ ใต้ดินเพื่อใช้ใน
การอุปโภคเท่านั้น    ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิต ส่วนสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  ใช้น้ำประปา
จากการประปานครหลวง 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำปี 2559-2563 

รายการ 
QTC Energy & Q Solar 1 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
สำนักงานกรุงเทพฯ การประปานครหลวง (ลบ.เมตร) 803 1,264 1,521 879 909 

โรงงานระยอง น้ำผิวดิน (ลบ.เมตร) 4,504 5,174 4,829 - - 

โรงงานระยอง น้ำใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) - - 4,521 9,374 8,550 

รวม (ลบ.เมตร) 5,307 6,438 10,871 10,253 9,459 

 

จากกราฟแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 261-2563 สรุปดังนี ้
1. ปริมาณการใช้น้ำประปานครหลวงของสำนักงานกรุงเทพในปี 2563 เพิ่มขึ้น 3.41% ไม่ได้เป้าหมาย 
2. ปริมาณการใช้น้ำบาดาล โรงงานจังหวัดระยองในปี 2563 ลดลง 8.79%      ได้ตามเป้าหมาย 
สำหรับการดำเนินงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากในปี 2563 เกิดกรณีท่อน้ำประปาภายในอาคารแตกจึง

ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเน่ืองจากมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 
 

▪ การบริหารจัดการน้ำของโรงงานจังหวัดระยอง 
ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีค่อนข้างมากและบริษัทฯ ไม่ได้ใช้

ประโยชน์จากน้ำฝนธรรมชาตเิพื่ออุปโภคเน่ืองจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งอาจมี
มลพิษปะปนในอากาศ แต่ในปี 2563 โรงงานจังหวัดระยองได้ติดตั้งรางรับน้ำฝนจากอาคารหอพัก
เพื่อกักเก็บน้ำฝนสำหรับสำรองใช้ฉุกเฉินในเหตุเพลิงไหม้ปริมาณกักเก็บตามกฎหมายที่ 70 ลบ.
เมตร  และทำระบบน้ำล้นลงท่อระบายน้ำไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลังโรงงานเพื่อใช้รดน้ำ
ต้นไม้ในฤดูแล้ง ซึ่งการดำเนินงานนี้สามารถลดการสูบน้ำใต้ดิน-บาดาลเพื่อเติมเต็มในบ่อกักเก็บ
น้ำสำรองฉุกเฉินได้กว่า 70 ลบ.เมตร ต่อปี  

 

1,521

9,350

879

9,374

909

8,550

ส ำนักงำนกรุงเทพฯ โรงงำนระยอง

ลบ
.เม

ตร

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าระหว่างปี 2561-2563
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

• การบริหารจัดการน�้าของโรงงานจังหวัดระยอง

	 ในพื้นที่โรงงานจังหวัดระยองมีปริมาณน�้าฝนในแต่ละปี

ค่อนข้างมากและบริษัทฯ	ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน�้าฝนธรรมชาติ

เพ่ืออุปโภคเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ	ซึ่งอาจ

มมีลพิษปะปนในอากาศ	แต่ในปี	2563	โรงงานจงัหวัดระยองได้ติด

ตัง้รางรบัน�า้ฝนจากอาคารหอพักเพ่ือกักเก็บน�า้ฝนส�าหรบัส�ารองใช้

ฉกุเฉนิในเหตเุพลงิไหม้ปรมิาณกักเก็บตามกฎหมายที	่70	ลบ.เมตร		

และท�าระบบน�า้ล้นลงท่อระบายน�า้ไปกักเก็บไว้ในบ่อดินสวนป่าหลงั

โรงงานเพ่ือใช้รดน�า้ต้นไม้ในฤดแูล้ง	ซึง่การด�าเนนิงานน้ีสามารถลด

การสบูน�า้ใต้ดนิ-บาดาลเพ่ือเตมิเตม็ในบ่อกักเก็บน�า้ส�ารองฉกุเฉนิได้

กว่า	70	ลบ.เมตร	ต่อปี					
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• การบริหารจัดการน�้าของ Q Solar 1

	 Q	Solar	1	มีพ้ืนที่กว่า	200	ไร่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านบ่อทอง	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าเพ่ือ

ประโยชน์อยู่	2	ด้าน

1.		 ใช้น�้าเพ่ือการสาธารณูปโภค	และการล้างท�าความสะอาดแผง

โซลาร์เซลจ�านวน	86,688	แผง	เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการล้างแผงประมาณ	20	ครั้งต่อปี	ซึ่ง

จ�าเป็นต้องใช้น�้าใต้ดิน-บาดาลที่มีความสะอาดน�ามาขจัดโลหะ

หนักและคราบตะกรันก่อนน�าไปด�าเนินการได้	ใน	1	ปีจ�าเป็น

ต้องใช้น�้าใต้ดิน-บาดาลประมาณ	6,500	ลบ.เมตร				

2.		 ใช้น�้าเพ่ือรดน�้าต้นไม้	และกิจกรรมในแปลงเกษตร	“ศูนย์ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง”		การใช้น�า้ในส่วนน้ีไม่จ�าเป็นต้องใช้น�า้ทีผ่่าน

การบ�าบัดท่ีสะอาดดังนั้น	Q	Solar	1	จึงขุดบ่อเพ่ือกักเก็บน�้าใน

ฤดฝูนไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้งจ�านวน	3	บ่อ	ปรมิาตรความจรุองรองรบั

น�า้ฝนได้	149,996	ลบ.เมตรต่อปี	ส่วนท่ีเหลอืล้นจะค่อยๆ	ปล่อย

ระบายออกสูล่�ารางสาธารณะ	ซึง่สามารถลดการสูบน�า้ใต้ดินมา

ใช้	และประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือการช่วยชะลอน�้าฝนท่ีอาจไหล

หลากจากพ้ืนท่ีตดิตัง้แผงโซลาร์เซลเข้าไปในพ้ืนทีช่มุชนรอบนอก

โรงไฟฟ้า

แปลนรูปแบบการบริหารจัดการน�้า
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▪ การบริหารจัดการน้ำของ Q Solar 1 

Q Solar 1 มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ตั ้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อ
ประโยชน์อยู่ 2 ด้าน 

1. ใช้น้ำเพื่อการสาธารณูปโภค และการล้างทำความสะอาด
แผงโซลาร์เซลจำนวน 86,688 แผง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการผลิตไฟฟ้าโดยจะมีการล้างแผงประมาณ 20 
ครั ้งต่อปี ซึ ่งจำเป็นต้องใช้น้ำใต้ดิน-บาดาลที ่มีความ
สะอาดนำมาขจัดโลหะหนักและคราบตะกรันก่อนนำไป
ดำเนินการได้ ใน 1 ปีจำเป็นต้องใช้น ้ำใต้ด ิน-บาดาล
ประมาณ 6,500 ลบ.เมตร     

2. ใช้น้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ และกิจกรรมในแปลงเกษตร “ศูนย์
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง”  การใช้น้ำในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้อง
ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดที่สะอาดดังนั้น Q Solar 1 จึงขุดบ่อ
เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งจำนวน 3 บ่อ 
ปริมาตรความจุรองรองรับน้ำฝนได้ 149,996 ลบ.เมตรต่อปี 
ส่วนที่เหลือล้นจะค่อยๆ ปล่อยระบายออกสู่ลำรางสาธารณะ 
ซึ่งสามารถลดการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ และประโยชน์อีกด้าน
หนึ่งคือการช่วยชะลอน้ำฝนที่อาจไหลหลากจากพื้นที่ติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนรอบนอกโรงไฟฟ้า 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำใต้ดิน-บาล และปริมาณการกักเก็บน้ำธรรมชาติ ปี 2562-2563 

รายการ ปีที่ดำเนินการ 
2562 2563 

Q Solar 1 น้ำใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) 6,494 6,222 

บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (บ่อ 1)   (ลบ.เมตร) >101,076 >101,076 

บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร) >42,972 >42,972 

บ่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ (แปลงเกษตร)  (ลบ.เมตร) >5,948 >5,948 
 

ปริมาณการใช้น้ำบาดล โรงไฟฟ้า Q Solar 1 ในปี 2563 ลดลง 4.19% จากปี 2562 ยังไม่ได้ตามเป้าหมายลดลง 5% อัน
เน่ืองมาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่มีความถี่มากขึ้นโดยปัจจัยภายนอกจากการขุดคลองชลประทานทำให้เกิดฝุ่นเกาะแผงโซลาร์  

พื้นที่ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจึงไม่มีโครงการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ แต่ได้
ใช้มาตรการประหยัดน้ำและใช้น้ำใหอ้ย่างคุ้มค่า 

 

แปลนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ 

บ่อที่ 1 

บ่อแปลงเกษตร 

บ่อที่ 2 

บ่อบาดาล 

 

ตารางแสดงปริมาณการใช้น�้าใต้ดิน-บาดาล และปริมาณการกักเก็บน�้าธรรมชาติ ปี 2562-2563

รายการ
ปีที่ดำาเนินการ

2562 2563

Q Solar 1 น้ำาใต้ดิน-บาดาล (ลบ.เมตร) 6,494 6,222

บ่อกักเก็บน้ำาธรรมชาติ (บ่อ 1)   (ลบ.เมตร) >101,076 >101,076

บ่อกักเก็บน้ำาธรรมชาติ (บ่อ 2) (ลบ.เมตร) >42,972 >42,972

บ่อกักเก็บน้ำาธรรมชาติ (แปลงเกษตร)  (ลบ.เมตร) >5,948 >5,948

	 ปริมาณการใช้น�้าบาดาล	โรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ในปี	2563	ลดลง	4.19%	จากปี	2562	ยงัไม่ได้ตามเป้าหมายลดลง	5%	อนัเนือ่ง 

มาจากกิจกรรมการล้างแผงโซลาร์ที่มีความถี่มากขึ้นโดยปัจจัยภายนอกจากการขุดคลองชลประทานท�าให้เกิดฝุ่นเกาะแผงโซลาร์	

	 พื้นที่ทั้ง	3	แห่งของบริษัทฯ	ไม่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียจึงไม่มีโครงการน�าน�้าที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้	แต่ได้ใช้มาตรการประหยัด

น�้าและใช้น�้าให้อย่างคุ้มค่า
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม



ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

	 	 ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทย่อมมีเครื่องมือ	เครื่องจักร	หรือสารเคมีบางตัวที่จ�าเป็นต้องใช้ในการผลิต	มีวัตถุดิบที่

อาจเป็นทั้งของท่ีมีน�้าหนัก	หรือของมีคม	หรือของเหลวอันตราย	ข้ึนอยู่กับว่าโรงงานน้ัน	ๆ	ผลิตสินค้าอะไร		และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมี

แรงงานมนุษย์ท่ีต้องใช้เครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	สารเคม	ีหรอืวัตถุดบิต่าง	ๆ	เหล่านัน้	เพ่ือผลติสนิค้าให้เจ้าของธุรกิจ			และมคีวามเป็นไป

ได้สูงมากที่การท�างานของคนและเครื่องมือ	เครื่องจักร	หรือสารเคมี	จะมีความเสี่ยงท�าให้เกิดอุบัติเหตุแก่แรงงานตั้งแต่ขั้นบาดเจ็บ

เล็กน้อย	ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต		หรืออาจเป็นอันตรายท�าให้แรงงานเจ็บป่วยล้มตาย		หากโรงงานหรือเจ้าของกิจการไม่มีการป้องกัน

การเกิดอุบัติอย่างเหมาะสม	หากพนักงานไม่เห็นความส�าคัญหรือไม่ตระหนักเรื่องอันตรายจากอุบัติเหต	ุ	และหากเกิดอุบัติเหตุขั้น

รุนแรงขึ้นกับโรงงานใดโรงงานหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของโรงงานนั้นอาจถึงขั้นหยุดกิจการชั่วคราว	ภาพลักษณ์

องค์กร	หรอืตราสนิค้าเสยีหาย	สร้างความไม่ไว้วางใจแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	เนือ่งจากมกีฎหมายทีเ่ก่ียวข้องมากมายทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพ

ของแรงงาน	ด้านความปลอดภัยฯ	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมอีกมาก

	 จากการประเมินประเด็นส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และส�าคัญต่อคิวทีซี		พบว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็น

ประเด็นส�าคัญสูงสุดด้านความย่ังยืน	และเป็นความเส่ียงท่ีต้องควบคุมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด	กรรมการ	และผู้บริหารตระหนักถึง

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อตวัพนักงาน	และธุรกิจของบรษิทัฯ		จงึให้ความส�าคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกิดความปลอดภยัใน

การท�างานของพนกังาน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือป้องกันการเกิดอบุตัเิหต	ุการบาดเจบ็	การเจบ็ป่วย	และใช้ความพยายาม

อย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ	ขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัย	และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร		

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

2.เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยที่อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	หรือปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมเอื้อต่อการท�างานทั้งร่างกายและจิตใจของ

พนักงาน

การบริหารจัดการ : บรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานด้วยระบบมาตรฐาน	

ISO45001:2018		,	ก�าหนดนโยบาย	และ	เป้าหมายด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางด�าเนินการ,	

นโยบายส่งเสรมิสขุภาพ	และสขุภาวองค์กร	,จดัให้มบีคุลากรทีจ่�าเป็นด้านความปลอดภยัฯ	,	ส่งเสรมิ

สนบัสนุนการจดัการหาอปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล	(PPE)	และการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ให้เอือ้ต่อการท�างาน	,	สนับสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัในองค์กร

เป้าหมาย : 1.อุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์	(Zero	Accident)

ผลลัพธ์ : ปี	2563	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	36	ครั้ง	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 2.ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างานเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	พนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน	2	ราย	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 3.พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในงานครบ	100%

ผลลัพธ์ : พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคิดเป็น	94%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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 ความปลอดภัย 
	 ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน	ถือเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของพนกังานทกุคน	ทกุระดบั	รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ	ที่

เก่ียวข้อง	ในปี	2563	บรษิทัฯ	ยังคงให้เรือ่งความปลอดภัยในการท�างานเป็นความเสีย่งท่ีต้องควบคมุ	พร้อม	ๆ	กับการสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัย		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสูงสุด				

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

ระบบมาตรฐาน

	 ปี	2563	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

OHSAS18001	มาเป็นระบบมาตรฐาน	ISO45001	และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานปีละ	1	ครั้งโดยบริษัท	เอสจีเอส	จ�ากัด

(ประเทศไทย)	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดบุคลากร	และกรอบการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจนดังนี้

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การรับรองมาตรฐาน	ISO45001:2018
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	 บรษิทัฯ	ได้ส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรมและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในระดบัต่าง	ๆ 	เพ่ือท�าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดมีสัดส่วนจ�านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อจ�านวนพนักงานดังนี้

ระดับ

QTC Energy
Q Solar 1

จำานวน (คน)
งานบริการและ สนง.กรุงเทพฯ

จำานวน (คน)

โรงงานระยอง

จำานวน (คน)

จป.หัวหน้างาน 11 18 1

จป.เทคนิค - - 1

จป.วิชาชีพ - 2 -

จป.บริหาร 14 12 1

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจ�าปี 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

คิดเป็นสัดส่วนพนักงานร้อยละ 2.78 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการฯ

	 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

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

ให้การสนับสนุน	ทั้งเวลา	เคร่ืองมือสนับสนุน	บุคคลากร	และงบประมาณท่ีจ�าเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความปลอดภยัฯ		จดัให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัยเพ่ือก�ากับดูแลอย่างใกล้ชดิ	มกีารตดิตาม

ผล	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน			รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมบริษัททุก

ไตรมาส		

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย

	 ในปี	2562	คณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	เสนอให้มีการสร้างอาคารจัดเก็บสารเคมีหลังใหม่เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาคาร

หลงัเก่ามสีภาพท่ีไม่เหมาะสมกับประเภทและจ�านวนของสารเคมท่ีีใช้	ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภัยต่อผูป้ฏิบตังิานในการลดปรมิาณการ

จัดเก็บสารเคมีในพ้ืนที่ให้น�ามาจัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมีแทน	และป้องกันความเส่ียงเพลิงไหม้หรือการระเบิดจากการเก็บสาร

เคมีที่ไม่ถูกต้อง	โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างและด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	2563		พร้อมได้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

ชนิดป้องกันการระเบิดและเครื่องดับเพลิงออโตเมติก		พร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี	งบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น		

1,411,000		บาท

	 1	ต่อ	5		 1	ต่อ	9
					สัดส่วนจ�านวน	จป.		ต่อ	จ�านวนพนักงาน

ภาพการอาคารเก็บสารเคมีหลังใหม่และการติดตั้งระบบด้านความปอดภัย
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ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ

	 การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน		บริษัทฯ	ใช้ช่องทางในการด�าเนิน

การหลายรปูแบบ	เช่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรความจ�าเป็นท่ีได้ก�าหนดไว้	การใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย	KYT	และ	Safety		การฝึกปฏิบตัิ

เพ่ือเรียนรู้จริง				การรับแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยประสบเหตุโดยตรง	การใช้ส่ือวิดีโอ	หรือเอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ		

เพ่ือให้พนกังานตลอดจนบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏิบตังิานภายในบรษิทัฯ	มคีวามตระหนักเรือ่งความปลอดภัยฯ	มนี�า้ใจ	และช่วยกัน

ป้องกันมใิห้เกิดอบุตัเิหตทุัง้แก่ตนเอง	ผูร่้วมงาน	และทรพัย์สนิของบรษิทัฯ			ปี	2563	จดัหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารท่ีส�าคญัจ�านวน		

8			หลักสูตรใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	92,000	บาท			ดังนี้

1.	 หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาล	โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร	งบประมาณท่ีใช้		

12,000	บาท		ผู้เข้ารับการฝึกอบคิดเป็น	100		%

2.	 หลักสูตรฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	องค์การบรหิารส่วนต�าบลมาบยางพร	งบประมาณท่ีใช้	11,100	ผู้เข้า

ร่วมซ้อมอพยพหนไีฟจ�านวน	211	คน			(เฉพาะพนกังานทีอ่ยู่ในพ้ืนทีข่ณะฝึกซ้อม)

3.	 ฝึกอบรมผูบ้งัคบั	ผูค้วบคมุ	ผูใ้ห้สญัญาณ	ผูเ้กาะยึดป้ันจัน่	โดยวิทยากรจาก	บรษิทั	

ตะวันออก	เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	งบประมาณท่ีใช้		34,000	บาท	

กลุ่มเป้าหมายพนักงานใหม่	จ�านวน	30	คน		เข้าร่วมอบรม	100%	

4.	 ฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท�างานกับเครนโดยวิทยากรจาก	บริษัท	

ตะวันออก	เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	งบประมาณท่ีใช้		17,000	บาท	

กลุ่มเป้าหมายพนักงานเก่าท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า	2	ปี	จ�านวน		31	

คน		เข้าร่วมอบรม		27		คน		คิดเป็น		87.10	%	

5.	 ฝึกอบรมความปลอดภยัการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า	&	CPR	โดยวิทยากรจาก	บรษิทั	

ตะวันออก	เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	งบประมาณท่ีใช้		18,000	บาท

กลุ่มเป้าหมายพนักงานท�างานกับไฟฟ้า	จ�านวน	25	คน		เข้าร่วมอบรม	100%

6.	 อบรมการบ�ารงุรกัษารถยก		และการขบัขีร่ถยกอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากบรษิทั		

เมโทรเทค็อคีวปิเมนท์		จ�ากัด	โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	กลุม่เป้าหมายพนกังานขบัรถยก	

แบ่งเป็น	2	รุ่น		กลุ่มเป้าหมาย	31	คนมีผู้เข้าฝึกอบรม	26	คน	คิดเป็น		83.87	%
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7.	 ด�าเนินการฝึกอบรมทบทวนเรือ่งความปลอดภัยฯ	ส�าหรบัพนักงานอายุงาน	2	ปี	ขึน้ไป	โดย	จป.วิชาชพี	แบ่งเป็น		7	รุน่		พนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย	136	คน	มีผู้เข้าฝึกอบรม	123	คน	คิดเป็น		90.44	%			ไม่มีค่าใช้จ่าย

8.	 ด�าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูรความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคม	ี	โดย	จป.วชิาชพี	แบ่งเป็น		3	รุน่		พนกังานกลุม่เป้าหมาย		

70	คน	มีผู้เข้าฝึกอบรม	56	คน	คิดเป็น		80.00	%		ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยประจ�าปี 2563

เป้าหมายการฝึกอบรมพนกังานกลุม่เป้าหมายด้านความปลอดภยั

	 ปี	2563	จดัหลกัสตูรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ	จ�านวน	

8	หลกัสตูร	จ�าหนวนพนักงานกลุม่เป้าหมายเข้ารบัการอบรมคดิเป็น

สัดส่วน	94%	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ซึ่งส่วนงานความปลอดภัย	

และ	HRD	จะด�าเนินการเก็บตกผู้ท่ียังไม่ได้รับการอบรมในรอบป	ี

2564	ต่อไป
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7. ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยฯ  สำหรับพนักงานอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป โดย จป.วิชาชีพ  แบ่งเป็น  7 รุ่น  
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย 136 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 123 คน คิดเป็น  90.44 %   ไม่มีค่าใช้จ่าย 

8. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี  โดย จป.วิชาชีพ แบ่งเป็น  3 รุ่น  พนักงานกลุ่มเป้าหมาย  
70 คน มีผู้เข้าฝึกอบรม 56 คน คิดเป็น  80.00 %  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 

       
 

 

 
     

ตัวอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยประจำปี 2563 
 

เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานกลุ่มเป้าหมาย 

   ปี 2563 จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ 
จำนวน 8 หลักสูตร จำหนวนพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมคิดเป็นสัดส่วน 94% ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนงาน
ความปลอดภัย และ HRD จะดำเนินการเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับ
การอบรมในรอบปี 2564 ต่อไป 

 
 

การบังคับใช้กฎระเบียบ 

บริษัทฯ มมีาตรการบังคับใชก้ฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด จากรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุนับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก “คน” ประมาท ละเลยการสวม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หรือเมื่อไม่มีใครเห็น ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก  
เป็นเพราะขาดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร 
และหัวหน้างานที่จะต้องทำความเข้าใจ ตักเตือนตามระบบ ลงโทษตามความผิดทางวินัย อย่าง
เคร่งครัด    

แต่ในปี 2563 มีความหย่อนยานในการบังคับใช้ของผู้บังคับบัญชา การดำเนินการมีเพียง
การตักเตือนด้วยวาจาโดยไม่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร ได้มีคำส่ังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคงมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มข้นในปี 
2564 เพื่อสร้างวินัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ 
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94%

สัดส่วนพนกังานทีไ่ม่เข้ารับการอบรม

สัดส่วนพนกังานเข้ารับการอบรม

การบังคับใช้กฎระเบียบ

	 บริษัทฯ	มีมาตรการบังคับใช้กฎ	ระเบียบ	ด้านความปลอดภัยฯ	อย่าง

เคร่งครดั	จากรายงานการเกิดอบุตัเิหตนุบัแต่อดตี	จนถึงปัจจบุนั	สาเหตสุ่วนใหญ่

มาจาก	“คน”	ประมาท	ละเลยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติ

งาน	หรือเมื่อไม่มีใครเห็น	ก็จะถอดอุปกรณ์ป้องกันออก		เป็นเพราะขาดความ

ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	ซึ่งเป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้บริหาร	

และหวัหน้างานทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจ	ตกัเตอืนตามระบบ	ลงโทษตามความผิด

ทางวินัย	อย่างเคร่งครัด			

	 แต่ในปี	2563	มีความหย่อนยานในการบังคับใช้ของผู้บังคับบัญชา	การ

ด�าเนินการมีเพียงการตักเตือนด้วยวาจาโดยไม่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่ง

ในประเดน็นีค้ณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการบรหิาร	ได้มคี�าสัง่ให้ผูบ้งัคบั

บัญชาทุกระดับคงมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มข้นในปี	2564	เพ่ือสร้างวินัย	และ

วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้
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สร้างการมีส่วนร่วม

	 การส่งเสริมการท�า	KAIZEN	และการส่งเสริมการเขียนรายงาน	Near-miss	เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ

เสนอแนวคดิ	และวิธีการขจดัความไม่ปลอดภัยก่อนการเกิดอบุตัเิหต	ุซึง่ในปี	2563	มพีนักงานส่งผลงาน	KAIZEN	ด้านความปลอดภัย

จ�านวน	21	เรื่องจาก	KAIZEN	ทั้งหมด	694	เรื่อง		และส่ง	Near-miss	Report	ทั้งสิ้น	29	เรื่อง		

 

 

      สถิติการมีส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report                 สถิติการมีส่วนร่วมจากการท�า KAIZEN ด้านความปลอดภัย

	 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการท�า	Near-miss	Report	และการท�า	KAIZEN	ด้านความปลอดภัยของปี	2563	มีจ�านวน

ที่ลดลงไปอย่างมาก	เหตุเนื่องจากปัจจัยผลกระทบ	ความวิตกกังวลของพนักงานเก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19	พนักงานจึงไม่ค่อย

ให้ความสนใจกับการท�า	Near-miss	Report	และการท�า	KAIZEN	ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

ท�างานในมุมมองของตนเองมากนัก	แต่ไปให้ความส�าคัญกับการร่วมท�า	KAIZEN	ในประเด็นด้านคุณภาพ	เพ่ือลดความสูญเสีย

ระหว่างกระบวนการ	ลดเวลา	ลดของเสีย	เพิ่มประสิทธิภาพการงาน	มากกว่า	นับว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ในปี	2563	มีจ�านวนครั้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย		ซึ่งในปี	2564	จะมีแผนปรับปรุงและจูงใจให้พนักงานกลับมามีส่วนร่วมมากขึ้น
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2019 2020

สรา้งการมสีว่นรว่ม 
  การส่งเสริมการทำ KAIZEN และการส่งเสริมการเขียนรายงาน Near-miss เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอ
แนวคิด และวิธีการขจัดความไมป่ลอดภัยก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในปี 2563 มีพนักงานส่งผลงาน KAIZEN ด้านความปลอดภัยจำนวน 21 
เรื่องจาก KAIZEN ทั้งหมด 694 เรื่อง  และส่ง Near-miss Report ทั้งส้ิน 29 เรื่อง   
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

             สถิติการมีส่วนร่วมจากการเขียน Near-miss Report                                      สถิติการมีส่วนร่วมจากการทำ KAIZEN ด้านความปลอดภัย 

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำ Near-miss Report และการทำ KAIZEN ด้านความปลอดภัยของปี 2563 มีจำนวนที่ลดลง
ไปอย่างมาก เหตุเน่ืองจากปัจจัยผลกระทบ ความวิตกกังวลของพนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 พนักงานจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ
กับการทำ Near-miss Report และการทำ KAIZEN ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในมุมมองของ
ตนเองมากนัก แต่ไปให้ความสำคัญกับการร่วมทำ KAIZEN ในประเด็นด้านคุณภาพ เพื่อลดความสูญเสียระหว่างกระบวนการ ลดเวลา ลด
ของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการงาน มากกว่า นับว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 มีจำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปด้วย  ซึ่งในปี 2564 จะมีแผนปรับปรุงและจูงใจให้พนักงานกลับมามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
  การสร้างการมีส่วนร่วมอีกรูปแบบคือการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “5S Safety & Happy 
Workplace” ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้ดำเนินการอย่างเนื่องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย  ในปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม มีการจัดบูธกิจกรรมตา่ง ๆ มีการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ การประกวด Near-miss Report   การประกวดภาพถ่ายใน Concept “Start Safe” และ
ได้เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ซึ่งเป็นการรวมการทำงานด้าน 5ส และการ
สร้างสุขภาวะองค์กร เข้ามาร่วมกับงาน Safety เพราะเห็นว่าทั้ง 3 เรื่องเป็นส่ิงที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ภายใต้แนวคิดระบบ 5ส ช่วยลดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน  การจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯ ทุกแห่ง  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2563 จึงไม่ได้เชิญนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลมาบยางพรเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย ใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น 41,822.61 บาท   

2019 2020

 ให้หยุดปฏิบัติงานและแก้ไขทันที : Stop Work 
 แก้ไขและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน : Use Caution 
 สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ : Continue 

	 การสร้างการมส่ีวนร่วมอีกรปูแบบคอืการจดักิจกรรมสปัดาห์ 

“5S	Safety	&	Happy	Workplace”	ซึง่บรษิทัฯ	ยังคงให้ด�าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย		ในปี	

2563	จดัขึน้ระหว่างวันที	่18-20	สงิหาคม	มกีารจดับธูกิจกรรมต่าง	

ๆ	มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์	การประกวด	Near-miss	Report			

การประกวดภาพถ่ายใน	Concept	“Start	Safe”	และได้เชิญ

หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ	ซึ่งเป็นการรวมการ

ท�างานด้าน	5ส	และการสร้างสุขภาวะองค์กร	เข้ามาร่วมกับงาน	

Safety	เพราะเห็นว่าทั้ง	3	เรื่องเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน	

ภายใต้แนวคิดระบบ	5ส	ช่วยลดอุบัติเหตุ	ก่อให้เกิดความสุขใน

การท�างาน		การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในบริษัทฯ	ทุกแห่ง		ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ในปี	2563	จึงไม่ได้เชิญนักเรียนใน

โรงเรยีนเขตต�าบลมาบยางพรเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	ใช้งบประมาณ

ด�าเนินงานทั้งสิ้น	41,822.61	บาท		
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พื้นที่ จุดที่ทำาการตรวจ

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563

19/6/61 15/3/62 23/7/62 20/3/63 30/6/63

โรงงาน 1 เหล็กแกน 85 dB( A)

โรงงาน 3
แผนกทรัพยากร

บุคคล
63.5 74.5 85 dB( A)

โรงงาน 3
เครื่องตัดเหล็ก 

Unicoil
77.5 77.9 79.9 85 dB( A)

อบและเติมน้ำามัน Tanking 76.8 75.0 76.2 85 dB( A)

ประกอบ ห้องตัดไม้ 81.9 78.8 80.6 85 dB( A)

เหล็กแกน

Work Shop85.3
89.0 82.0 85 dB( A)

โรงงาน 4 พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก 86.0 85 dB( A)

ประกอบ Work Shop 74.3 75.9 85 dB( A)

ประกอบ เชื่อมแกนทองแดง 85 dB( A)

ติดตั้งอุปกรณ์ Spray Booth 76.8 77.3 85 dB( A)

พันคอยล์ 1 พันคอยล์ 85 dB( A)

พันคอยล์ 2 พันคอยล์ 85 dB( A)

พันคอยล์ 3 พันคอยล์ 69.0 74.3 71.5 85 dB( A)

พันคอยล์ 4 พันคอยล์ 75.7 69.9 85 dB( A)

อาคารพันคอยล์

ใหม่
เครื่องพันคอยล์ 75.0 73.0 71.0 85 dB( A)

ห้องตัดกระดาษ ตัดกระดาษ 77.2 77 85 dB( A)

โรงงาน 4 เชื่อมประกอบตัวถัง 85.0 86.0 95.7 85 dB( A)

โรงงาน 4 เครื่องตัดพลาสม่า 85.7 85.7 85 dB( A)

โรงงาน 4
ออฟฟิศในอาคาร

การผลิต
68.1 85 dB( A)

โรงงาน 5 เชื่อมประกอบตัวถัง 86.4 92.0 85 dB( A)

โรงงาน 5
Robot เชื่อม

ประกอบตัวถัง
88.3 85 dB( A)

โรงงาน 5 พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก 84.3 89.3 85 dB( A)

โรงงาน 5
ห้องยิงเม็ดเหล็ก

อัตโนมัติ
88.6 85 dB( A)

โรงงาน 6 Spray  Booth 80.1 81.6 85 dB( A)

โรงงาน 6
Spray  Booth 

(ใหญ่)
81.0 85.3 81.3 85 dB( A)

	 	 ในปี	2563	ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในพื้นที่ท�างานด�าเนินการ	2	ครั้ง	มีพืน้ที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	

6	พ้ืนท่ีซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนดเป็นพ้ืนที่อันตรายผู้ปฏิบัติงาน	และผู้ท่ีจะเข้าในพ้ืนท่ีท�างานต้องสวมใส่	PPE	ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผน

อนุรักษ์การได้ยินอย่างเคร่งครัด	โดยบริษัทฯ	ยังคงหาโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือลดความดังของเสียงลงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีโรงงาน	

6	Spray	Booth	(ใหญ่)	ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	และกระบวนการท�างานใหม่ท�าให้สามารถลดความดังของเสียงลงได้	โดย

จัดให้มีการวัดความดังของเสียงซ�้าครั้งท่ี	2	และจากผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจ�าปี	2563	ไม่พบพนักงานที่มีปัญหา

การได้ยินในพื้นที่อันตรายทั้ง	6	พื้นที่

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพ่ือเฝ้าระวังปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ	

โดยมีผลการตรวจวัดประจ�าปี	2563	ดังนี้

ตารางแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างาน
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงานตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ชุมชน)

พารามิเตอร์ พื้นที่

ผลตรวจวัด

มาตรฐาน หน่วย1/60 1/61 1/62 1/63

19-20/6/60 19-20/6/61 23-24/7/62 23-24/3/63

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr) หอพักพนักงาน 62.4 65.6 67.0 68.4 70 dB( A)

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Lmax) หอพักพนักงาน 87.3 92.7 104.0 90.2 115 dB( A)

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมี

พื้นที่ พารามิเตอร์

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย01/60 * 61 01/62 02/62 01/63 02/63

16/06 25/6 15/3 23/7 20/3 30/6

เหล็กแกน:ตัดเหล็ก/Slit โรงงาน 3 Iron Dust 0.015 Not Detected   Not Detected Not Detected   10 mg/m3

Total dust <0.25 Not Detected   Not Detected Not Detected   15 mg/m3

เหล็กแกน:เรียงเหล็กโรงงาน 3

 

 

 

Acetone       Not Detected Not Detected   1,000 ppm

Xylene       Not Detected Not Detected   100 ppm

Toluene       <0.25 1.52   200 ppm

Total dust       Not Detected Not Detected   15 mg/m3

เหล็กแกน : เรียงเหล็กโรงงาน 1

 

 

 

 

 

Xylene             435 mg/m3

Xylene <0.25 Not Detected         100 ppm

Toluene             435 mg/m3

Toluene 1.81 0.49         200 ppm

Acetone Not Detected Not Detected         250 ppm

Total dust Not Detected 0.26         15 mg/m3

เหล็กแกน : Work shop ทาสีแคล้มป์เหล็ก

 

 

 

Xylene             435 mg/m3

Xylene Not Detected Not Detected   1.86 Not Detected   100 ppm

Toluene             200 mg/m3

Toluene Not Detected 2.41   8.62 0.32   200 ppm

Acetone Not Detected Not Detected   10.0 Not Detected   1,000 ppm

เหล็กแกน : Work shop ตัดพลาสมา

 

 

 

 

 

Total dust <0.25 Not Detected         15 mg/m3

Carbon Monoxide 1 Not Detected         50 ppm

Copper Fume             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 เครื่องเลื่อยตัด

เหล็ก / สว่านแท่น

 

Iron Dust       Not Detected Not Detected   10 mg/m3

Iron Fume       Not Detected     10 mg/m3

Total dust       1.19 Not Detected   15 mg/m3

พันคอยล์ : พันคอยล์ 3

 

 

Total dust 0.84 <0.25         15 mg/m3

Copper Fume       Not Detected Not Detected   0.1 mg/m3

Respirable Dust       Not Detected <0.15   5 mg/m3

พันคอยล์ : พันคอยล์ 4

 

 

Total dust Not Detected 0.34         15 mg/m3

Copper Fume Not Detected Not Detected   Not Detected     0.1 mg/m3

Respirable Dust       Not Detected     5 mg/m3

พันคอยล์ : อาคารพันคอยล์

 

 

Total dust Not Detected Not Detected         15 mg/m3

Copper Fume Not Detected Not Detected   Not Detected Not Detected   0.1 mg/m3

Respirable Dust       Not Detected Not Detected   5 mg/m3

พันคอยล์ : ห้องตัดกระดาษ Total dust 0.43 0.42   Not Detected Not Detected   15 mg/m3

Respirable Dust 0.1 0.2   Not Detected Not Detected   5 mg/m3

ประกอบ : ประกอบหม้อแปลง

 

 

Copper Fume Not Detected     Not Detected Not Detected   0.1 mg/m3

Iron Fume Not Detected           10 mg/m3

Total dust       Not Detected Not Detected   15  

114 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 



พื้นที่ พารามิเตอร์

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย01/60 * 61 01/62 02/62 01/63 02/63

16/06 25/6 15/3 23/7 20/3 30/6

ประกอบ : Work shop

 

 

 

Lead             0.2 mg/m3

Copper Fume Not Detected Not Detected   Not Detected Not Detected   0.1 mg/m3

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

Carbon Monoxide       Not Detected 1   50  

ประกอบ : ห้องตัดไม้

 

Total dust Not Detected <0.25 Not Detected <0.20 15 mg/m3

Respirable dust Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 5 mg/m3

ติดตั้งอุปกรณ์ : Spay Booth

 

 

Total dust Not Detected 2.38   Not Detected Not Detected   15 mg/m3

Xylene Not Detected Not Detected   Not Detected 7.73   100 ppm

Toluene Not Detected < 0.25   Not Detected 12.4   200 ppm

ซ่อมหม้อแปลง

 

Total dust < 0.25 0.25   Not Detected Not Detected   15 mg/m3

Oil  Mist       0.25 Not Detected   5 mg/m3

ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง โรงงาน 4

 

 

Total dust < 0.25 1.53   Not Detected Not Detected   15 mg/m3

Carbon Monoxide 1 Not Detected   1 1   50 ppm

Iron Fume 0.046 0.095   0.038 <0.007   10 mg/m3

ตัวถัง : เครื่องตัดพลาสม่า โรงงาน 4

 

Carbon Monoxide < 0.25     1 1   50 ppm

Iron Fume 0.038 <0.007   0.008 <0.007   10 mg/m3

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

ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านใน)

 

 

 

Iron Fume 0.046 0.042     0.067   10 mg/m3

Iron Dust     0.121   0.069   10 mg/m3

Respirable Dust 0.100 Not Detected Not Detected   Not Detected   5 mg/m3

Oxygen 21.000 21.000 21.1   20.9   19.5-23.5 %

ห้องยิงเม็ดเหล็ก (ด้านนอก) Iron Fume 0.011 0.019         10 mg/m3

Iron Dust     0.099   <0.007   10 mg/m3

Total dust     0.76   Not Detected   15 mg/m3

Spray Booth โรงงาน 4

 

 

Carbon Monoxide Not Detected Not Detected         50 ppm

Iron Fume Not Detected 0.072         10 mg/m3

Respirable dust 0.2 0.9         5 mg/m3

อบและเติมน้ำามัน 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 ตัวถัง : เชื่อมประกอบตัวถัง

 

Carbon Monoxide     Not Detected   1   50 ppm

Iron Fume     Not Detected   0.041   10 mg/m3

Total dust     0.25   <0.20   15 mg/m3

โรงงาน 5 ตัวถัง :  ราดสีตัวถังหม้อแปลง

 

Toluene     149       200 ppm

Xylene     58.4       100 ppm

Total  Dust     0.76       15 mg/m3

โรงงาน 5 ตัวถัง : Robot เชื่อมประกอบ

ตัวถัง

 

Carbon Monoxide         1   50 ppm

Iron Fume         <0.007   10 mg/m3

Total dust         Not Detected   15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : Spray Booth

 

Toluene     4.26   1.11   200 ppm

Xylene     6.89   Not Detected   100 ppm

Total  Dust     0.42   Not Detected   15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : Spray Booth (ใหญ่)

 

Toluene     2.63   17.2   200 ppm

Xylene     1.73   22.8   100 ppm

Total  Dust     < 0.25   20 6.07 15 mg/m3

โรงงาน 6 ตัวถัง : ราดสีหม้อแปลง

 

Toluene     Not Detected   1.44   200 ppm

Xylene     Not Detected   Not Detected   100 ppm

Total  Dust     0.680   Not Detected   15 mg/m3

*หมายเหตุ	:		ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯเหลือปีละ	1	ครั้ง	ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เรื่อง	หลัก

เกณฑ์	วิธีการตรวจวัด	และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	2559
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ    

	 ปี	2563	มจี�านวนครัง้ทีเ่กิดอบุตัเิหตมุากกว่า	2	เท่าของปี	2562	นับว่าเป็นปีท่ีมจี�านวนครัง้ท่ีเกดิอบุติัเหตุสงูท่ีสุด	มปัีจจยัภาย

นอกหลายๆ	ด้านที่เกิดขึ้นในปี	2563	ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะความเครียดของพนักงาน	เช่นภาวะวิตกกังวลเกีย่วกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวบางคนตกงาน	บางคนต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาด	และปัจจัยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่าง	งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว	เมื่อ

มเีหตกุารณ์เกิดอบุตัเิหตข้ึุนปกตจิะมกีารเรยีกพนกังานทุกคนฟังการชีแ้จงผลการสอบสวนอบุติัเหตทัุนทีในวนัรุง่ขึน้	เพ่ือให้พนกังาน

ได้รบัรู	้เฝ้าระวัง	และให้มคีวามตระหนกั	แต่ด้วยมาตรการป้องกันดงักล่าวจงึเปลีย่นการสือ่สารในช่องทาง	Line,	Mail,	ตดิบอร์ดแทน	

ซึง่เป็นการสือ่สารทางเดยีวและเป็นอกีเหตผุลหนึง่ท่ีท�าให้จ�านวนอบุตัเิหตเุพ่ิมขึน้	คณะกรรมการความปลอดภยั	(คปอ.)	และผูบ้รหิาร

ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการผ่อนคลายความตงึเครยีด	ด้วยการใช้การตกัเตอืนด้วยวาจาแทนการออกหนงัสอืตกัเตอืน	และ

การอบรมซ�้าเป็นรายบุคคล	

	 ในปี	2563	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	36	ครั้ง	มี	1	ครั้งเป็นการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	19	วัน	มีความสูญเสียจากการหยุดงาน

คิดเป็นมูลค่าที่บริษัทต้องจ่ายจริง	2,254.50	บาท	ส่วนต่างสามารถเบิกคืนได้จากวงเงินประกันอุบัติเหตุหมู่	และกองทุนเงินทดแทน	

ลักษณะของการบาดเจ็บคือการโดนปลายของเหล็กซิลิกอนท่ิมท่ีน้ิวมือบาดแผลลึกถึงเอ็นน้ิวมือ	ต้องได้รับการผ่าตัดต่อเส้นเอ็น	

ปัจจุบันพนักงานคนดังกล่าวได้รับการรักษาหายเป็นปกติ	และกลับเข้าท�างานในต�าแหน่งหน้าที่เดิม			

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน  (2556-2563) เฉพาะ QTC

ความรุนแรง/ความเสียหาย
จำานวนครั้ง/ปี

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ทรัพย์สินเสียหาย 8 6 10 10 12 11 7 17

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

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

รวมจำานวน (ครั้ง) 17 13 31 17 23 23 19 36

รวมจำานวนวันหยุดงานจากอุบัติหตุในการทำางาน (วัน) 2 0 0 0 4 0 1 19

หมายเหตุ : ปี 2563 Q Solar 1 ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างาน

  

 กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนกตามลักษณะการประสบอันตราย : 2563     กราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนกตามสาเหตุการเกิด : 2563
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สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุ     

ปี 2563 มีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 2 เท่าของปี 2562 นับว่าเป็นปีที่มีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด มีปัจจัย
ภายนอกหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะความเครียดของพนักงาน เช่นภาวะวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวบางคนตกงาน บางคนต้องอยู่ห่างไกลกันเพราะมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด และปัจจัยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว เมื่อมีเหตุการณ์เกิด
อุบัติเหตุขึ้นปกติจะมีการเรียกพนักงานทุกคนฟังการชี้แจงผลการสอบสวนอุบัติเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ เฝ้าระวัง และ
ให้มีความตระหนัก แต่ด้วยมาตรการป้องกันดังกล่าวจึงเปล่ียนการส่ือสารในช่องทาง Line, Mail, ติดบอร์ดแทน ซึ่งเป็นการส่ือสารทางเดียว
และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และผู้บริหารได้ใช้ความพยายามอย่างมากใน
การผ่อนคลายความตรึงเครียด ด้วยการใช้การตักเตือนด้วยวาจาแทนการออกหนังสือตักเตือน และการอบรมซ้ำเป็นรายบุคคล  

ในปี 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 36 ครั้ง มี 1 ครั้งเป็นการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน 19 วัน มีความสูญเสียจากการหยุดงานคิด
เป็นมูลค่าที่บริษัทต้องจ่ายจริง 2,254.50 บาท ส่วนต่างสามารถเบิกคืนได้จากวงเงินประกันอุบัติเหตุหมู่ และกองทุนเงินทดแทน ลักษณะ
ของการบาดเจ็บคือการโดนปลายของเหล็กซิลิกอนทิ่มที่นิ้วมือบาดแผลลึกถึงเอ็นนิ้วมือ ต้องได้รับการผ่าตัดต่อเส้นเอ็น ปัจจุบันพนักงาน
คนดังกล่าวได้รับการรักษาหายเป็นปกติ และกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม    

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน  (2556-2563) เฉพาะ QTC 

ความรุนแรง/ความเสียหาย 
จำนวนครั้ง/ปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ทรัพย์สนิเสียหาย 8 6 10 10 12 11 7 17 

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

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

รวมจำนวน (ครั้ง) 17 13 31 17 23 23 19 36 
รวมจำนวนวนัหยุดงานจากอุบัติหตุในการทำงาน (วัน) 2 0 0 0 4 0 1 19 
หมายเหตุ : ปี 2563 Q Solar 1 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน 

        กราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะการประสบอันตราย : 2563                    กราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามสาเหตุการเกิด : 2563 
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116 รายงานความยั่งยืน 2563 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
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รายงานความยัง่ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

จากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามสาเหตุการเกิดจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2563 มาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ของพนักงานคิดเป็น 58% มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 25% และมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอีก 17%  และจากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุ
ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ เกิดขึ้นถึง 17 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย 758,064.24 บาท   และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะสำคัญคือดวงตา และนิ้วมือก็มีจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรวมแล้วจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย และความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 สูงกว่าปี 2562  

ในประเด็นนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ส่ังการให้มีการ
ทบทวนการประเมินความเส่ียง แผนควบคุม และแผนลดความเส่ียงที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และให้บังคับใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยยังคงเป้าหมายปี 2564 เป็น Zero Accident ให้ได้  แต่หากมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ หรือ หลีกเล่ียงไม่ได้ก็ต้องทำให้ความรุนแรง และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้ได้มากกว่า 80% จากปี 2563 

ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จป.ทุกระดับ(ประจำโรงงาน) และพนักงานในพื้นที่ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการทำงาน 
และประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน, วิธีปฏิบัติงานรอบใหม่ และได้จัดทำแผนควบคุม แผนลดความเส่ียงรองรับการ
ปฏิบัติงาน จัดทำแผนการฝึกอบรมซ้ำ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดยจะนำกิจกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่
ใหเกิดอุบัติเหตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF มาประยุกต์ใช้ 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563 

 
 

 
 

18.71 21.25

31.06

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ปี 61 ปี 62 ปี 63

รายX 1,000,000/
จ านวนชั่วโมงที่
ท างานของลูกจ้าง

ทั้งหมด

อัตราความถี่การประสบอันตราย (I.F.R.)  ปี 2561-2563
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รายงานความยัง่ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

จากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามสาเหตุการเกิดจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2563 มาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ของพนักงานคิดเป็น 58% มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 25% และมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอีก 17%  และจากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุ
ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ เกิดขึ้นถึง 17 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย 758,064.24 บาท   และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะสำคัญคือดวงตา และนิ้วมือก็มีจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรวมแล้วจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย และความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 สูงกว่าปี 2562  

ในประเด็นนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ส่ังการให้มีการ
ทบทวนการประเมินความเส่ียง แผนควบคุม และแผนลดความเส่ียงที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และให้บังคับใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยยังคงเป้าหมายปี 2564 เป็น Zero Accident ให้ได้  แต่หากมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ หรือ หลีกเล่ียงไม่ได้ก็ต้องทำให้ความรุนแรง และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้ได้มากกว่า 80% จากปี 2563 

ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จป.ทุกระดับ(ประจำโรงงาน) และพนักงานในพื้นที่ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการทำงาน 
และประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน, วิธีปฏิบัติงานรอบใหม่ และได้จัดทำแผนควบคุม แผนลดความเส่ียงรองรับการ
ปฏิบัติงาน จัดทำแผนการฝึกอบรมซ้ำ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดยจะนำกิจกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่
ใหเกิดอุบัติเหตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF มาประยุกต์ใช้ 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563 
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รายงานความยัง่ยืน 2563 : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

จากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามสาเหตุการเกิดจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2563 มาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ของพนักงานคิดเป็น 58% มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 25% และมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอีก 17%  และจากกราฟแสดงอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุ
ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ เกิดขึ้นถึง 17 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย 758,064.24 บาท   และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะสำคัญคือดวงตา และนิ้วมือก็มีจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรวมแล้วจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย และความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 สูงกว่าปี 2562  

ในประเด็นนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ส่ังการให้มีการ
ทบทวนการประเมินความเส่ียง แผนควบคุม และแผนลดความเส่ียงที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และให้บังคับใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยยังคงเป้าหมายปี 2564 เป็น Zero Accident ให้ได้  แต่หากมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ หรือ หลีกเล่ียงไม่ได้ก็ต้องทำให้ความรุนแรง และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้ได้มากกว่า 80% จากปี 2563 

ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จป.ทุกระดับ(ประจำโรงงาน) และพนักงานในพื้นที่ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการทำงาน 
และประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน, วิธีปฏิบัติงานรอบใหม่ และได้จัดทำแผนควบคุม แผนลดความเส่ียงรองรับการ
ปฏิบัติงาน จัดทำแผนการฝึกอบรมซ้ำ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดยจะนำกิจกรรมการคนหาและประเมินอันตรายไม่
ใหเกิดอุบัติเหตุ Completely Check Completely Find out Activity-CCCF มาประยุกต์ใช้ 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563 
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อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย(I.S.R.) ปี 2561-2563

	 จากการสอบสวนอบุตัเิหต	ุสรปุได้จากจากกราฟแสดงอบุตัเิหตจุ�าแนกตามสาเหตกุารเกิดจะเห็นได้ว่าอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ในปี	

2563	มาจากการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัยของพนักงานคิดเป็น	58%	มาจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	25%	และมา

จากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอีก	17%		และจากกราฟแสดงอุบัติเหตุจ�าแนก

ตามลักษณะการประสบอันตรายจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุท่ีสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทฯ	เกิดข้ึนถึง	17	ครั้ง	มูลค่าความเสีย

หาย	758,064.24	บาท			และอบุติัเหตุทีท่�าให้เกิดอนัตรายต่ออวยัวะส�าคญัคอืดวงตา	และนิว้มอืก็มจี�านวนครัง้ท่ีเพ่ิมขึน้จากปี	2562	

โดยรวมแล้วจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ	ความเสียหาย	และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในปี	2563	สูงกว่าปี	2562	

	 ในประเด็นน้ี	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหารให้ความส�าคัญและเป็นห่วงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน	ได้ส่ังการให้

มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยง	แผนควบคุม	และแผนลดความเสี่ยงที่ใช้อยู่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่	และ

ให้บังคับใช้กฎระเบียบ	ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	โดยยังคงเป้าหมายปี	2564	เป็น	Zero	Accident	ให้ได้		แต่หาก

มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้	หรือ	หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องท�าให้ความรุนแรง	และจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้ได้มากกว่า	80%	

จากปี	2563

	 ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	จป.ทุกระดับ(ประจ�าโรงงาน)	และพนักงานในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการ

ท�างาน	และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท�างาน,	วิธีปฏิบัติงานรอบใหม่	และได้จัดท�าแผนควบคุม	แผนลดความ

เสี่ยงรองรับการปฏิบัติงาน	จัดท�าแผนการฝึกอบรมซ�้า	และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดยจะน�ากิจกรรมการค้นหา

และประเมินอันตรายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	Completely	Check	Completely	Find	out	Activity-CCCF	มาประยุกต์ใช้

กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ปี 2561-2563

9 ครั้ง
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 สุขภาพ  
	 สุขภาพที่ดีของพนักงาน	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	

ประกาศใช้นโยบายส่งเสรมิสขุภาพ	และสขุภาวะองค์กร	https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/	รวมถึงการจดัพ้ืนท่ีการท�างานให้มี

สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่	สะอาด	ครอบคลมุประเดน็ด้านแสง	เสยีง	ความร้อน	สารเคม	ีการบรโิภค	การลดละเลกิเหล้า	บหุรี	่ยาเสพตดิ 

ฯลฯ	พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพประจ�าปี

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ	1	ครั้ง	ทั้งส�านักงานกรุงเทพฯ	รวม	QTCGP	และโรงงานระยอง	ปี	2563	ใช้

สถานพยาบาล	2	แห่งคือ	รพ.บีเอ็มซี	พลัส	ร่วมกับ	รพ.พญาไท	ศรีราชา				และ	รพ.สมิติเวช	ศรีนครินทร์			ส�าหรับ	Q	Solar	1		ด�าเนิน

การตรวจโดย	รพ.จฬุารตัน์	304	อนิเตอร์ทัง้นีไ้ด้จัดให้มแีพทย์อาชวีเวชศาสตร์	เข้ามาส�ารวจสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือก�าหนด

โปรแกรมตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งในการตรวจ	โปรแกรมตรวจสขุภาพจะครอบคลมุตามกฎหมาย	และเพ่ิมเตมิให้พนกังานตาม

ช่วงอายุ	เพศ	ที่มีความเสี่ยง	โดยในปี	2563	ใช้งบประมาณรวมทั้ง	3	บริษัททั้งสิ้น	621,870	บาท		ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชือ้โรคโควิด-19	อย่างเคร่งครดั		และงดการสมรรถนะของปอดเน่ืองจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม

แห่งประเทศไทย		ขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี	Spirometry		ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�าให้

เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและท�าให้เกิดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้ออย่างมาก

	 จากกราฟพบว่าพนักงานของ	QTC,	QTCGP,	Q	Solar	1	ที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติเพิ่มขึ้นจากปี	2562	ซึ่งเป็นผลมา

จากพฤติกรรมที่ไม่ค่อยออกก�าลังกาย		จึงยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก�าลังให้มากข้ึน		ผ่านกิจกรรม	Fun	&	

Fit	โดยคาดหวังว่าจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหันมาใสใจสุขภาพ	เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์	ลดการดื่มแอล

กอฮอร์	และการสูบบุหรี่	ครอบคลุมทุกบริษัทย่อย
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 สุขภาพ   
สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวองค์กร https://qtc-energy.com/th/hpe-policy/ รวมถึงการจัดพื้นที่การทำงานให้มี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด ครอบคลุมประเด็นด้านแสง เสียง ความร้อน สารเคมี การบริโภค การลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ฯลฯ 
พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสุขภาพประจำปี 
  บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ รวม QTCGP และโรงงานระยอง ปี 2563 ใช้
สถานพยาบาล 2 แห่งคือ รพ.บีเอ็มซี พลัส ร่วมกับ รพ.พญาไท ศรีราชา    และ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์   สำหรับ Q Solar 1  ดำเนินการ
ตรวจโดย รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอรท์ั้งนี้ได้จัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เข้ามาสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อกำหนดโปรแกรม
ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงในการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ที่มี
ความเส่ียง โดยในปี 2563 ใช้งบประมาณรวมทั้ง 3 บริษัททั้งส้ิน 621,870 บาท  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-
19 อย่างเคร่งครัด  และงดการสมรรถนะของปอดเน่ืองจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ขอความ
ร่วมมือทางโรงพยาบาลให้งดการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดิน
หายใจและทำให้เกิดความเส่ียงการแพร่กระจายเชื้ออย่างมาก 
 

  

 

จากกราฟพบว่าพนักงานของ QTC, QTCGP, Q Solar 1 ที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไปผิดปกติเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย  จึงยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มากขึ้น  ผ่านกิจกรรม Fun & Fit โดย
คาดหวังว่าจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหันมาใสใจสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ลดการดื่มแอลกอฮอร์ และการ
สูบบุหรี่ ครอบคลุมทุกบริษัทย่อย 
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ป2ี562 ป2ี563
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การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

	 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการท�างานประจ�าปี	2563	พบภาวะเสี่ยงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่ความผิด

ปกตขิองกล้ามเนือ้หลงั	ซึง่จะอยู่ในกลุม่พนักงานพันคอยล์ทีต้่องยืนท�างานกับเครือ่งจกัรเป็นเวลานาน		,	ความเสีย่งผดิปกติของการ

ได้ยินอยู่ในกลุ่มช่างเชื่อมซึ่งสภาพแวดล้อมในการท�างานจะมีเสียงดัง	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุม

ในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	และเฝ้าระวังให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกัน	PPE	ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่		

ภาพการตรวจสุขภาพประจ�าปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ปี 2563 มีพนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน 2 รายได้แก่

1.	 มีอาการแสบตาและเจ็บตา	จึงสง่ตวัไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลหยดุงาน	2	วนั	เหตจุากฟมูโลหะจากกจิกรรมเชื่อมตวัถงัเข้า

ตาเกิดการสะสมท�าให้ตาอักเสบ	คปอ.	จึงจัดหาแว่นตาชนิดพิเศษที่สามารถแนบชิดกับใบหน้าให้มากขึ้นเปลี่ยนให้กับ

ช่างเชื่อมทั้งหมด

2.	 มีอาการแสบตา	เคืองตา	จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหยุดงาน	1	วัน	เหตุจากละอองเล็ก	ๆ	ของผงไม้ใน	Workshop	

คปอ.	จึงให้มีการปรับปรุงระบบดูดเก็บฝุ่นละออง	และระบบระบายอากาศ	ซึ่งเป็นแผนงานปรับปรุงในปี	2564

สถิติการเจ็บป่วยจากการท�างานปี 2556-2563

รายการ
จำานวนครั้ง/ปี

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เจ็บป่วยจากการทำางาน (คน) 0 0 3 0 0 0 0 2

จำานวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทำางาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 3

การให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีพยาบาลประจ�าโรงงานเพ่ือ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเก่ียว

กับสุขภาพของพนักงาน	โดยในปี	2563	มีจ�านวนพนักงาน

ที่ขอรับค�าปรึกษาด้านสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี	2563	จ�านวน	5	คน	โดยเป็นพนักงานชาย	4	คน	

และพนักงานหญิง	1	คน	และได้ลงพ้ืนท่ีส่วนงานตัวถังให้

ค�าแนะน�าเก่ียวกับการดแูลสขุอนมยัและการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเมื่อมีฝุ่นเข้าตา
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การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
 

 
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงในการทำงานประจำปี 2563 พบภาวะเส่ียงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ความผิดปกติ

ของกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มพนักงานพันคอยล์ที่ต้องยืนทำงานกับเครื่องจักรเป็นเวลานาน  , ความเส่ียงผิดปกติของการได้ยินอยู่ใน
กลุ่มช่างเชื่อมซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีเสียงดัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมในโครงการอนุรักษ์
การได้ยิน และเฝ้าระวังให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่   

 

 

ภาพการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 

ปี 2563 มพีนักงานเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการทำงาน 2 รายได้แก ่
1. มีอาการแสบตาและเจ็บตา จงึส่งตัวไปรักษาทีโ่รงพยาบาลหยุดงาน 2 วัน เหตจุากฟมูโลหะจากกิจกรรมเชื่อมตวัถังเข้าตาเกิดการ

สะสมทำให้ตาอักเสบ คปอ. จึงจดัหาแว่นตาชนิดพิเศษที่สามารถแนบชิดกับใบหน้าใหม้ากขึ้นเปล่ียนให้กับช่างเชื่อมทั้งหมด 
2. มีอาการแสบตา เคืองตา จึงส่งตวัไปรักษาทีโ่รงพยาบาลหยุดงาน 1 วัน เหตุจากละอองเล็ก ๆ ของผงไมใ้น Workshop คปอ. จึง

ใหม้ีการปรับปรุงระบบดูดเก็บฝุน่ละออง และระบบระบายอากาศ ซึ่งเป็นแผนงานปรบัปรุงในปี 2564 

สถิติการเจ็บป่วยจากการทำงานปี 2556-2563 

รายการ 
จำนวนครั้ง/ปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
เจ็บป่วยจากการทำงาน (คน) 0 0 3 0 0 0 0 2 
จำนวนวันหยุดงานเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 3 
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รายการตรวจ

กราฟแสดงผลผิดปกติจากการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงปี 2560-2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

  

	 เป็นโครงการต่อเนือ่งจากปี	2558	ตามนโยบายส่งเสรมิสุขภาพ	และสุขภาวะองค์กร	เพ่ือให้พนังงานออกก�าลงักาย	และเลอืก

บรโิภคอาหารอย่างเหมาะสม	ซึง่การส่งเสรมิของบรษิทัฯ	เปิดกว้างส�าหรบัพนกังานทกุคนทกุระดบัเพราะเข้าใจดว่ีา	“สขุภาพ”	เป็นสทิธิ

ส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือท�าเองจึงจะเกิดผล	และบริษัทฯ	ยังคงจัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ	ความ

ถนัดของพนักงานอย่างต่อเนื่องในชมรมกีฬาต่าง	ๆ	เช่นชมรมฟุตบอล		ชมรมแบตมินตัน	ชมรมตะกร้อ	เป็นต้น		แต่ด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ท�าให้ต้องยกเลิกกิจกรรมการออกก�าลังกายที่ต้องมีการรวมตัวของสมาชิกจ�านวนมาก

	 ในปี	2563	ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการออกก�าลังกายแบบเฉพาะบุคคล	สามารถ

ท�าได้ที่บ้าน	ในพื้นที่ส่วนตัว	หรือท�าได้ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	QTC	Season	1	:	Fun	

&	Fit	และ	QTC	Season	2	:	Fun	&	Fit	With	Family		ดังนี้

 QTC Season 1: Fun & Fit     QTC Season 2: Fun & Fit with Family    
วัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย	 วัตถุประสงค์	 1.	 ส่งเสริมให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัว	 	
	 	 	 	 	 ออกก�าลังกาย
	 2.	 เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 	 2.	 สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว

	 3.	 เพื่อลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	 	 3.	 ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ลักษณะกิจกรรม  โดยย่อ ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ

 ☛ ผู้สมัครเป็นพนักงานของ	QTC	พร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคล	 ☛	 ผู้สมัครเป็นพนักงานของ	QTC	และสมาชิกในครอบครัวของคิวทีซี

 ☛ ผู้สมัครได้รับ	Smart	Watch		 ☛ ก�าหนดเป้าหมายบุคคลออกก�าลังกายสะสมระยะทางเป็น	KM	

 ☛ ออกก�าลังประเภทใดก็ได้ที่สามารถเก็บระยะเป็น	KM	ได้	 ☛ ไม่ก�าหนดประเภทกีฬา

 ☛ ส่งผลทาง	Line	Group	Fun	&	Fit	1	 ☛ ส่งผลทาง	Line	Group	Fun	&	Fit	2

 ☛ admin	รวบรวมสถิติสรุปผลทุกวัน	 ☛ Admin	รวบรวมสถิติสรุปผลทุกวัน

 ☛ ระยะเวลาด�าเนินการ	4	เดือน	 ☛ ระยะเวลาด�าเนินการ	4	เดือน

 ☛ รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข	 ☛ รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข

 ☛ น�าเงินสมทบที่บริษัทจ่ายให้จากระยะทางที่พนักงานสะสม	 ☛ น�าเงินรางวัลที่ได้จากความท้าทายไปร่วมสมทบจัดท�าโรงปลูกผัก

	 	 ไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้	รพ.สต.มาบยางพร	 	 ปลอดสารพิษ	@โรงเรียนบ้านมาบเตย	

ใช้งบประมาณสนับสนุนด�าเนินโครงการทั้ง 2 Season รวม  140,782.00 บาท
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โครงการสร้างเสริมสขุภาพ 

    “ออกกำลังกายตอนไหนดี?   ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย”  

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะองค์กร เพื่อให้พนังงานออกกำลังกาย และเลือก
บริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมของบริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับเพราะเข้าใจดีวา่ “สุขภาพ” เป็นสิทธิส่วน
บุคคลที่แต่ละคนจะต้องลงมือทำเองจึงจะเกิดผล และบริษัทฯ ยังคงจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ ความถนัดของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องในชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่นชมรมฟุตบอล  ชมรมแบตมินตัน ชมรมตะกร้อ เป็นต้น  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต้องมีการรวมตัวของสมาชิกจำนวนมาก 

ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล สามารถทำได้ที่
บ้าน ในพื้นที่ส่วนตัว หรือทำได้ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ QTC Season 1 : Fun & Fit และ 
QTC Season 2 : Fun & Fit With Family  ดังนี ้

QTC Season 1: Fun & Fit           QTC Season 2: Fun & Fit with Family     
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย     วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมให้พนักงานและสมาชิกในครอบครวัออกกำลังกาย 

2.เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์       2.สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครวั 
3.เพื่อลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       3.ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ลักษณะกิจกรรม  โดยย่อ          ลักษณะกิจกรรม โดยย่อ 
ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC พร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคล   ผู้สมัครเป็นพนักงานของ QTC และสมาชิกในครอบครัวของคิวทีซี 
ผู้สมัครได้รับ Smart Watch           กำหนดเป้าหมายบุคคลออกกำลังกายสะสมระยะทางเป็น KM  
ออกกำลังประเภทใดก็ได้ที่สามารถเก็บระยะเป็น KM ได้                  ไม่กำหนดประเภทกีฬา 
ส่งผลทาง Line Group Fun & Fit 1        ส่งผลทาง Line Group Fun & Fit 2 
admin รวบรวมสถิติสรุปผลทุกวัน         Admin รวบรวมสถิติสรุปผลทุกวัน 
ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน          ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน 
รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข         รับรางวัลความท้าทายตามเงื่อนไข 
นำเงินสมทบที่บริษัทจ่ายให้จากระยะทางที่พนักงานสะสม    นำเงินรางวัลที่ได้จากความท้าทายไปร่วมสมทบจัดทำโรงปลูกผัก 
    ไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สต.มาบยางพร              ปลอดสารพิษ @โรงเรียนบ้านมาบเตย  
 

ใช้งบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการทั้ง 2 Season รวม  140,782.00 บาท 

 

 

 

 

 

 
ภาพรวมการดำเนินกิจกรรม Fun & Fit ทั้ง 2 Season 

“Happy Body” 

ภาพรวมการด�าเนินกิจกรรม Fun & Fit ทั้ง 2 Season

“ออกก�ำลังกำยตอนไหนดี?
ตอนนี้  หรือ  ตอนป่วย”
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โครงการโรงงานสีขาว

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญต่อการป้องกัน	และปราบ

ปรามยาเสพตดิในเชงิรกุ	เพราะตระหนักดว่ีาภัยคกุคามจากปัญหา

ยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	ความสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน	ครอบครัว	ชุมชน	รวมถึงบริษัทฯ	โดยการจัดให้

มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตา

มนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด			

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคโควิด-19	จงึเว้นช่วง

การตรวจหาสารเสพตดิเหลอื	1	ครัง้ในไตรมาส	3	โดยให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	(สภ.ปลวกแดง)	เข้าท�าการตรวจแบบ	100%		พบผู้มีสาร

เสพติดในร่างกายจ�านวน	2	ราย	โดย	1	ปฏิเสธการรับการบ�าบัด	

และขอลาออกจากงานเนือ่งจากไม่สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ตนเองได้	ส่วนอกี	1	รายขอรบัการบ�าบดัตามข้ันตอน	มค่ีาใช้จ่ายปี	

2563	จ�านวน	3,000	บาท	

สถิติการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายตามโครงการ

โรงงานสีขาว ระหว่างปี 2559 - 2563

โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

	 โครงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน	ลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเส่ียงด้าน

สขุภาพด�าเนนิการต่อเน่ืองต้ังแต่แต่	2562	จากผลลพัธ์ทีไ่ด้ในอดตีพบว่าภูมคิุม้กันไข้หวดัใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้	100%	ตามหลกั

ทางการแพทย์	แต่อาจลดความเสี่ยงลงได้		บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี	โดยการให้วัคซีนต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานท่ีต้องการรับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย		และด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	บริษัทฯ	จึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เร็วกว่าก�าหนดเดิมครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง				ภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19	โดยในปี	2563	ด�าเนินการโดย	รพ.	วิภาราม		แหลมฉบัง	,	และ	รพ.จุฬารัตน	์

11	อินเตอร์		งบประมาณที่ใช้รวมท้ังสิ้น	105,180	บาท	มีพนักงานสมัครใจรับวัคซีนคิดเป็น	90%	ของจ�านวนทั้งหมด	ผลลัพธ์ในปี	

2563	ไม่มพีนกังานป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่	อาจเป็นเพราะมาตรการป้องกันโควิด-19	ทีข่อให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามยั	หรอื

หน้ากากผ้า	ตลอดระยะเวลา	และการล้างท�าความสะอาดมืออยู่เสมอร่วมด้วย

อัตราการป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ของพนักงานประจ�าปีภาพการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�าปี	2563
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 

	 ทรัพยากรบุคคล	หรือ	แรงงานคน	เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความส�าเร็จ	เป็นทุนมนุษย์ท่ี

สามารถพัฒนาศกัยภาพให้สงูขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง	และเป็นทรพัยากรขององค์กรทีไ่ม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้		เจ้าของธุรกิจ

จะต้องให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัด้ิานแรงงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด	หรอืเหนือกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	ต้องให้การดแูล	การพัฒนา

ความสามารถ	การให้โอกาสในด้านต่าง	ๆ	อย่างเท่าเทียม	และเป็นธรรม	ต้องให้ความเคารพในสทิธิแรงงาน	และสทิธิมนุษยชน	ฯลฯ	

เพื่อครอบครองให้ทรัพยากรบุคคล	หรือ	แรงงานที่ดี	และเก่ง	อยู่และผูกพันกับองค์กรไปยาวนาน	เพื่อองค์กรนั้น	ๆ	จะได้สามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนพัฒนาความสามารถต่อไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	

	 ด้วยการวิวัฒน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยท�าให้โลกแคบลง	ผู้คนในสังคมสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว	

ทั้งผู้ที่ไม่รู้จักและผู้ที่รู้จักผ่านสื่อ	Social	Media	หลากหลายช่องทาง		ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระบนโลก	

Internet		สามารถสร้างทางเลือกในอาชีพให้ตนเองได้ตามความชอบความถนัด		ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงขององค์กรหากองค์กร

ใดไม่ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล	หรือ	แรงงาน	อาจสร้างความไม่พอใจของแรงงานเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ออกส่ือ	Social	

Media	หรืออาจท�าให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้	ซึ่งจะน�าพาความเส่ือมเสียชื่อเสียงของตราสินค้าและองค์กร			หรืออาจเป็นเหตุให้

แรงงานไม่อยากท�างานลาออกเปลี่ยนงานใหม่	ซึ่งเป็นการสูญเสียต้นทุนที่ส�าคัญขององค์กร

	 คิวทีซี	ตระหนักดีกว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต	มีคุณค่าต่อบริษัทฯ	ตามพันธกิจองค์กร	“พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ

สร้างคนด	ีคนเก่ง”	และเลง็เห็นถึงความส�าคญัต่อการปฏิบตัด้ิานแรงงาน	อย่างเป็นธรรม	เท่าเทยีม	ให้การดูแลเอาใจใส่ในสวัสดภิาพ

ของพนักงานทุกคน	ตลอดจนให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล	โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เสรีภาพ	และความ

เสมอภาคของบุคคล	ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	เพื่อรักษา

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ			นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม	เคารพในสิทธิมนุษยชน

ของผูค้นในสงัคม	เพราะตระหนกัดว่ีาความย่ังยืนของบรษิทัฯ	ไม่ได้อาศยัความเก่งทางธุรกิจเพียงอย่างเดยีว	การได้รบัความไว้วางใจ	

การได้รบัความสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีเ่กิดจากการปฏบิติัท่ีดี	ไม่เบยีดเบยีน	เคารพในสิทธิของผู้คน	ถือเป็นอกีเสาหลกั

ส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างย่ังยืน			นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์	:	https://qtc-energy.com/th/human-resource-

management-policy/	

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

2.เพื่อให้ได้รับความยอมรับ	และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	ต่อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการ : ประกาศนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล,	ประกาศนโยบายสทิธิมนษุยชน,	จดัท�าข้อบงัคบับรษิทั	

เกี่ยวกับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในการท�างาน	(คู่มือพนักงาน)	ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงาน	และสทิธิมนษุยชนอย่างเคร่งครดั,	จดัให้มช่ีองทางในการร้องเรยีน	และกระบวนการตรวจสอบ

เป้าหมาย : 1.	จ�านวนเรื่องร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	เป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย : 2.	จ�านวนเร่ืองร้องเรียนของพนักงานเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาหรือ

เพื่อนร่วมงานเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย : 3.	จ�านวนคูค้่าทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิด้านสิทธิมนุษยชนตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ	QTC	เป็นศนูย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ประเมินคู่ค้าจ�านวน	77	ราย	ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน	แต่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพ	(ข้อมูลการด�าเนินงานในหัวข้อ	“การพัฒนาคู่ค้า”)

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



 การจ้างงาน 
	 คิวทีซี	ให้ความส�าคับกับการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมจัดหาสวัสดิการที่จ�าเป็นให้

พนักงานอย่างเหมาะสม	ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการสรรหาพนักงานไม่จ�ากัดเชื้อชาติ	ศาสนา	และเพศ	ตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	:	https://qtc-energy.com/th/human-resource-management-policy/			

	 ในปี	2563	มจี�านวนพนกังาน	ณ	สิน้ปีลดลงจากปี	2562	คดิเป็น	3.4%	สบืเน่ืองมาจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโรคโควิด-19	ท�าให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ	กรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหารมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ	จ่ายค่าจ้างตามอัตราปกติ	แต่อาจมีการลดจ�านวนการท�าล่วงเวลาข้ึนอยู่กับปริมาณการผลิต	หรือกิจกรรมอื่น	ๆ	แต่

หากมพีนักงานลาออกก็ไม่มนีโยบายให้รบัทดแทน	โดยให้ใช้ทรพัยากรบคุคลทีม่อียู่อย่างเตม็ก�าลงั	เพ่ือลดความเสีย่งทางธุรกิจและ

ความอยู่รอดของพนักงานทุกคน	โดยในปี	2563	มีสัดส่วนการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน  

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธันวาคม

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1
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จำาแนกตามเพศ

ชาย 132 63.16 160.00 65.31 180 67.92 167 66.27 22 73.33 20 74.07

หญิง 77 36.84 85.00 34.69 85 32.08 85 33.73 8 26.67 7 25.93

จำาแนกตามระดับ

Manage 25 11.96 - -

ชาย 14 - - -

หญิง 11 - - -

Knowledge 102 48.81 - -

Operate 82 39.23 - -

L9 – UC - - 26.00 10.61 27 10.19 28 11.11

ชาย - - 14 - 14 - 14 -

หญิง - - 12 - 13 - 14 -

L7 – L8 - - 20.00 8.16 21 7.92 19 7.54

ชาย 13 - 11 -

หญิง 8 - 8 -

L1 – L6 - - 199.00 81.22 217 81.89 205 81.35

ชาย 153 - 142 -

หญิง 64 - 63 -

จำาแนกตามอายุ

อายุ 18-35 ปี 154 73.68 159.00 64.90 178 67.17 167 66.27 11 36.67 6 22.22

อายุ 36-50 ปี 48 22.97 76.00 31.02 77 29.06 75 29.76 12 40.00 12 44.44

อายุ 50-60 ปี 7 3.35 10.00 4.08 10 3.77 8 3.17 7 23.33 9 33.33

อายุมากกว่า 60 ปี 2 .79 - - - -

จำาแนกตามพื้นที่

สำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ

เพศชาย 23 11.00 22.00 8.98 29 10.94 31 12.30 1 3.33 1 3.70

เพศหญิง 23 11.00 27.00 11.02 29 10.94 31 12.30 2 6.67 1 3.70

โรงงานจังหวัดระยอง/

ปราจีนบุรี
   

เพศชาย 109 52.16 138.00 56.33 151 56.98 54 21.43 21 70.00 5 18.52

เพศหญิง 54 25.84 58.00 23.67 56 21.13 136 53.97 6 20.0 20 74.07

จำานวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)           209 245 245 252 30 27
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กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานปี 2563

 

         กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน          สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงในประเทศ

 

อัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ  

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

Section Department

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

ค่าเดินทาง    -

ค่าครองชีพ   - -

ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เฉพาะวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ - -

ค่าความเสี่ยง เฉพาะตำาแหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง - -

เบี้ยขยัน   - -

ประกันอุบัติเหตุ    

ค่าโทรศัพท์ - บางตำาแหน่งงาน  

รถประจำาตำาแหน่ง - - - 

ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามี) ตามเงื่อนไข   - -

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (พนักงานสูงสุด 15% บริษัทสมทบ 3-6% ตาม

เงื่อนไข)
   

เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน    

เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน    

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (จ่ายครั้งเดียว)    

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร    

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน/คน/ปี    

ค่าทำาฟัน (1,000 บาท/ปี)    

ค่าทักษะ   - -
ค่าอาหารทำางานล่วงเวลา   - -
เงินรางวัลไม่หยุดงาน   - -
รถรับ-ส่ง    -
หอพัก    

เที่ยวพักผ่อนประจำาปี    

รางวัลอายุงาน 10 ปี, 20 ปี    

ชุดยูนิฟอร์ม    

ชุดคลุมท้อง   (เฉพาะพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์)    

ค่าดูแลระบบ เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ - -

ค่าอาหารรายวัน เฉพาะพนักงาน L1 - - -

ค่าใบขับขี่ประเภท 2 เฉพาะพนักงขับรถขนส่ง - - -

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ    
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กราฟแสดงสดัส่วนการจ้างงานปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            กราฟแสดงสดัส่วนพนักงานแยกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน                   สดัส่วนของผู้บริหารระดบัสูงในประเทศ 

 
 
 
 
 

  

 

อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ   

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

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้ (ยงัไม่รวมคา่ประสบการณ์) : บาท 10,050 – 25,000 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)     
ค่าดแูลระบบ เฉพาะผูป้ฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ   
ค่าอาหารรายวนั เฉพาะพนกังาน L1    
ค่าใบขบัขีป่ระเภท 2  เฉพาะพนกังขบัรถขนส่ง    

 

22.94% 68.10% 8.96% 

Male 67%

Female 33%

กราฟแสดงสดัส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิง

92               187 

35-50 years old, 87, 31%

>60   years old, 2, 1%

50-60 years old,17, 
6%

18-35 years old,173, 62%

ก ร า ฟ แ ส ด ง สัด ส่ ว น พ นั ก ง า น แ ย ก ต า ม ช่ ว ง อ า ยุ

ผู้บริหาร
ระดบัสูงใน

ประเทศ 
100% 
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กราฟแสดงสดัส่วนการจ้างงานปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            กราฟแสดงสดัส่วนพนักงานแยกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน                   สดัส่วนของผู้บริหารระดบัสูงในประเทศ 

 
 
 
 
 

  

 

อตัราจ้างงานแรกเข้าและสวสัดิการ   

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

Section Department 
ค่าจา้งเริม่ตน้ (ยงัไม่รวมคา่ประสบการณ์) : บาท 10,050 – 25,000 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)     
ค่าดแูลระบบ เฉพาะผูป้ฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ   
ค่าอาหารรายวนั เฉพาะพนกังาน L1    
ค่าใบขบัขีป่ระเภท 2  เฉพาะพนกังขบัรถขนส่ง    

 

22.94% 68.10% 8.96% 

Male 67%

Female 33%

กราฟแสดงสดัส่วนพนักงานระหว่างชาย-หญิง

92               187 

35-50 years old, 87, 31%

>60   years old, 2, 1%

50-60 years old,17, 
6%

18-35 years old,173, 62%

ก ร า ฟ แ ส ด ง สัด ส่ ว น พ นั ก ง า น แ ย ก ต า ม ช่ ว ง อ า ยุ

ผู้บริหาร
ระดบัสูงใน

ประเทศ 
100% 
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ตารางแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธนัวาคม 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 

2560 2561 2562 2563 2562 2563 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ าแนกตามเพศ                         

ชาย 62.1 62.89 68.77 64.66 83.79 65.38 90.49 65.34 7.48 75.69 6.92 81.58 

หญงิ 36.65 37.11 37.58 35.34 44.36 34.62 48.01 34.66 2.41 24.4 1.56 18.42 

จ าแนกตามระดบั                         

Manage 36.14 36.6 - - - -     - -     

Knowledge 40.64 41.15 - - - -     - -     

Operate 21.97 22.25 - - - -     - -     

Level 9-UC - - 37.08 34.87 43.25 33.75 48.87 35.29 - - - - 

Level 7-8 - - 15.73 14.79 15.73 12.27 13.37 9.65 - - - - 

Level 1-6 - - 53.54 50.34 69.18 53.98 76.26 55.06 - - - - 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 98.75 106.35 128.16 138.50 9.89 8.48 

 

จ าแนกผู้บริหารและพนักงาน 

ปีท่ีจ่าย 
    กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการในบริษทัย่อย พนักงาน 

จ านวน (ล้าน) ร้อยละ จ านวน (ล้าน) ร้อยละ 

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

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

หมายเหตุ : ค่าจา้ง ค่าตอบแทนน้ี ยงัไม่รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ ที่บรษิทัฯ จ่ายให ้เช่นค่าฝึกอบรมพฒันา ค่าจดักจิกรรมส่งเสรมิหรอืสนัทนาการ ฯลฯ และ
ค่าใชจ้่ายที่บรษิทัตอ้งจ่ายสมทบใหพ้นกังานตามกฎหมาย 

 

การจ่ายค่าจ้าง : จะจ่ายเดือนละ 1 ครัง้ในวนัท างานสุดท้ายของเดือนโดยผ่านเข้าบญัชีธนาคารของพนักงาน 
 

 

                           กราฟแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างปี 2563            ตารางแสดงอตัราค่าจ้างขัน้ต า่แยกตามพ้ืนท่ีตัง้องคกกร 
 

พืน้ท่ีตัง้องคกกร 
ค่าจา้งต า่สุดเร่ิมต้น 

(ไมร่วมสวสัดิการอ่ืน) 
ค่าจา้งต า่สุด 
ตามกฎหมาย 

ส านักงานกรงุเทพฯ  
(ประเภทรายเดอืน) 

10,050 บาท/เดอืน 9,930 บาท/เดอืน 

โรงงานระยอง,  
โรงไฟฟ้า Q Solar 1 
(ประเภทรายเดอืน) 

10,050 บาท/เดอืน 10,050 บาท/เดอืน 

โรงไฟฟ้า Q Solar 1 
(ประเภทรายวนั) 

330 บาท/วนั 324 บาท/วนั 

 

Female 
49.57 MB. 

Male 
97.41 MB. 
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ตารางแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 

สถานภาพการจ้าง ณ 31 ธนัวาคม 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 

2560 2561 2562 2563 2562 2563 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

ร้อย
ละ 

จ าแนกตามเพศ                         

ชาย 62.1 62.89 68.77 64.66 83.79 65.38 90.49 65.34 7.48 75.69 6.92 81.58 

หญงิ 36.65 37.11 37.58 35.34 44.36 34.62 48.01 34.66 2.41 24.4 1.56 18.42 

จ าแนกตามระดบั                         

Manage 36.14 36.6 - - - -     - -     

Knowledge 40.64 41.15 - - - -     - -     

Operate 21.97 22.25 - - - -     - -     

Level 9-UC - - 37.08 34.87 43.25 33.75 48.87 35.29 - - - - 

Level 7-8 - - 15.73 14.79 15.73 12.27 13.37 9.65 - - - - 

Level 1-6 - - 53.54 50.34 69.18 53.98 76.26 55.06 - - - - 

รวมการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 98.75 106.35 128.16 138.50 9.89 8.48 

 

จ าแนกผู้บริหารและพนักงาน 

ปีท่ีจ่าย 
    กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการในบริษทัย่อย พนักงาน 

จ านวน (ล้าน) ร้อยละ จ านวน (ล้าน) ร้อยละ 

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

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

หมายเหตุ : ค่าจา้ง ค่าตอบแทนน้ี ยงัไม่รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ ที่บรษิทัฯ จ่ายให ้เช่นค่าฝึกอบรมพฒันา ค่าจดักจิกรรมส่งเสรมิหรอืสนัทนาการ ฯลฯ และ
ค่าใชจ้่ายที่บรษิทัตอ้งจ่ายสมทบใหพ้นกังานตามกฎหมาย 

 

การจ่ายค่าจ้าง : จะจ่ายเดือนละ 1 ครัง้ในวนัท างานสุดท้ายของเดือนโดยผ่านเข้าบญัชีธนาคารของพนักงาน 
 

 

                           กราฟแสดงสดัส่วนการจ่ายค่าจ้างปี 2563            ตารางแสดงอตัราค่าจ้างขัน้ต า่แยกตามพ้ืนท่ีตัง้องคกกร 
 

พืน้ท่ีตัง้องคกกร 
ค่าจา้งต า่สุดเร่ิมต้น 

(ไมร่วมสวสัดิการอ่ืน) 
ค่าจา้งต า่สุด 
ตามกฎหมาย 

ส านักงานกรงุเทพฯ  
(ประเภทรายเดอืน) 

10,050 บาท/เดอืน 9,930 บาท/เดอืน 

โรงงานระยอง,  
โรงไฟฟ้า Q Solar 1 
(ประเภทรายเดอืน) 

10,050 บาท/เดอืน 10,050 บาท/เดอืน 

โรงไฟฟ้า Q Solar 1 
(ประเภทรายวนั) 

330 บาท/วนั 324 บาท/วนั 

 

Female 
49.57 MB. 

Male 
97.41 MB. 

ตารางแสดงสัดส่วนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน

การจ่ายค่าจ้าง : จะจ่ายเดือนละ 1 ครั้งในวันทางานสุดท้ายของเดือนโดยผ่านเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่าแยกตามพื้นที่ตั้งองคกร

พื้นที่ตั้งองค์กร ค่าจ้างต�่าสุดเริ่มต้น

(ไม่รวมสวัสดิการอื่น)

ค่าจ้างต�่าสุด ตามกฎหมาย

สานักงานกรุงเทพฯ	(ประเภทรายเดือน) 10,050	บาท/เดือน 9,930	บาท/เดือน

โรงงานระยอง,	โรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	

(ประเภทรายเดือน)

10,050	บาท/เดือน 10,050	บาท/เดือน

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

อย่างเคร่งครัด	โดยด�าเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่ก�าหนด	และช่องทางกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้รับรู้เก่ียวกับสิทธิที่มี

ตามกฎหมาย	และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวกันภายกฎ	กติกาที่

กฎหมายก�าหนด	การวัดผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรก�าหนดให้วัดจากข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเก่ียวกับ

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน		

	 ส่วนการด�าเนินงานด้านสทิธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณและแนวทาง

ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า	QTC	และมีการประเมินคู่ค้าปีละ	1	ครั้ง	โดยยังไม่ได้ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	

Rights	Due	Diligence:	HRDD)	ตามหลักเกณฑ์ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	(UN	Guiding	Principles	

on	Business	and	Human	Rights)	แต่มีแผนที่จะด�าเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(HRDD)	อย่างเป็นระบบและ

ตามมาตรฐานสากลภายในปี	2564-2565

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

คณะกรรมการสวัสดิการ

	 	 บรษิทัฯ	จดัให้คณะกรรมการสวสัดกิารทีม่าจากการเลอืกต้ัง	มบีทบาทหน้าท่ีเป็นตัวแทนพนักงานของบรษิทัฯ	และบรษิทั

ย่อยทุกแห่งเพ่ือน�าเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม	สาธารณูปโภค	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดต่อบรษิทัฯ	โดยจดัให้มตีวัแทนนายจ้าง	(แผนกทรพัยากรบคุคล)	เข้าร่วมประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้		การด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการสวัสดกิารหากได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการบรษิทั	จะมผีลครอบคลมุถึงบรษิทั

ย่อยทุกแห่ง		คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระด�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						 สระมณี ฝ่ายบริการ กรรมการ

11.นางสาวพนิดา			 สุวรรณศรี ฝ่ายขายในประเทศ กรรมการ

12.นางสาวสุทธิรักษ์			 สุทธิสถิตย์ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เลขานุการฯ

สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง
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 สิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่าง

เคร่งครัด โดยดำเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่กำหนด และช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีตามกฎหมาย 
และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวกันภายกฎ กติกาที่กฎหมายกำหนด การ
วัดผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรกำหนดให้วัดจากข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน   

ส่วนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในสายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับคู่ค้า QTC และมีการประเมินคู่ค้าปีละ 1 ครั้ง โดยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) ตามหลักเกณฑ์ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights) แต่มีแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานสากล
ภายในปี 2564-2565 

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

คณะกรรมการสวัสดิการ 

  บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุก
แห่งเพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต่อบริษัทฯ 
โดยจัดให้มีตัวแทนนายจ้าง (แผนกทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  การดำเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะมีผลครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกแห่ง  
คณะกรรมการสวัสดิการชุดปัจจุบันมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2562-2563) ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการต่อพนักงานทั้งหมดรวมบริษัทย่อยทุกแห่ง 

 

 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
ชื่อ – สกุล ตัวแทนหน่วยงาน ตำแหน่ง 

1.นางสาวจุฑามณี             โรจน์จันทร์แสง ฝ่ายผลิต ประธานคณะกรรมการ 
2.นางทิพยวิมล         ถาวรชาต ิ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนฯ กรรมการ 
3.นายฉัตรชัย           แสงอภัย ฝ่ายผลิต กรรมการ 
4. นายเอกชัย    สีเพ็ญวรรณ ฝ่ายบริหาร กรรมการ 
5.นายเจษฎา           ประทีป ฝ่ายผลิต กรรมการ 
6.นางสาวภคณัฏฐ์    ตั้งตระกลู ฝ่ายบริหาร กรรมการ 
7.นางช่อผกา           กันภัยเพื่อน ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ 
8.นางสาวเพรชรัตน์   สุธีรพรชัย ฝ่ายขายต่างประเทศ กรรมการ 
8.นายวัชรินทร์      กล้ากสิกิจ ฝ่ายขายโครงการพิเศษ กรรมการ 
10.นางสาวมยุรี       สุรมณี ฝ่ายบริการ กรรมการ 
11.นางสาวพนิดา    สุวรรณศร ี ฝ่ายขายในประเทศ กรรมการ 
12.นางสาวสุทธิรักษ์    สุทธิสถิต ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เลขานุการฯ 

   1  :  23 คน 
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การด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2563

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท่ีเข้มข้น

ของภาครฐั	และมาตรการป้องกันการตดิเชือ้และการแพร่ระบาดของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยทุกแห่งส่งผลกระ

ทบต่อสทิธิส่วนบคุคลในการใช้ชวิีตประจ�าวันของพนักงานเป็นอย่างมาก	เช่นมาตรการให้ทกุคนสวมหน้ากาก

อนามยั	หรอืหน้ากากผ้า	และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอร์หรอืน�า้สบูบ่่อย	ๆ	ณ	ขณะน้ันท้ังหน้ากากอนามยั	และ

เจลแอลกอฮอร์เป็นสิง่ทีห่ามาใช้ได้ยากมาก	และมรีาคาแพง		ส่วนมาตรการปิดรัว้โรงงานไม่ให้พนกังานออก

กลบัไปรบัประทานอาหารกลางวันทีบ้่าน	เพ่ือป้องกันการสมัผสักบับคุคลภายนอก		ท�าให้พนกังานต้องรบัภาระ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากท่ีต้องซือ้อาหารทานเอง	หรอืการสัง่อาหารข้างนอกโดยใช้บรกิารส่งอาหาร		คณะกรรมการ

สวัสดกิารได้รบัฟังความเดอืดร้อนของพนักงานและน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารพิจารณาให้ความช่วยเหลอื

เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานตามรายการดังนี้

• ขอให้บริษัทฯ	จัดแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับพนักงานทุกคนคนละ	5	ผืนเพ่ือให้เพียงพอ

ต่อการใช้ใน	1	สัปดาห์

• ขอให้บริษัทฯ	ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันที่พนักงานต้องแบกรับภาระเพิ่มวันละ	10	บาทต่อคน

เป็นระยะเวลา	3	เดือนหรือจนกว่ามาตรการจะผ่อนคลาย		

	 คณะกรรมการบรหิารพิจารณาเหน็ควรให้ด�าเนนิการได้ตามท่ีคณะกรรมการสวสัดิการเสนอ	โดยอนุมติังบประมาณเพ่ือเยียวยา

ผลกระทบจ�านวนทั้งสิ้น		121,139.00	บาท	ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง	ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้

1.	 คณะกรรมการสวัสดิการและหน่วยงาน	CSR	.	HR	ลงพ้ืนท่ีท�าความเข้าใจกับพนักงานในมาตรการต่าง	ๆ	ท่ีบริษัทฯ	

ก�าหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในภายหน้าทั้งต่อตัวพนักงาน	ครอบครัว	และบริษัทฯ

2.	 อนมุตังิบประมาณจ�านวน	46,869.00	บาท	จดัซือ้หน้ากากอนามยัชนดิผ้ามสัลนิจ�านวน	1,250	ชิน้	และเจลแอลกอฮอร์	

3.	 อนมุตังิบประมาณจ�านวน	74,270.00	บาทช่วยเหลอืพนกังานครอบคลมุพนักงานจ�านวน	248	คนรวมบรษิทัย่อยท่ีได้รบั

ผลกระทบจากมาตรการปิดรั้วโรงงาน	โดยจ่ายค่าอาหารกลางวันเพิ่มให้คนละ	10	บาทต่อวัน			ส�าหรับพนักงานที่ระดับ

สูงชั้นผู้จัดการขึ้นไป	และพนักงานที่	WFH	ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว

ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ
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การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2563 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มขนของ
ภาครัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่งส่งผลกระทบต่อ
สิทธิสวนบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่นมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือน้ำสบู่บ่อย ๆ ณ ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอ
ฮอร์เป็นส่ิงที่หามาใช้ได้ยากมาก และมีราคาแพง  ส่วนมาตรการปิดรั้วโรงงานไม่ให้พนักงานออกกลับไป
รับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับบุคคลภายนอก  ทำให้พนักงานต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มจากที่ต้องซื้ออาหารทานเอง หรือการส่ังอาหารข้างนอกโดยใช้บริการส่งอาหาร  คณะกรรมการสวัสดิการ
ได้รับฟังความเดือดร้อนของพนักงานและนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อลด
ผลกระทบต่อพนักงานตามรายการดังนี้ 

• ขอใหบ้ริษัทฯ จัดแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับพนักงานทุกคนคนละ 5 ผืนเพื่อให้เพียงพอตอ่
การใชใ้น 1 สัปดาห ์

• ขอให้บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันที่พนักงานต้องแบกรับภาระเพิ่มวันละ 10 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือ
จนกว่ามาตรการจะผ่อนคลาย   

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเสนอ โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยา
ผลกระทบจำนวนทั้งส้ิน  121,139.00 บาท ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ 

1. คณะกรรมการสวัสดิการและหน่วยงาน CSR . HR ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพนักงานในมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
ขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในภายหน้าทั้งต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และบริษัทฯ 

2. อนุมัติงบประมาณจำนวน 46,869.00 บาท จัดซ้ือหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามัสลินจำนวน 1,250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอร์  
3. อนุมัติงบประมาณจำนวน 74,270.00 บาทช่วยเหลือพนักงานครอบคลุมพนักงานจำนวน 248 คนรวมบริษัทย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการปิดรั้วโรงงาน โดยจ่ายค่าอาหารกลางวันเพิ่มให้คนละ 10 บาทต่อวัน   สำหรับพนักงานที่ระดับสูงชั้น
ผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานที่ WFH ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว 

 

 

 

ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ  

 

4% 

 

 

 

 

มาก
45%

ปานกลาง
45%

น้อย
10%

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

มาก
54%

ปานกลาง
40%

น้อย
6%

2 .  ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ กั บ โ ค ร ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นี้
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การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2563 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มขนของ
ภาครัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่งส่งผลกระทบต่อ
สิทธิสวนบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่นมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือน้ำสบู่บ่อย ๆ ณ ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอ
ฮอร์เป็นส่ิงที่หามาใช้ได้ยากมาก และมีราคาแพง  ส่วนมาตรการปิดรั้วโรงงานไม่ให้พนักงานออกกลับไป
รับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับบุคคลภายนอก  ทำให้พนักงานต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มจากที่ต้องซื้ออาหารทานเอง หรือการส่ังอาหารข้างนอกโดยใช้บริการส่งอาหาร  คณะกรรมการสวัสดิการ
ได้รับฟังความเดือดร้อนของพนักงานและนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อลด
ผลกระทบต่อพนักงานตามรายการดังนี้ 

• ขอใหบ้ริษัทฯ จัดแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับพนักงานทุกคนคนละ 5 ผืนเพื่อให้เพียงพอตอ่
การใชใ้น 1 สัปดาห ์

• ขอให้บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันที่พนักงานต้องแบกรับภาระเพิ่มวันละ 10 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือ
จนกว่ามาตรการจะผ่อนคลาย   

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเสนอ โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยา
ผลกระทบจำนวนทั้งส้ิน  121,139.00 บาท ให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกแห่ง ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ 

1. คณะกรรมการสวัสดิการและหน่วยงาน CSR . HR ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพนักงานในมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
ขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในภายหน้าทั้งต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และบริษัทฯ 

2. อนุมัติงบประมาณจำนวน 46,869.00 บาท จัดซ้ือหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามัสลินจำนวน 1,250 ชิ้น และเจลแอลกอฮอร์  
3. อนุมัติงบประมาณจำนวน 74,270.00 บาทช่วยเหลือพนักงานครอบคลุมพนักงานจำนวน 248 คนรวมบริษัทย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการปิดรั้วโรงงาน โดยจ่ายค่าอาหารกลางวันเพิ่มให้คนละ 10 บาทต่อวัน   สำหรับพนักงานที่ระดับสูงชั้น
ผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานที่ WFH ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว 

 

 

 

ความพึงพอใจของพนักงานต่อมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ  

 

4% 

 

 

 

 

มาก
45%

ปานกลาง
45%

น้อย
10%

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

มาก
54%

ปานกลาง
40%

น้อย
6%

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

ตารางแสดงจ�านวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด 

ปี   2560   2561

2562 2563

QTC QTCGP&Q 
Solar1 QTC QTCGP&Q 

Solar1

จ�านวนที่ลาคลอด	(คน) 7 4 8 - 5 -

จ�านวนทีก่ลบัมาปฏิบติังานต่อ	(คน) 6 3
(1	คน	ลาคร่อมปี	

2562)

7
(1	คน	ลาคร่อมปี	

2563)

- 4
(1	คนลาคร่อมปี	

2564)
-

หมายเหตุ : พนักงานที่ลาคลอดคร่อมปี 2562-2563 กลับมาปฏิบัติงานต่อในปี 2563 จ�านวน 1 คน

                             

                                          “มุมนมแม่” โฉมหน้าหลาน QTC ปี 63

กลุ่มคุณแม่มือใหม่	และการขอรับค�าปรึกษาจากพยาบาล

ประจ�าโรงงาน

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

	 	 ปี	2563	คณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดจ�านวนทั้ง

สิ้น	59		ทุน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับได้แก่

1 ระดับอนุบาล 11 ทุน @1,000 บาท 11,000 บาท

2 ระดับประถมศึกษา 39 ทุน @1,500 บาท 58,500 บาท

3 ระดับมัธยมศึกษา 9 ทุน @2,000 บาท 18,000 บาท

รวมจ่ายทั้งสิ้น 87,500 บาท

น้องพราว
ลูกแม่นุ๊กพ่อพล

น้องสเกล	ลูกแม่อิ๋ว

น้อง	TN	ลูกแม่ฟ้า น้องรีญ่า	ลูกแม่บิว
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“มุมนมแม่” 

บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้คุณแม่ใช้พื้นที่ “มุมนมแม่” ในการปั๊มน้ำนมและแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูก เพื่อให้ลูกสามารถรับนมแม่ ได้นาน
ที่สุด เป็นการเชื่อมโยงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสในการเล้ียงดูที่ดี มีคุณภาพ (คุณแม่สามารถขออนุญาตผู้บังคับบัญชามาใช้บริการได้
ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปั๊มน้ำนม) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันทำการ พร้อมจัดให้พยาบาลทำหน้าที่ให้คำแนะนำที่
สำคัญเกี่ยวกับการสร้างน้ำนม และการเล้ียงดูบุตร    

ตารางแสดงจำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด  

ปี   2560    2561 
2562 2563 

QTC QTCGP&Q Solar1 QTC QTCGP&Q Solar1 

จำนวนที่ลาคลอด )คน(  7 4 8 - 5 - 

จำนวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ )คน(  6 3 
(1 คน ลาคร่อมปี 2562) 

7 
(1 คน ลาคร่อมปี 2563) - 4 

(1 คนลาคร่อมปี 2564) 
- 

หมายเหตุ : พนักงานที่ลาคลอดคร่อมปี 2562-2563 กลับมาปฏิบัติงานต่อในปี 2563 จำนวน 1 คน 
                              
                                          “มุมนมแม่”                  โฉมหน้าหลาน QTC ปี 63 

  

 

 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน  

  ปี 2563 คณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาเสนอขอทุนการศึกษาใหแ้ก่บตุรพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนทั้งส้ิน 59  ทนุ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก ่

1 ระดับอนุบาล 11 ทุน @1,000 บาท 11,000 บาท 

2 ระดับประถมศึกษา 39 ทุน @1,500 บาท 58,500 บาท 

3 ระดับมัธยมศึกษา 9 ทุน @2,000 บาท 18,000 บาท 

รวมจา่ยทั้งสิ้น 87,500 บาท 

 

กลุ่มคุณแม่มอืใหม ่และการขอรับคำปรึกษาจากพยาบาล
ประจำโรงงาน 

น้อง TN ลูกแม่ฟ้า น้องพราว 
ลูกแม่นุก๊พ่อพล 

น้องรีญ่า ลูกแม่บิว 

น้องสเกล ลูกแม่อิ๋ว 
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จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสวัสดิการ

	 คณะกรรมการความปลอดภยั	(คปอ.)	และคณะกรรมการสวัสดกิาร	ชดุปัจจบุนั	(2562-2563)	จะหมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ภายในสิ้นปี	2563	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือท�าหน้าท่ีแทนในช่วงปี	(2564-2565)	เมื่อวันท่ี	6	

พฤศจิกายน	2563	ผลการด�าเนินงานเป็นดังนี้

   ผลการเลือกตั้ง  หมายเลข 1, หมายเลข 7, หมายเลข 10

           ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนนตามลำาดับ

   ผลการเลือกตั้ง  หมายเลข 5, หมายเลข 8, หมายเลข 1,

         หมายเลข 4, หมายเลข 3 ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนน 

         ตามลำาดับ

ช่องทางการร้องทุกข์

	 พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารระดับสูงได้	เมื่อไม่ได้

รบัความเป็นธรรม	หรอืเมือ่ถูกกระท�าโดยมชิอบ	หรอืเมือ่ถูก

ละเมดิสทิธิส่วนบคุคลตามช่องทางการร้องทุกข์ท่ีก�าหนดไว้

ในคูม่อืพนกังานหมวดท่ี	7	เรือ่งการร้องทุกข์และการพิจารณา

ข้อร้องทกุข์		หรอืหากมคีวามกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รบัความ

เป็นธรรม	สามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบได้โดยตรงอีก	1	ช่องทาง		

จ�านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด	165	คน	

คิดเป็น	86.39%	ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ทั้งหมด	มีจ�านวนบัตรเสีย	3	ใบคิดเป็น	1.81%	

ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้
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จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสวสัดิการ 
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และคณะกรรมการสสวัสดิการ ชุดปัจจุบัน (2562-2563) จะหมดวาระการดำรงค์ตำแหน่ง

ภายในส้ินปี 2563 ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนในช่วงปี (2564-2565) เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ 
คณะกรรมการความปลอดภัย 
 
 ผู้สมัคร จำนวน 11 คน 
 

 เลือกได้ 3 คน 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
 
 ผู้สมัครจำนวน 9 คน 
 

 เลือกได้ 5 คน 
 
 
 

 ผลการเลือกตั้ง  หมายเลข 1, หมายเลข 7, หมายเลข 10 
           ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนนตามลำดับ 

 
 
 
 

 ผลการเลือกตั้ง  หมายเลข 5, หมายเลข 8, หมายเลข 1, 
         หมายเลข 4, หมายเลข 3 ได้รับการเลือกตั้งผลคะแนน  
         ตามลำกับ 

 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 165 คน คิดเป็น 86.39% ของ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีจำนวนบัตรเสีย 3 ใบคิดเป็น 
1.81% ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี ้

 

ช่องทางการร้องทุกข ์

  พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่อแผนกทรัพยากร
บุคคลหรือผู้บริหารระดับสูงได้ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเมื่อถูก
กระทำโดยมิชอบ หรือเมื่อถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามช่องทางการร้อง
ทุกข์ที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานหมวดที่ 7 เรื่องการร้องทุกข์และการ
พิจารณาข้อร้องทุกข์  หรือหากมีความกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็น
ธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงอีก 1 
ช่องทาง  สำหรับบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถร้อง
ทุกข์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง       

 

2560 2561 2562 2563 

0 0 0 0 

    

0 0 0 0 

    

 
  2 0 

การวัดผลดำเนินการ 
 

คณะกรรมการสวัสดิการ
❍	 ผู้สมัครจ�านวน	9	คน
❍	 เลือกได้	5	คน

คณะกรรมการความปลอดภัย
❍	 ผู้สมัคร	จ�านวน	11	คน
❍	 เลือกได้	3	คน
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการดูแลพนักงาน 

	 “คน”	คนื	“ทนุ”	ขององค์กรทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมได้	“คน”	เป็นสนิทรพัย์ขององค์กรท่ีจบัต้องไม่ได้	และ	“คน”	เป็นทรพัย์สนิ

ขององค์กรท่ีไม่มค่ีาเสือ่ม	ดงันัน้	“คน”	จงึเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างย่ิงท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ไปถงึเป้าหมาย	แต่ก็ขึน้

อยู่กับว่าองค์กรจะสามารถดงึ	ความรู	้ความสามารถ	ตลอดจนทักษะหรอืความช�านาญ	รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนในองค์กร

มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน	องค์กรใดมคีนทีม่คีวามสามารถท่ีหลากหลาย	และสามารถรวบรวมความหลากหลายนัน้เข้า

ด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรได้	องค์กรนั้นก็จะมีความสามารถและได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน	เพราะ	“คน”	คือ	“ทุนมนุษย์”	

ที่ส�าคัญขององค์กร

	 การทีอ่งค์กรมคีนทีม่คีวามสามารถ	“คนเก่ง”	อยูใ่นองค์กรและสามารถสร้างความได้เปรยีบกับคูแ่ข่งขนัได้เป็นเรือ่งทีย่ากและ

ต้องใช้เวลาในการพัฒนา	แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษา	“คนเก่ง”	ให้อยู่คู่กับองค์กรไปตลอด	เพราะในตลาดแรงงาน	ทุกองค์กรก็จะ

สรรหา	“คน”	ที่เก่งมีความสามารถ	มาช่วยขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น	เป็นการแข่งขันด้านแรงงานท่ีเป็นความ

เสี่ยงขององค์กรท่ีลงทุนพัฒนาคนของตนเองจนเก่ง	แต่ไม่สามารถรักษา	“คนเก่ง”	ไว้ได้	น้ันเอง		ดังน้ัน	นอกจากการพัฒนาคนให้

เก่งมีความสามารถแล้ว	การให้การดูแล	เอาใจใส่	เห็นคุณค่าของความเป็นคน	พร้อมสนับสนุนให้	“คน”	มั่นท�าความดี	รู้จักแบ่งปัน

เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	มีจิตอาสา	ย่อมท�าให้	“คนเก่ง”	เป็น	“คนดี”	และมีความผูกพันต่อองค์กร	ซึ่งถือเป็นก�าไรสูงสุดขององค์กรนั้น	ๆ	

	 คิวทีซ	ีมพัีนธกิจส�าคญัหน่ึงในห้าข้อคือ	“พัฒนาทุนมนษุย์	สร้าง	“คนด”ี	“คนเก่ง”	ซึง่เป็นความท้าทายขององค์กรท่ีจะสามารถ

ใช้	“ทุนมนุษย์”	ที่มีเป็นศักยภาพส�าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ	และเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะต้องสูญเสีย	“ทุนมนุษย์”	ที่

ส�าคัญไปเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านแรงงานในปัจจุบัน		ดังน้ัน	กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทุน

มนุษย์ให้เป็น	“คนด”ี	และ	“คนเก่ง”	ไปพร้อม	ๆ	กัน	ท�าให้ทกุคนในองค์กรเหน็	“ควิทซี”ี	เป็นบ้านหลงัทีส่อง	และพร้อมทีจ่ะร่วมเติบโต

อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยทุนมนุษย์

2.เพื่อสร้างสุขภาวะองค์กร	ให้องค์กรเข้มแข็ง	พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดี

การบริหารจัดการ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล,	นโยบายสิทธิมนุษยชน.	นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร,	การขับ

เคลื่อนองค์กรด้วย	Happy	Work	Place	:	Happy	8	+	1

เป้าหมาย : 1.	เพิ่มความสามารถรายบุคคลและลด	GAP	รวมทั้งองค์กรลง	50%	ต่อปี

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ด�าเนินการได้	32.09%	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 2.	สร้าง	KM	ที่ส�าคัญต่อองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างน้อยปีละ	5	เรื่อง

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ด�าเนินการได้	4	เรื่อง	ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 3.	อัตราการลาออกน้อยกว่า	2%

ผลลัพธ์ : ป	2563	มีอัตราการลาออกคิดเป็น	1.22%	ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 4.	ระดับความสุขของคนในองค์กรมากว่า	75%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ระดับความสุขของพนักงานอยู่ที่	60.40%		ไม่ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : 5.	ความผูกพันองค์กรมากกว่า	80%

ผลลัพธ์ : ปี	2563	คะแนนความผูกพันองค์กรอยู่ที่	65%		ไม่ได้ตามเป้าหมาย
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  การพัฒนาทุนมนุษย์

                            

  

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถของพนักงานตามสมการความยั่งยืน	Q	+	R	=	

S	โดยใช้กลยุทธ์ท่ีส�าคญัคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างคน	“ด”ี	คน	“เก่ง”		ทัง้นีเ้พ่ือยกระดบัความสามารถของพนกังานให้

สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กรและการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ	เพ่ือการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	

การอบรมพัฒนามี	3	รูปแบบได้แก่						 OJT	Training					 		Inhouse	Training					 	Public	Training

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม

ควำมคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อตนเอ

เป็นอุปสรรคของกำรพัฒนำตนเอง

“Happy Brain”
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 การพัฒนาทุนมนุษย์ 

ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรบัเปลี่ยนวิธคีิด ไม่ยอมฝึกทักษะใหม่ๆ  
ที่จำเป็นต่อตนเอง เป็นอปุสรรคของการพัฒนาตนเอง                             “Happy Brain” 
   

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานตามสมการความยั่งยืน Q + R = S โดยใช้
กลยุทธ์ที่สำคัญคือการพัฒนาคนอย่างรอบด้านเพื่อสร้างคน “ดี” คน “เก่ง”  ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับ
ความสามารถหลักขององค์กรและการรวบรวมองค์ความรู้ขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา การอบรมพัฒนามี 3 

รูปแบบได้แก ่     OJT Training       Inhouse Training      Public Training 
 

 

 

 
 

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม 

สถานภาพพนักงาน 

จำนวนชั่วโมง/คน/ปี 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 

2560 2561 2562 2563 2562 2563 

จำแนกตามระดับ 

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

รว
มช

ั่วโ
มง

อบ
รม

 

เฉ
ลีย่

/คน
/ป ี

Manage  1,671.50 64.29 - - - - - - - - - - 

Knowledge  2,709.50 26.05 - - - - - - - - - - 

Operate  4,468.00 52.56 - - - - - - - - - - 

L9-UC     1,587.50 56.7 2,829.50 104.8 1260 45.96 - - - - 

L7-L8     1,067.50 50.83 2,628.50 131.43 1264 63.73 - - - - 

L1-L6     6,314.10 29.37 9,150.00 36.17 5606 26.29 - - - - 

จำแนกตามเพศ                         

เพศชาย 5,880 43.64 5,919.90 41.4 10,410.50 61.97 5749.5 32.62 337 15.32 700 35 

เพศหญงิ 2,969 37.31 3,049.20 38.12 4,197.50 49.38 2380.5 28.26 87 10.88 120 17.14 

รวมชั่วโมงฝึกอบรมทัง้ปี (ชั่วโมง( 8,849 8,969 14,608 8,130 424 820 

จำนวนพนักงานเฉล่ียทั้งปี (คน( 214 223 253 261 30 27 

โมเดลการพัฒนาบุคลากร 
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Individual Development Plan
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

	 จากการอบรมหลกัสตูร	Leadership	Development	Program	ตามโครงการวางแผนหาผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน	(Succession	

Plan)	ในปี	2562		HRD	ได้จัดท�าหลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการ	ตาม

หลักสูตร	Management	Development	Program	ขึ้นในปี	2563	โดยคณะกรรมการโครงการฯ	และบริษัท	ฮิวแมน	แอคชีพเม้นท	์

เซอร์วิส	จ�ากัด	ได้ออกแบบหลักสูตร	มีระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ	6	เดือน	ตามหัวข้อดังนี้

	 แต่เนือ่งจากในปี	2563	ได้มกีารแพร่ระบาดของเชือ้ไว้รสัโควิด-19	และมาตรการป้องกันทีเ่ข้มข้นจงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องหยดุ

แผนการพัฒนาในหลักสูตร	Management	Development	Program		เพื่อลดการพบปะแบบ	Face	to	Face	ระหว่างพนักงานระดับ

หารที่เข้ารับการพัฒนา	และอาจารย์ที่มาจากภายนอกบริษัทฯ	

กราฟแสดงสัดส่วนหลักสูตรอบรมในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปี 2563
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กราฟแสดงสัดสว่นหลักสูตรอบรมในดา้นต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏบิัติงาน ปี 2563 
 

  
 

 
Individual Development Plan 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  

จากการอบรมหลักสูตร Leadership Development Program ตามโครงการวางแผนหาผู้สบืทอดตำแหน่งงาน (Succession 
Plan) ในปี 2562  HRD ไดจ้ัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับผูจ้ัดการขึ้นไป เพื่อใหม้ีทักษะด้านการบริหารจัดการ ตาม
หลักสูตร Management Development Program ขึ้นในปี 2563 โดยคณะกรรมการโครงการฯ และบริษัท ฮิวแมน แอคชพีเม้นท ์เซอร์วิส 
จำกัด ได้ออกแบบหลักสูตร มีระยะเวลาในการพฒันาประมาณ 6 เดือน ตามหวัข้อดังนี ้

 

 

 

 
 

 

แต่เนื่องจากในปี 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 และมาตรการป้องกนัที่เข้มข้นจึงมีความจำเป็นทีต่้องหยุด
แผนการพัฒนาในหลักสูตร Management Development Program  เพื่อลดการพบปะแบบ Face to Face ระหว่างพนักงานระดับหารที่เข้า
รับการพัฒนา และอาจารย์ทีม่าจากภายนอกบรษิัทฯ  

40%

8%

1%

5%

46%

กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม 
QTC Energy

ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน

19%

18%

5%

8%

50%

กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม
QTCGP&Q Solar 1
ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพัฒนา 
1,274,711.07 บาท 

 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพัฒนา 
68,700.00 บาท 
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กราฟแสดงสัดสว่นหลักสูตรอบรมในดา้นต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏบิัติงาน ปี 2563 
 

  
 

 
Individual Development Plan 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  

จากการอบรมหลักสูตร Leadership Development Program ตามโครงการวางแผนหาผู้สบืทอดตำแหน่งงาน (Succession 
Plan) ในปี 2562  HRD ไดจ้ัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับผูจ้ัดการขึ้นไป เพื่อใหม้ีทักษะด้านการบริหารจัดการ ตาม
หลักสูตร Management Development Program ขึ้นในปี 2563 โดยคณะกรรมการโครงการฯ และบริษัท ฮิวแมน แอคชพีเม้นท ์เซอร์วิส 
จำกัด ได้ออกแบบหลักสูตร มีระยะเวลาในการพฒันาประมาณ 6 เดือน ตามหวัข้อดังนี ้

 

 

 

 
 

 

แต่เนื่องจากในปี 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 และมาตรการป้องกนัที่เข้มข้นจึงมีความจำเป็นทีต่้องหยุด
แผนการพัฒนาในหลักสูตร Management Development Program  เพื่อลดการพบปะแบบ Face to Face ระหว่างพนักงานระดับหารที่เข้า
รับการพัฒนา และอาจารย์ทีม่าจากภายนอกบรษิัทฯ  

40%

8%

1%

5%

46%

กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม 
QTC Energy

ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน

19%

18%

5%

8%

50%

กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเด็นหัวข้อการอบรม
QTCGP&Q Solar 1
ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพัฒนา 
1,274,711.07 บาท 

 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพัฒนา 
68,700.00 บาท 
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Training & Development 

พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อลด GAP 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ด้าน Hard & Soft  
Skill (Knowledge , Attitude , Behavior) ด้วยการประเมิน Skill 
Matrix Chart โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานร่วมกับ ส่วน HRD และ
นำ GAP ที่ได้มาดำเนินการให้ความรู้ ฝึกฝน พัฒนาพนักงานเพื่อ
เพิ่มความสามารถในงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
ส่งมอบที่ตรงเวลา และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 ในปี 2563 การฝึกฝน พัฒนาความสามารถของพนักงาน
เพื่อลด GAP ในงานทำไม่ได้ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้ปรับรูปแบบการอบรมพัฒนาจากเดิมที่
เน้นการเรียนรู้แบบ On the job Experience มาเป็นการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และลงพื้นที่จากการทำงานจริงบางส่วน 
ซึ่งพนักงานต้องปรับตัวในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก จึงทำให้การ
ประเมินความสามารถในรอบที่  2 ของปี  2563 มีผลต่างของ
ความสามารถ GAP น้อยกว่าเป้าหมายโดยทำได้ที่ 32.09%  และ
ในปี 2564 HRD จะปรับรูปแบบในการอบรมพัฒนาผ่านการเรียนใน
ชุดความรู้ KM  Learning 90% และการ Coaching 10% เพื่อให้
เป็นการต่อยอดจากปี 2563 และพนักงานได้มีการปรับเรียนรู้ด้าน
การใชเทคโนโลยีมากขึ้นแล้ว 

 

รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาในปี 2563  

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาทักษะเพื่อลด GAP ปี 2560-2563 
เป้าหมาย 50% ต่อปี 

 

10 

70 

20 

การเรียนรู้ ในห้อง 

การเรียนรู้จากกระบวนการ 
ระบบพี่เลี้ยง 

การเรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัต ิ
On-the-job Experience 

30 

70 

เรียนรูผ้่านช่องทางออนไลน์ 

เรียนรู้แบบไดพ้บกัน 

Online Learning or Working 

Offline Learning 
or Working 

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร	ด้าน	Hard	&	

Soft		Skill	(Knowledge	,	Attitude	,	Behavior)	ด้วยการ

ประเมิน	Skill	Matrix	Chart	โดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ร่วมกับ	ส่วน	HRD	และน�า	GAP	ที่ได้มาด�าเนินการให้ความ

รู้	ฝึกฝน	พัฒนาพนักงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในงาน	ซึ่ง

ส่งผลต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์	การส่งมอบท่ีตรงเวลา	และ

คุณภาพชีวิตของพนักงาน

	 ในปี	2563	การฝึกฝน	พัฒนาความสามารถของ

พนักงานเพ่ือลด	GAP	ในงานท�าไม่ได้ตามแผนที่ก�าหนด

เน่ืองจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	จึงได้ปรับรูป

แบบการอบรมพัฒนาจากเดิมท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ	On	the	

job	Experience	มาเป็นการเรยีนรูผ่้านช่องทางออนไลน์มาก

ขึน้	และลงพ้ืนทีจ่ากการท�างานจรงิบางส่วน	ซึง่พนกังานต้อง

ปรบัตวัในการเรยีนรูค่้อนข้างมาก	จงึท�าให้การประเมนิความ

สามารถในรอบที	่2	ของปี	2563	มผีลต่างของความสามารถ	

GAP	น้อยกว่าเป้าหมายโดยท�าได้ท่ี	32.09%		และในปี	2564	

HRD	จะปรบัรปูแบบในการอบรมพัฒนาผ่านการเรยีนในชดุ

ความรู้	KM		Learning	90%	และการ	Coaching	10%	เพื่อ

ให้เป็นการต่อยอดจากปี	2563	และพนักงานได้มีการปรับ

เรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้ว
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      เพ่ือนำ “ความรู้” ของบุคลากร Tacit Knowledge จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณในการทำความ
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ รวมถึงทักษะในการทำงาน  ถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรรุ่นใหม่ และการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร HRD 
จึงได้ทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไป
ให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้  นำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำ
ความ รู้ ที่ ไ ด้ ไป ป ระยุ กต์ ใช้ ใน ก า รป ฏิ บั ติ งาน  ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้  

QTC KM 
Knowledge Management 

K
M 

Sale 

Supply Chain 

Engineer 

Support 

Production 

แผนกผลิต 1 
แผนกผลิต 2 
แผนกผลิต 3 
แผนกผลิต 4 

ออกแบบ 
เขียนแบบ 
ทดสอบ ขายในประเทศ 

ขายต่างประเทศ 
ขายธุรกิจโซลาร์ 

คลังสินค้า 
ขนส่ง 

     เป้าหมายการรวบรวมและ
จัดทำ KM ขององค์กรได้อย่าง
น้อยปีละ 5 เรื่อง โดยในปี 2563 
ดำเนินการได้แ ล้วเสร็จพร้อม
เรียนรู้ 4 เรื่อง เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ
เทคนิคในกระบวนการผลิตที่
สำคัญ ๆ อีก 1 เรื่องอยู่ระหว่าง
การจัดทำ  

ผลการดำเนินงาน  
ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 	 	เป้าหมายการรวบรวม

และจดัท�า	KM	ขององค์กรได้

อย่างน้อยปีละ	5	เรือ่ง	โดยใน

ปี	2563	ด�าเนนิการได้แล้วเสรจ็

พร้อมเรยีนรู	้4	เรือ่ง	เป็นหวัข้อ

เก่ียวกับเทคนคิในกระบวนการ

ผลติทีส่�าคญั	ๆ	อกี	1	เรือ่งอยู่

ระหว่างการจัดท�า

						เพ่ือน�า	“ความรู”้	ของบคุลากร	Tacit	Knowledge	

จากประสบการณ์	พรสวรรค์หรอืสญัชาตญาณในการ

ท�าความเข้าใจส่ิงต่าง	ๆ	รวมถึงทักษะในการท�างาน		

ถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นใหม่	และการเรียนรู้ของ

พนักงานในองค์กร	HRD	จึงได้ท�าการรวบรวม,	สร้าง,	

และกระจายความรูข้ององค์กร	ไปให้ทัว่ทัง้องค์กรเพ่ือ

ให้เกิดการต่อยอดของความรู้		น�าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์	รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

ภายในองค์กรขึน้	โดยรวบรวมองค์ความรูท้ีม่อียู่ในตวั

บุคคลหรือเอกสาร	มาพัฒนาให้เป็นระบบ	เพ่ือให้ทุก

คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู	้และพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผูรู้	้น�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน	

ให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลความรู้	
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Knowledge Management 

K
M 

Sale 

Supply Chain 

Engineer 

Support 

Production 

แผนกผลิต 1 
แผนกผลิต 2 
แผนกผลิต 3 
แผนกผลิต 4 

ออกแบบ 
เขียนแบบ 
ทดสอบ ขายในประเทศ 

ขายต่างประเทศ 
ขายธุรกิจโซลาร์ 

คลังสินค้า 
ขนส่ง 

     เป้าหมายการรวบรวมและ
จัดทำ KM ขององค์กรได้อย่าง
น้อยปีละ 5 เรื่อง โดยในปี 2563 
ดำเนินการได้แ ล้วเสร็จพร้อม
เรียนรู้ 4 เรื่อง เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ
เทคนิคในกระบวนการผลิตที่
สำคัญ ๆ อีก 1 เรื่องอยู่ระหว่าง
การจัดทำ  

ผลการดำเนินงาน  

“Happy Work Life”

 การดูแลพนักงาน  
	 	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันส�าคัญย่ิงในการขับ

เคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย		การดูแล	เอาใจใส่ท้ังในเรื่องงาน	และการด�าเนินชีวิต

ของพนักงานให้สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง	เป็นภารกิจส�าคัญที่บริษัทฯ	

ให้การสนับสนนุท้ังด้านบคุลากร	เวลา	และทรพัยากรทีจ่�าเป็น	ภายใต้นโยบายการ

สร้างสขุภาวะองค์กร	https://qtc-energy.com/th/happy-workplace-policy/	ขบั

เคลือ่นโครงการให้ความรู	้ความเข้าใจผ่านกจิกรรมส่งเสรมิต่าง	ๆ	ให้เป็นทางเลอืก

ที่เหมาะสมของแต่ละคน		มีเป้าหมายสร้างความสุขที่ยั่งยืน	และเกิดสมดุลยภาพ

ระหว่างชวิีตกับงาน	รวมถึงมคีวามผกูพันต่อองค์กรและอตัราการลาออกท่ีน้อยลง
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 การดูแลพนักงาน   
  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้าหมาย  
การดูแล เอาใจใส่ทั้งในเรื่องงาน และการดำเนินชีวิตของพนักงานให้สามารถสร้างความสุขได้ด้วย
ตนเอง เป็นภารกิจสำคัญที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร เวลา และทรัพยากรที่จำเป็น 
ภายใต้นโยบายการสร้างสุขภาวะองค์กร https://qtc-energy.com/th/happy-workplace-policy/ 

ขับเคล่ือนโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมตา่ง ๆ ให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมของแต่
ละคน  มีเป้าหมายสร้างความสุขที่ยั่งยืน และเกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน รวมถึงมีความผูกพัน
ต่อองค์กรและอัตราการลาออกที่น้อยลง 

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ 

รายการ 

QTC Energy QTCGP & Q Solar 1 
2560 2561 2562 2563 2562 2563 

จำนวน
(คน( 

ร้อยละ จำนวน
(คน( 

ร้อยละ จำนวน
(คน( 

ร้อยละ จำนวน
(คน( 

ร้อยละ จำนวน
(คน( 

ร้อยละ จำนวน
(คน( 

ร้อย
ละ 

จำนวนพนักงาน ณ สิ้นป ี 209 245 265 252 30 27 
พนักงานเขา้ใหม ่                         

เพศชาย 40 62.5 58 73.42 81 92.05 21 84 4 80 - - 
เพศหญงิ 24 37.5 21 26.58 7 7.95 4 16 1 20 - - 

พนักงานเขา้ใหม ่                         
อายุ 18-35 ปี 55 85.94 67 84.81 79 89.77 21 84 3 60 - - 
อายุ 36-50 ปี 9 14.06 10 12.66 9 10.23 4 16 1 20 - - 
อายุมากกว่า 50-60 ปี - - 1 1.27 - - - - 1 20 - - 
อายุมากกว่า 60 ป ี - - - - - - - - 1 20 - - 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ                         
เพศชาย 34 62.96 31 65.96 59 89.39 34 89.47 2 66.67 1 100 
เพศหญงิ 20 37.04 16 34.04 7 10.61 4 10.53 1 33.33 - - 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั                         
อายุ 18-35 ปี 43 79.63 29 61.7 60 90.91 32 84.21 2 66.67 1 100 
อายุ 36-50 ปี 10 18.52 16 34.04 6 9.09 6 15.79 1 33.33 - - 
อายุมากกว่า 50-60 ปี - - - - - - - - - - - - 
อายุมากกว่า 60 ป ี 1 1.85 2 4.26 0 0 - - - - - - 

อัตราการลาออกของพนกังานตอ่ป ี % 2.1 1.76 2.2 1.22 10 3.70 

 
 

 

 

 

 

 

 อัตราการลาออก QTC Energy อัตราการลาออก  
QTCGP & Q Solar 1 

“Happy Work Life” 

ตารางแสดงสัดส่วนการเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ
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          จากปัญหาในปี 2562 อัตราการลาออกของพนักงานที่เข้าทำงานใน
ระหว่าง 1 ถึง 2 เดือนเฉล่ียอยู่ที่ 2.2% โดยแผนกทรัพยากรบุคคล ส่วน HRD 
ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม และลงพื้นที่วิเคราะห์หาสาเหตุจากการ
ลาออก   ซึ่งพบว่าพนักงานใหม่ยังปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงาน
ลักษณะงานใหม่ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ได้ รวมถึงการเกิดปัญหา
ในระหว่างทำงาน ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร 
  จึงนำสู่กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ระบบ “พี่เล้ียง”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาส่วนงาน และกระบวนการ
ในระบบพี่เล้ียง จะทำหน้าที่ดูแลการสอนงานพนักงานใหม่ตาม หลักสูตรความ
จำเป็นหน้ างานตาม (Training Need) ทั้ งด้ านเทคนิคการใช้อุปกรณ์  
เครื่องจักร การอ่านแบบ , การใช้เครื่องมือวัด ตลอดถึงการปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และการแก้ปัญหาหน้างานที่พบผ่านการปรับปรุง
งานแบบ Kaizen 

เมื่อครบระยะทดลองงาน “พี่เล้ียง”จะร่วมประเมินความรู้ , ทักษะ และ
พฤติกรรมที่ดีผ่านแบบประเมินทักษะร่วมกับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และ 
HRD เพื่อให้ได้คะแนนประเมินออกมาเป็นที่ยอมรับ และทำให้อัตราการ
ลาออกของพนักงานใหม่ลดลง 

1.2 % 

กระบวนการในการดำเนินการระบบพี่เลีย้ง 

กำหนดหลักเกณฑ ์
ของระบบ 

ประเมนิและ 
คัดเลือกพี่เลี้ยง 

วางแผนพัฒนา 
ความสามารถ 

ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ประเมนิผล 
การเป็นพี่เลี้ยง 

2.2 % 

1% 

Year 2019 

Year 2020 

การนำระบบ 

พี่เลี้ยง 

มาใช้ ใน QTC 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง 

ในระหว่าง	1	ถึง	2	เดอืนเฉลีย่อยู่ที	่2.2%	โดยแผนกทรพัยากรบคุคล	ส่วน	

HRD	ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม	และลงพ้ืนที่วิเคราะห์หาสาเหตุ

จากการลาออก			ซึ่งพบว่าพนักงานใหม่ยังปรับตัวเข้ากับองค์กร	เพ่ือน

ร่วมงานลักษณะงานใหม่	และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ไม่ได้	รวมถึง

การเกิดปัญหาในระหว่างท�างาน	ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร

	 จึงน�าสู่กระบวนการแก้ปัญหา	โดยใช้ระบบ	“พี่เลี้ยง”	

	 พนักงานท่ีผ่านการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาส่วนงาน	และ

กระบวนการในระบบพี่เลี้ยง	จะท�าหน้าที่ดูแลการสอนงานพนักงานใหม่

ตาม	หลกัสตูรความจ�าเป็นหน้างานตาม	(Training	Need)	ทัง้ด้านเทคนคิ

การใช้อุปกรณ์	เคร่ืองจักร	การอ่านแบบ	,	การใช้เคร่ืองมือวัด	ตลอดถึง

การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และการแก้ปัญหาหน้า

งานที่พบผ่านการปรับปรุงงานแบบ	Kaizen

	 เมือ่ครบระยะทดลองงาน	“พ่ีเลีย้ง”จะร่วมประเมนิความรู	้,	ทกัษะ	

และพฤตกิรรมท่ีดผ่ีานแบบประเมนิทกัษะร่วมกับผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน	

และ	HRD	เพ่ือให้ได้คะแนนประเมนิออกมาเป็นท่ียอมรบั	และท�าให้อตัรา

การลาออกของพนักงานใหม่ลดลง
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ระดับความสุขของคนในองค์กร

	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการวัดระดบัความสขุของพนกังานเฉพาะ	QTC	Energy	ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี	2559	โดยใช้เครือ่งมอื	Happinometer	

ซึ่งในปี	2563	ได้ด�าเนินการส�ารวจเมื่อเดือนกันยายน	2563	จ�านวนผู้ท�าแบบส�ารวจ	253	คนจาก	258	คนและได้ส่งข้อมูลให้กับ

ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อท�าการวิเคราะห์ผลหาความ

สขุในมติต่ิาง	ๆ		รวมถึงความพึงพอใจ	ความผกูพนัองค์กร	และสมดลุชวิีตของพนกังาน	พร้อมทัง้จดัท�าเป็นรายงานสรปุอย่างละเอยีด	

ซึ่งบริษัทฯ	จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุขของพนักงานต่อไป	
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ระดับความสุขของคนในองค์กร 
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการวัดระดับความสุขของพนักงานเฉพาะ QTC Energy ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้เคร่ืองมือ Happinometer 
ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2563 จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 253 คนจาก 258 คนและได้ส่งข้อมูลให้กับศูนย์วิจัย
ความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการวิเคราะห์ผลหาความสุขในมิติต่าง ๆ  
รวมถึงความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และสมดุลชีวิตของพนักงาน พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานสรุปอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสุขของพนักงานต่อไป  

 
 
 

 
 
จากผลการประเมินภาพรวมความสุขของตัวแทนพนักงานจำนวน 200 คน จากพนักงานทั้งส้ิน 265 คน (เฉพาะพนักงาน QTC 

Energy) พบว่าความสุขเฉล่ียอยู่ที่  62.6 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มีความสุข”  สูงขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงจากผลการประเมินปี 2561 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และให้ความรู้แก่พนักงาน หากพิจารณาในแต่ละมิติจะเห็นว่ามีผล
การประเมินสูงขึ้นกว่าปี 2561 ทุกมิติ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ 75%   ในปี 2563 บริษัทฯ จะขยายผลการประเมินความสุขครอบคลุมใน
บริษัทฯ ย่อย เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม 
ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต 

   
 จากผลการสำรวจความสุขของพนักงาน (เฉพาะ QTC Energy) ประจำปี 2563 พบว่าระดับความสุขในทุกมิติลดลงจากปี 2562 

โดยความสุขรวมลดลง 2.2% จากปี 2562 โดยผลการสำรวจสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะน้ัน  กำลังการผลิตลดลง พนักงานไม่มี
รายได้เพิ่มจากการทำงานล่วงเวลา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตโควดิ-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
การเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่สร้างความผูกพันต่อกันลดลง ฯลฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับความสุขของพนักงานต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง    

Body Relax Heart Soul Family Society  Brain Money Work Life
ปี 2560 55 55.6 67.5 69.8 62.8 60.5 63.5 52.1 66

ปี 2561 55.1 54.1 65.1 67.3 61.5 58.6 60.9 50.8 63

ปี 2562 58.2 56.6 68.7 69.2 62.3 61.3 63.7 54.7 67.7

ปี 2563 55.6 53.9 67 68 61.2 58.2 62.1 49.8 64.2
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	 จากผลการส�ารวจความสุขของพนักงาน	(เฉพาะ	QTC	Energy)	ประจ�าปี	2563	พบว่าระดับความสุขในทุกมิติลดลงจาก

ปี	2562	โดยความสุขรวมลดลง	2.2%	จากปี	2562	โดยผลการส�ารวจสอดคล้องกับสถานการณ์	ณ	ขณะนั้น		ก�าลังการผลิตลดลง	

พนกังานไม่มรีายได้เพ่ิมจากการท�างานล่วงเวลา	ซึง่เป็นผลกระทบมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19	และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อโรคโควิด-19	การเว้นระยะห่างทางสังคมท�าให้กิจกรรมต่าง	ๆ	ทางสังคมที่สร้างความผูกพันต่อกันลดลง	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ	ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสุขของพนักงานต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง			
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต

	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิการวัดระดบัความพึงพอใจ	ความผกูพัน	และสมดุลชวิีตพนักงานพร้อมกับการวดัระดับความสุขของพนักงาน	

โดยใช้เครื่องมือส่วนขยายของ	Happinometer	และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพ่ือท�าการวิเคราะห์ผล	ปี	2563	ได้ด�าเนินการส�ารวจเมื่อเดือนกันยายน 2563	จ�านวนผู้ท�าแบบ

ส�ารวจ 253 คนจาก 258 คน	มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน สมดุลชีวิต
ปี 2560 66 66.4 49.4

ปี 2561 63 64.2 50.2

ปี 2562 67.7 67.5 50.8

ปี 2563 64.2 65 46.6
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ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิต 
บริษัทฯ ดำเนินการวัดระดับความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตพนักงานพร้อมกับการวัดระดับความสุขของพนักงาน โดย

ใช้เครื่องมือส่วนขยายของ Happinometer และส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการวิเคราะห์ผล ปี 2563 ได้ดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2563 จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 253 คนจาก 
258 คน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลสำรวจความพงึพอใจ ความผกูพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน  
 

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน จากตัวแทนพนักงานจำนวน 
253 คน จากพนักงานทั้งส้ิน 258 คน พบว่าในปี 2563 ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตพนักงานมีระดับคะแนนลดลงจากปี 
2562 ซึ่งสอดคล้องเป็นเหตุผลเดียวกันกับการสำรวจระดับความสุขของพนักงาน และเช่นกันบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อพนักงานที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  

 
เป้าหมายความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ระดับคะแนน 

80% ซึ่งจากการสำรวจตั้งแต่ปี 2560 ยังไม่สามารถดำเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมายปัจจุบันระดับคะแนนอยู่ในระดับ “มาก” จากเกณฑ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยฯ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาในจุดอ่อนทุก ๆ กระบวนการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถยกระดับคะแนนความผูกพันของ
พนักงานขึ้นสู่ระดับ “มากที่สุด” ต่อไป 

 
 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส�ารวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตของพนักงาน 

	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลส�ารวจความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตของพนักงาน	จากตัวแทนพนักงาน

จ�านวน	253	คน	จากพนักงานทั้งสิ้น	258	คน	พบว่าในปี	2563	ความพึงพอใจ	ความผูกพัน	และสมดุลชีวิตพนักงานมีระดับคะแนน

ลดลงจากปี	2562	ซึ่งสอดคล้องเป็นเหตุผลเดียวกันกับการส�ารวจระดับความสุขของพนักงาน	และเช่นกันบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ

พัฒนากระบวนการต่าง	ๆ	ให้ตอบสนองต่อพนักงานที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล	

	 เป้าหมายความผกูพันของพนกังานต่อองค์กรทีร่ะดับคะแนน	

80%	ซึ่งจากการส�ารวจตั้งแต่ปี	2560	ยังไม่สามารถด�าเนินการได้

บรรลุตามเป้าหมายปัจจุบันระดับคะแนนอยู่ในระดับ	“มาก”	จาก

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่ง

ประเทศไทยฯ	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	จะยังคงพัฒนาในจุดอ่อนทุก	ๆ	

กระบวนการบริหารจัดการ	เพ่ือให้สามารถยกระดับคะแนนความ

ผูกพันของพนักงานขึ้นสู่ระดับ	“มากที่สุด”	ต่อไป
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กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร

	 บรษิทัฯ	ยังคงส่งเสรมิกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือส่งเสรมิให้พนกังานมทัีศนคตท่ีิดต่ีอตวัเอง	เพ่ือนร่วมงาน	องค์กร	และสงัคมโดยรวม	

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน	เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

โครงการ	“แฮปปี้มันนี่	ชีวิตดี๊ดี	หมดหนี้เลิกจน”	

	 จากกลุม่ชมรม	“คนรกัเกษตร	ปลกูผกั	กินฟร	ีมเีงนิออม”	สูก่ลุม่แม่บ้านของพนกังานทีพั่กอาศยัหอพักพนักงานของบรษิทัฯ	โดย

ในปี	2563	ได้ขอใช้พ้ืนท่ีเพ่ิมเตมิในส่วนทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ของบรษิทัฯ	ปลกูผกัสวนครวัปลอดสารพิษไว้กินเอง	และในส่วนทีเ่หลอืก็

แบ่งขายให้กับพนักงานในราคาถูกเป็นการสร้างรายได้เสรมิอกีทาง	และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสยีเงินซือ้ท่ีตลาดสด		นบั

ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโควิด-19	จากการไปพบปะผู้คนในตลาดสดมาสู่ชุมชนในหอพัก

 ภาพสวนครัวของกลุ่มแม่บ้านของพนักงานที่พักหอพัก QTC

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

“เป็นคนดี คิดดี ท�าดี มีสมาธิในการ
ท�างาน และสามารถรับมือกับปัญหา

ที่เข้ามาได้”
Happy Soul

“มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เรามีความเชื่อว่า 
ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้”

Happy Heart
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง	26	ธ.ค.	2563

กิจกรรม	“หม้อเติมบุญ”	น�าขนมเครื่องดื่มเติมใส่ตู้เย็นเพื่อบริการประชาชน
ที่ใช้บริการ	ณ	รพ.สต.มาบยางพร
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การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน ประจ�าปี 2563

	 ในปี	2563	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารางวัลให้แก่พนักงานท่ีอายุงานครบ	20	ปี	และ	10	ปี	โดยได้มอบให้พนักงานเมือ่วันท่ี	26	ธันวาคม	

2563	โดยจัดเป็นกิจกรรมเล็ก	ๆ	และใช้เวลาไม่มากนักตามาตรการป้องกันโควิด-19	ผู้เข้ารับรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับรางวัล

ได้ตนเองบางส่วนจึงเก็บรักษาไว้	ให้พนักงานติดต่อรับได้ในภายหลังรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้	

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่งงาน รางวัล ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่งงาน รางวัล

1 นายวัชรินทร์ กล้ากสิกิจ ผู้ชำานาญการ 20 ปี 7 นายสงกรานต์ ชัยพนัส ช่างบริการ L3 10 ปี

2 นายชาญชัย ธนวรรณ ผู้จัดการฝ่าย L-11 20 ปี 8 นายเรืองสิทธิ์ เพชรกล้า พนักงาน L2 10 ปี

3 นายชำานาญ ปากน้ำา พนักงาน L1 20 ปี 9 นายปิยพงษ์ บุญเสริม ช่างบริการ L3 10 ปี

4 นางสาวกนกนิภา สิงห์แก้ว พนักงาน L1 10 ปี 10 นายสุรัตน์ พาโนมัย ผู้จัดการแผนก L9 10 ปี

5 นางสาวจิราภรณ์ ปะถานัง หัวหน้าส่วน L7 10 ปี 11 นายไพวรรณ สาระพงษ์ วิศวกรขาย L4 10 ปี

6 นายเจษฎา ประทีป พนักงาน L2 10 ปี 12 นายณรงค์ ทิศนาม พนักงาน L2 10 ปี

“อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว

อย่าตามใจตัวจนลืมว่าครอบครัวก็ส�าคัญ”

“Happy Family”

รางวัลชนะเลิศ ประจ�าปี 2563

“สานสัมพันธ์ครอบครัว ฝ่าวิกฤตโควิด-19”
ห่างกันอย่างไรให้รักเรายังเท่าเดิม 

คุณจ�านงค์ สิงคะ (Q Solar 1)   

“รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก”
คุณเอมิฏา สุรธนโกเศศ

“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
คุณปวิณา ใจดี

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ประจ�าปี 2563

ห่างกัน	2	เมตร

กับครอบครัวสู้โควิด

ไกลแค่ไหน…	คือใกล้

ขอบคุณพ่อ
ที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ	
ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหน
ในสายตาของพ่อ
ลูกก็ยังเป็นเด็กน้อย
ที่น่ารักของพ่ออยู่เสมอ

พ่อของหนู
ก็ยังน่ารักอยู่เสมอ

“รักพ่อค่ะ”
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กิจกรรมนันทนาการ ประจ�าปี 2563

ท่องเที่ยว พักผ่อนประจ�าปี

	 	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ในปี	2563	บริษัทฯ	จึงประกาศให้งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวม

ตัวของผู้คนจ�านวนมาก	และนอกสถานที่เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19	ของพนักงาน		กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้แก่	

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

จากการด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาวะองค์กร
โดยใช้แนวทาง Happy Work Place อย่างรอบด้าน

ท�าให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 20 “องค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข” 
และได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข”

ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2563

กิจกรรมที่ได้รับการพิจารณารางวัลคือการให้ความส�าคัญต่อสถาบันครอบครัว
จากโรงงานถึงบ้าน

“QTC Fun & Fit with Family”
https://www.youtube.com/watch?v=SLfvfrzTNjM 

   

ภาพรับรางวัลองค์กรต้นแบบ	“ครอบครัวมีสุข”	ในระดับดีเด่น	

จาก	ดร.สุปรีดา	อดุลยานนท์	ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2563

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ

แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

”Happy Relax”
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”Happy Society”

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
                                          

	 ธุรกิจระบบทุนนิยมในอดีตส่วนมากจะถูกเข้าใจว่า	‘ท�าทุกอย่างเพ่ือก�าไร’	จนไม่สนใจผลลัพธ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	ย่ิงเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ผลกระทบก็จะย่ิงมีมากขึ้น	เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตสินค้าของตนโดยไม่

ได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนท่ีต้องใช้ทรัพยากรน้ันร่วมกัน	คนในชุมชนไม่ยอมรับและเกิดการต่อต้านธุรกิจ	ในที่สุดธุรกิจ

อาจจะต้องปิดตวัลง			ปัจจบุนั	CSR	:	Corporate	Social	Responsibility	หรอืความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้เข้ามามบีทบาทส�าคัญต่อ

การก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจทัง้ในระยะสัน้	และระยะยาวเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กร	ผู้คนในสังคม	และส่ิงแวดล้อม		เป็นการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม	ชุมชน	ส่ิงแวดล้อม	ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่ง

อาจจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการด�าเนินงานในระยะสั้น	แต่อาจสามารถคืนผลตอบแทนกลับสู่องค์กรได้ในรูปแบบอื่น	ๆ	เช่น	การ

ได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากผู้คนในชุมชน	จนได้มาซึ่ง	“License	to	Operate”		หรือการท่ีองค์กรสามารถท่ีจะร่วมมือกับ

ชุมชนเพื่อพัฒนาให้องค์กรและชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความรับผิดชอบ	ก็จะยิ่งท�าให้องค์กรได้มาซึ่ง	

“License	to	Grow”	ดังนั้น	CSR	หรือ	ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

คิวทีซี	ตระหนักและให้ความส�าคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เป็นเพียงแค่การ

แสดงออกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตราสินค้า	หรือบริษัทฯ	เท่าน้ัน	แต่เป็นการลงมือท�าจริงโดยเริ่มท่ีภายในองค์กร	CSR	in	

Process		และขยายสูส่งัคมภายนอก	CSR	after	Process		โดยการน�าแนวทางปฏิบตัติามมาตรฐาน	ISO26000	มาประยุกต์ใช้อย่าง

เหมาะสมกับบริบทของคิวทีซี	และบริษัทย่อยทุกแห่ง	มีการจัดบุคคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และจัดสรรงบประมาณใน

การด�าเนนิงานซึง่ได้รบัการอนุมตัจิากบอร์ดบรษิทัฯ	อย่างเหมาะสม	โดยใช้กลยุทธ์	“การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยี”	เพ่ือ

ให้มัน่ใจได้ว่าทกุ	ๆ	กระบวนการทางธุรกิจของบรษิทัฯ	ทีส่่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมจะได้รบัการควบคมุ	ปรบัปรงุ	เพ่ือลด

ผลกระทบให้ได้มากทีส่ดุ	ตลอดจนสร้างการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนและสิง่แวดล้อมในทุก	ๆ 	ด้านตามความสามารถท่ีองค์กร

และบุคลากรมีอยู่	โดยให้ความส�าคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน	และการลงทุนทางสังคม	เพื่อสร้างความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนพื้นที่ที่บริษัท	

หรือ	บริษัทย่อยตั้งอยู่

การบริหารจัดการ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO26000,	มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO14001,นโย

บายการพัฒนาอย่างย่ังยืน,	คณะกรรรมการบริหารความย่ังยืนและบริหารความเสี่ยงองค์กร,	กิจกรรม	“เสวนา

ประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี”	

เป้าหมาย : 1.ข้อร้องเรียนจากชุมชนเนื่องจากการได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นศูนย์

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน	หรือสังคม	

เป้าหมาย : 2.ได้รับการพิจารณาให้ผ่านประชาพิจารณ์	จากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนกรณีมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการท�า

ประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ปี	2563	ไม่มีกรณีจ�าเป็นต้องท�าประชาพิจารณ์ทั้งของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยทุกแห่ง

มีควำมรัก สำมัคคี ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด

เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงำน

ชุมชน และสังคม “โดยกำรเริ่มที่ตัวเรำ” 
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เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้งดจัดกิจกรรม	“เสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	“	เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

โควิด-19	และเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	จึงงดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของคนจ�านวนมากทั้งของบริษัท	และบริษัท

ย่อยทุกแห่ง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญต่อประเด็นที่หารือกันไว้ในปี	2562	คือ

1.	 โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

2.	 โครงการจดัท�า	“ค่ายวทิยาศาสตร์”	เพ่ือสร้างการเรยีนรู	้และการเข้าถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีนในชมุชน

	 โดยในประเดน็ท่ี	2	บรษิทัฯ	ได้พิจารณาแล้วว่าปี	2563	ยังไม่สามารถด�าเนินการได้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19	โดยได้แจ้งเลื่อนการจัดท�ากิจกรรมออกไปอย่างไม่มีก�าหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ผู้น�าโรงเรียนทุก

แห่งในชมุชนทราบ	ส่วนในประเด็นที	่1	บรษิทัฯ	ได้พิจารณาจดัสร้างโรงเรอืนปลกูผกัปลอดสารพิษโครงการท่ี	1	ทีโ่รงเรยีนบ้านมาบเตย 

ผ่านกิจกรรมในโครงการ	“โรงเรือนในโรงเรียน”

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 

โครงการ “โรงเรือน ใน โรงเรียน”

	 เป็นโครงการท่ีได้รบัการต่อยอดจากการเสนอโครงการในงานเสวนาประชาคมชมุชนพบควิทซี	ีปี	2562		ซึง่โครงการดงักล่าวไม่

อยู่ในความถนัดของบคุลากรของควิทีซ	ีแต่เป็นสิง่ทีโ่รงเรยีนอยากได้เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนตามทีไ่ด้แสดงเจตนาไว้	บรษิทัฯ	

โดยแผนก	CSR	จงึได้เข้าอบรมในโครงการปลกูผกัไร้ดนิ	โดยทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลมาบยางพร	และได้เลือกโรงเรยีนบ้านมาบเตย 

เป็นโรงเรียนน�าร่อง		และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปพัฒนาบ้านเกิดในโครงการ

รวมใจพ่ีน้องสู่ท้องถ่ินได้	จึงได้น�างบประมาณจากโครงการมาใช้พัฒนาท้องถ่ินใกล้โรงงานในโครงการ	“โรงเรือน	ในโรงเรียน”	แทน	

ในการด�าเนินโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าของคิวทีซี	ได้แก่บริษัท	สยามวินบอร์น	จ�ากัด	ช่วยสนับสนุนชิ้นส่วนท่ีเป็นเหล็ก

ในการก่อสร้าง	และบริษัท	ไทย	อาร์เค.คิน	จ�ากัด	สนับสนุนด้านแรงงานคนในการก่อสร้าง	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	เกี่ยวกับการก่อสร้าง	

และการจัดหาอุปกรณ์	เมล็ดพันธุ์	ทางคิวทีซี	เป็นผู้รับผิดชอบ	นอกจากนี้พนักงานช่างเชื่อมจิตอาสาของบริษัทฯ	ได้ใช้เวลาหลัง

เลิกงานจัดท�าชั้นวางถาดส�าหรับปลูกผักจ�านวน		4	ชุด	พนักงานท่ีเข้าโครงการ	QTC	Season	2	Fun	&	Fit	with	Family	ก็รวบรวม

เงินที่	Challenge	ได้จากโครงการจ�านวน	10,000	ร่วมสมทบทุนมอบเป็นเงินสดให้โรงเรียนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

ปุ๋ย	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่จ�าเป็น		นับว่าเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ	สนับสนุนจาก	กลุ่มคนในสังคมค่อนข้างมาก	ซึ่งเป็นอีก

ประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรของคิวทีซี	ที่จะสามารถน�าไปต่อยอดขยายไปสู่โรงเรียนอื่นในชุมชนต่อไป	เป้าหมาย	1	โรงเรือน	ต่อ	1	

โรงเรียน	ต่อ	ปี		งบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงานทั้งสิ้น	34,673	บาท	(ไม่รวมเงินสมทบ	10,000	บาท	และค่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนเหล็ก

จาก	บจ.สยามวินบอร์น)		

  

ส่งมอบโรงเรือนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันนักเรียนได้เริ่มปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนรอบที่ 1
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ”

	 ปี	2563	บรษิทัฯ	ยังคงเข้าร่วมโครงการ	“ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวิีตผูพิ้การไทย”	ด้วยการฝึกอบรมอาชพี	หลกัสตูร	การ

เลี้ยงสัตว์	(ไก่ไข่)		และสนับสนุนแม่พันธุ์	พร้อมด้วยโรงเรือนให้แก่ผู้พิการจ�านวน	3	ราย		โดยบริษัทฯ	ได้ใช้เงินสนับสนุนเพื่อการฝึก

อาชพีจ�านวน	337,260	บาท	ผ่านการด�าเนินงานโครงการฯ	รบัผดิชอบโดยหอการค้าไทย	โดยเงนิสนบัสนนุได้น�าไปจดัสรรเป็น	3	ส่วน

ได้แก่	(1)ส่วนของคนพิการได้รบั	:	สดัส่วน	93.95%	ค่าเบีย้เล้ียงในการฝึกภาคปฏบิติั	ค่าอบรมภาคทฤษฎ	ีและเงนิทุนประกอบอาชพี

เลีย้งไก่ไข่	(2)ส่วนของผูด้�าเนนิโครงการ	:	สดัส่วน	3.75%	ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมต่าง	ๆ	เช่นค่าประสานงาน,ติดตามงาน,จดัการ

ประชมุ	เป็นต้น	(3)ส่วนของผูด้�าเนนิโครงการ	:	สดัส่วน	2.30%	ค่าบรหิารจดัการโครงการ	ผลการด�าเนินโครงการในปี	2563	เป็นดงันี้

รายการที่คนพิการได้รับในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพต่อคน 

(ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม ค่าอบรมภาคทฤษฎี)

รายการ หน่วยนับ จำานวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน

ค่าไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์ ตัว 60 250 15,000

ค่าอาหาร กระสอบ 31 500 15,500

ค่าวัสดุในการทำาเล้า และอุปกรณ์การเลี้ยง - - - 15,300

รวมเป็นเงิน - - - 45,800

	 ผูพิ้การได้รบัไก่ไข่กลางเดอืนกันยายน	ระหว่างเดือนตลุาคม	-	พฤศจกิายน	มไีก่บางส่วนตาย	และบางส่วนเจบ็ป่วย	ท�าให้ออก

ไข่น้อย	เพียงพอส�าหรับบริโภคภายในครอบครัวเท่านั้น	พวกเขาเริ่มขายไข่ได้ในเดือนธันวาคม	เป็นต้นมา	ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้

 สรุปผู้พิการในความรับผิดชอบของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) : ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ลำาดับ ชื่อ-สกุล อายุ
ประเภทความ

พิการ

รายได้ก่อนเข้าโครงการ

(ต่อเดือน)

รายได้เพิ่มจากการขายไก่ไข่

(ต่อเดือน)

1

นายจันทร์ อาวุธพันธ์

64 การเคลื่อนไหว

หรือ

ทางร่างกาย

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท

เหลือไก่ 52 ตัว ขายไข่วันละ 90 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2

นางสาวเอื้อย มั่นจิตร

45 จิตใจ

หรือ

พฤติกรรม

เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เหลือไก่ 45 ตัว ขายไข่ได้วันละ 80 บาท 

รวมเป็นเงิน 2,4000 บาท

3

นางสาวทองสุด เนเยือด

43 สติปัญญา เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท

รับจ้างทั่วไป 1,500 บาท

บัตรสวัสดิการ 300 บาท

เหลือไก่ 50 ตัว ขายไข่วันละ 90 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

	 ด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	ปี	2563	บริษัทฯ	จึงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจรับและเย่ียมคน

พิการในความรับผิดชอบ	ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ	ได้ด�าเนินการแทน
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสนับสนุนคนพิการ
 บ้านมนุษย์ล้อ (ธุรกิจคนพิการ) 

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากการเสวนาฯ	ปี	2560	โดยบรษิทัฯ	ยังคงให้การสนับสนนุสนิค้าจาก

กลุ่มผู้พิการในชุมชน	“บ้านมนุษย์ล้อ”	โดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์เศษผ้าเพื่อใช้ในการเช็ดท�าความ

สะอาด	ยอดการสั่งซื้อในปี	2563	จ�านวน		2,825		กก.		มูลค่า			50,850	บาท	

 ตะกร้าสานสุข คัดนางค์ เกตุวงศ์ 

	 ปี	2563	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการจดัซือ้ตะกร้าสานสขุ	ของแม่น�า้	คดันางค์	เกตวุงศ์	คณุแม่ผูไ้ม่ยอมแพ้สานตะกร้าขายเพ่ือเป็น

รายได้เลี้ยงลูกชายท่ีพิการตั้งแต่ก�าเนิดนอนติดเตียง	โดยได้จัดซื้อรวมท้ังส้ิน	286	ใบ	เป็นเงิน	52,310	บาท	เพ่ือน�ามาท�ากิจกรรม	

“อาสา	พาเพ่ือนสุข”	มอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานในเดือนเกิด	ท�าให้พนักงานที่ได้รับตะกร้าเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีได้รับว่า

สามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ล�าบากกว่าได้มากเพียงใด	อีกทั้งตะกร้าที่ได้รับยังได้น�าไปใช้แทนการใช้ถุงพลาสติกเพ่ือลดขยะพลาสติก

ได้อีกด้วย		

	 นอกจากนียั้งได้สัง่เพ่ิมอกีจ�านวน	50	ใบ	มลูค่า	

15,800	บาท	เพ่ือน�าไปบรรจขุองยังชพี	พร้อมหน้ากาก

อนามยั	และเจลล้างมอืเพ่ือน�าไปมอบให้ผูส้งูอายุใน

ชมุชนบ้านบ่อทอง	จ.ปราจนีบรุ	ีในวันผูส้งูอาย	ุซึง่เป็น

พื้นที่ที่	บจ.	Q	Solar	1	ตั้งอยู่

ตะกร้าสานสุข คัดนางค์ เกตุวงศ์ อ.พรานกระต่าย จ.ก�าแพงเพชร
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 โครงการปรับปรุงแสงสว่าง วัดบ่อทองรังสรรค์

	 เนื่องจากโรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อทอง	พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ชุมชนและด�าเนินชีวิตตาม

วิถพุีทธ	เข้าวัด	ท�าบญุ	เป็นประจ�าปกต	ิณ	วัด	บ่อทองรงัสรรค์	ซึง่เป็นวัดในชมุชน	และด้วยทางวัดมปัีญหาเรือ่งไฟส่องสว่างช่วงเวลา

กลางคืนเส้นทางถนนเข้าวัดซ่ึงจะมืดมาก	เป็นความเส่ียงอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา		ทางโรงไฟฟ้า	Q	Solar	1	จึงได้ท�าโครงการร่วม

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี	ในการปรับปรุงระบบแสงสว่าง	และมอบให้เป็นประโยชน์สาธารณะ	งบประมาณทั้งสิ้น	

ติดตั้งระบบแสงสว่างมอบให้เป็นสมบัติของวัดมูลค่า	26,584.80			บาท	

      

ภาพการด�าเนินงาน 27 เมษายน 2563

 การลงทุนทางสังคม
	 ส�าหรับการลงทุนเพื่อสังคม	คิวทีซี	ได้ประเมินแล้วว่า	ยังไม่มีความพร้อมที่จะด�าเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง	หรือ

เป็นธุรกิจหนึง่ของบรษิทัฯ		จงึมแีนวทางการลงทนุเพ่ือสงัคมผ่านการซือ้สนิค้า	และใช้บรกิารจากธุรกิจเพ่ือสงัคม		ซึง่ในปี	2563	บรษิทัฯ	

ได้งดจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือแนะน�าสินค้า	กรณีมีการจัดก็ท�าได้เพียงช่วงเวลาส้ัน	ๆ	ท้ังน้ีเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19	จึงไม่มีการจ้างงานจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	(SHE)	แต่ในช่วงท้ายปีก่อนเกิดการระบาด 

ระลอกใหม่	ควิทซี	ีได้ร่วมออกบธูในงาน	“การสร้างเสรมิครอบครวัอบอุน่และมสีขุเพ่ือคนท�างานในองค์กร”	ที	่ห้องวายุภกัษ์	6	โรงแรม

เซน็ทรา	ศนูย์ราชการ	แจ้งวัฒนะ	จงึได้ให้ทมีบรกิารนวดจากวสิาหกิจสขุภาพชมุชน	(SHE)	ร่วมให้บรกิารผู้ร่วมงานจ�านวน	1	เก้าอีน้วด 

ระยะเวลาบริการนวดเพียงครึ่งวันใช้งบประมาณ	3,000	บาท

ภาพบรรยากาศในงานเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
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 กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ส�าหรับกิจกรรม	หรือการบริจาค	หรือการให้การสนับสนุน	บริษัทฯ	ใช้วิธีการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ	วิเคราะห์ความ

จ�าเป็น	เหตผุลของการขอจดักิจกรรม	หรอืการขอรบับรจิาค	รวมถงึการพิจารณาความสามารถของบรษิทัฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	หรอื

การบรจิาคหรอืการให้การสนบัสนุนน้ัน	ๆ		จะต้องโปร่งใส	ตรวจสอบได้ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	กิจกรรมและการ

บริจาคที่ส�าคัญในปี	2563	ของบริษัท	และบริษัทย่อยเช่น

 กิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก’ 63  

	 เป็นกิจกรรมท่ีบรษิทัฯ	จดัข้ึนเป็นประจ�าต่อเนือ่งทกุปี	โดยหมนุเวียนจดั	ณ	โรงเรยีนในชมุชนตามท่ี	อบต.มาบยางพร	ก�าหนด

ขึน้	ในปี	2563	จดัขึน้	เมือ่วันเสาร์ที	่11	มกราคม	2563	ณ	โรงเรยีนบ้านห้วยปราบ	ต.มาบยางพร	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	ใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินกิจกรรมจ�านวน	33,285	บาท	มีพนักงาน	คิวทีซี	อาสารักเด็กจ�านวน	4	คน

      

ภาพกิจกรรม “คิวทีซี รักเด็ก ’63  ” ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

 สร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

	 Q	Solar	1	ได้จัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตในวัยเด็กของนักเรียนระดับอนุบาล	และระดับประถม

โรงเรียนในชุมชนพ้ืนที่ท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่	ด้วยการสร้างสนามเด็กเล่น	จัดให้มีเครื่องเล่นที่มีมาตรฐานความปลอดภัย	และเป็นเครื่อง

เล่นพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียนภายใต้งบประมาณ	100,000	บาทต่อปี	โดยในปี	2563	ได้จัดท�าและส่ง

มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมเป็นโรงเรียนแรก	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2563	

         

ภาพการมอบสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี
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กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19	และมาตรการท่ีทางรัฐบาลออกมาเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดในช่วง

ระยะแรก	มาตรการ	“อยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพ่ือชาติ”	และการสั่งงดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่มีการรวมตัวของคนจ�านวนมากเช่น	ปิดตลาดสด	

ปิดร้านค้า	ปิดการให้บรกิารบางประเภท	ฯลฯ	ท�าให้ส่งผลกระทบตอประชาชนเป็นวงกว้าง	โดยเฉพาะผู้ท่ีมฐีานะยากจน	และมอีาชพี

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รัฐออกมาตรการ	ท�าให้ขาดรายได้	ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน		ซึ่งมีให้เห็นทางสื่อทีวี	และสื่อ

ออนไลน์ต่าง	ๆ	เป็นจ�านวนมาก

	 คิวทีซี	ในฐานะผู้ประกอบการไทย	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	จึงขอแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้

รับผลกระทบจากโควิด-19	ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเหมาะสม	เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน	และสร้างขวัญก�าลังใจให้กับ

ประชาชนที่เดือดร้อนในเขตพื้นที่ที่บริษัทฯ	และบริษัทในเครือตั้งอยู่	โดยมีการด�าเนินการดังนี้

 • จัดถุงช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19

	 	 ด�าเนินการจัดหาสิ่งของจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และจัดถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19		ให้กับ

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวน		300	ชุด	เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	3	แห่งดังนี้

	 	 ประชาชนในพื้นที่ต�าบลมาบยางพร	จ.ระยอง	ผ่านองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร			 จ�านวน	100		ชุด

	 	 ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ	จ.กรุงเทพฯ	ผ่านส�านักงานเขตบางกะปิ	 	 จ�านวน	150		ชุด

	 	 ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อทอง	ผ่านองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อทอง	 	 จ�านวน			50		ชุด

 ถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 บรรจุสิ่งของจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตดังนี้

	 	 1.	 ข้าวกล้องหอมมะลิ	 จ�านวน		3	กิโลกรัม	 5.		 น�้าดื่ม	QTC			 	 จ�านวน	1	แพ็ค

	 	 2.	 ปลากระป๋อง	 จ�านวน	1	แพ็ค	 6.		 ไข่เค็ม	หรือ	น�้าพริก	 	 จ�านวน	1	แพ็ค

	 	 3.	 เจลล้างมือ	 จ�านวน	1	หลอด	 7.		 หน้ากากอนามัย	(ผ้ามัสลิน)	 จ�านวน	1	ผืน

	 	 4.	 ถุงผ้าลดโลกร้อน	 จ�านวน	1	ถุง

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

ภาพแสดงการแจกจ่ายถุงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยหน่วยงานภาครัฐด�าเนินการแทน คิวทีซี

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 
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• “หม้อแปลงปันสุข”

	 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19	ท�าให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในเขตอ�าเภอปลวกแดง	และย่าน

ใกล้เคียงปิดกิจการชั่วคราว	มีผู้ตกงานจ�านวนมาก	บางแห่งจ่ายค่าแรงบางส่วนท�าให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย	และด้วยมาตรการ

ป้องกันทีภ่าครฐัออกมาเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาด	ท�าให้การใช้ชวีติประจ�าวันของผู้ท่ีตกงานย่ิงเกิดความล�าบากมากข้ึน	ไม่สามารถ

หารายได้จากทางอื่นมาเสริมได้			บริษัทฯ	ตระหนักและมีความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหากปล่อยผ่านไปโดยไม่ให้ความช่วย

เหลือใด	ๆ	ความเดือดร้อนของผู้คนที่อยู่ใกล้	ๆ	โรงงานอาจส่งผลเดือดร้อนมาสู่ภายในโรงงานได้

	 บริษัทฯ	จึงให้ทีมงาน	CSR	และพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดท�าตู้	«หม้อแปลงปันสุข»		ซึ่งได้รับความสนับสนุนจาก	หจก.	

สะพานสี่	สตีล	โปรดักส์	ในการดัดแปลงตู้เก่าของโรงงานเพื่อน�ามาใช้งาน	โดยน�า	«หม้อแปลงปันสุข»	ตั้งวางไว้บริเวณหน้าโรงงาน

จังหวัดระยอง	ส�าหรับใส่อาหาร	เคร่ืองดื่ม	หรือของใช้ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน		เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนในต�าบลมาบยางพรหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	สามารถมาหยิบไปกิน	ไปใช้ได้	

โดยขอความร่วมมือจากทุกคนให้หยิบไปแค่พอกินพอใช้	เพื่อแบ่งปันให้ผู้เดือดร้อนคนอื่นที่มาที่หลัง

	 จากการน�าตู	้“หม้อแปลงปันสขุ”	ไปวางหน้าโรงงาน	จงึเกิดความร่วมมอืจากแนวร่วมท้ังภาครฐั	เอกชนและประชาชนทัว่ไปที่

อยู่ในชมุชนและมกี�าลงัทรพัย์ท่ีจะแบ่งปัน	ได้น�าข้าวสาร	อาหารแห้ง	เครือ่งดืม่	ผกั	ผลไม้	ขนม	ฯลฯ	มาช่วยเตมิในตู	้“หม้อแปลงปันสขุ” 

ทุกวัน	ซึ่งในแต่ละวันจะเห็นภาพผู้ให้ที่แวะมาเติม		และผู้รับที่แวะมาหยิบ	วนเวียนไป	นอกจากนี้พนักงานของบริษัทจากส�านักงาน

กรุงเทพฯ	และบริษัทย่อย	รวมถึงพนักงานท่ีประจ�าอยู่โรงงานก็ได้น�าสิ่งของมาเติม	บ้างก็ฝากเป็นเงินสดให้ทาง	CSR	ด�าเนินการ 

จัดซื้อสิ่งของจ�าเป็นมาเติมใส่	“หม้อแปลงปันสุข”	อย่างสม�่าเสมอ		เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมเพื่อแบ่งปันน�้าใจสู่

ผู้ที่เดือดร้อน		ท�าให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากไปได้

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันความสุขจากผู้ให้ถึงผู้รับ ณ ตู้ “หม้อแปลงปันสุข” หน้าโรงงานคิวทีซี จังหวัดระยอง
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• จัดท�าหน้ากากอนามัยชนิดผ้านาโนกันน�้าพร้อมสายคล้องในตัวส�าหรับเด็ก

	 จดัท�าหน้ากากอนามยัพิมพ์โลโก้	QTC	จ�านวน	4,000	ชิน้	มอบให้กับโรงเรยีนในชมุชน	5	แห่ง	และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลมาบยางพรเพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19		และเด็กหรือเยาวชนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ใช้งบประมาณทั้งสิน	100,000	บาท		โดยได้ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 โรงเรียนบ้านมาบยางพร	 จ�านว	 1,530	 ชิ้น	 เป็นเงิน	 38,250	 บาท

	 2.	 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ	 จ�านวน		1,250			 ชิ้น	 เป็นเงิน	 31,250	 บาท

	 3.	 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม	 จ�านวน				660	 ชิ้น	 เป็นเงิน	 16,500	 บาท

	 4.	 โรงเรียนบ้านมาบเตย	 จ�านวน				300			 ชิ้น	 เป็นเงิน	 7,500	 บาท

	 5.	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลมาบยางพร	 จ�านวน				160		 ชิ้น	 เป็นเงิน	 4,000		 บาท

	 6.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร	 จ�านวน				100			 ชิ้น	 เป็นเงิน	 2,500	 บาท

     มูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท   

  

	 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ	 โรงเรียนบ้านมาบยางพร	 โรงเรียนบ้านมาบเตย	

	 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลมาบยางพร	 รพ.สต.มาบยางพร

ด�าเนินการแจกช่วงวันที่ 2-5 ตุลาคม 2563
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เสียงสะท้อนจากตัวแทนในชุมชน

“คิวทีซี” ได้ท�ำสิ่งต่ำง ๆ แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม  ให้ควำมรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียนนอกห้องเรียน 

สนับสนุนในกำรพัฒนำโรงเรียนอยู่เสมอ ชื่นชม และขอบคุณครับ”

นำยสรณ์พัฒน์ ปถมอ�ำพนธ์
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบเตย

“Q Solar 1 ได้ให้ควำมอนุเครำะห์วัดด้วยดีเสมอมำ โดยเฉพำะกำรช่วยแก้
ปัญหำที่อำตมำเป็นห่วง กังวล มำช้ำนำนก็เรื่องควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของชำวบ้ำน และพระนี่แหละ
พอถนนมีแสงสว่ำงสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่กล้ำมำใช้เส้นทำงนี้อีก 

พระก็สบำยใจ ชำวบ้ำนก็สบำยใจ นับว่ำเป็นเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
บ้ำนเรำ”

พระครูสังฆรักษ์ สมบัติ วสุทฺโธ
เจ้ำอำวำสวัดบ่อทองรังสรรค์

บ้ำนบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี

“คิวทีซี” เป็นองค์กรที่มีน้�ำใจมำก ให้กำรช่วยเหลือแบบบูรณำกำร น�ำมำด้วย
กำรสร้ำงสังคมที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อชุมชน 

ก่อเกิดควำมแข็งแรงทุกภำคส่วน”

นำยเอกชัย กำญจนสกุลชัย
หน.ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

นักบริหำรทั่วไประดับอ�ำนวยกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลมำบยำงพร
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

	 คิวทซี	ีจดัท�ารายงานความย่ังยืนมาอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ปี	2557	ส�าหรบัรายงานความยัง่ยืนฉบบัน้ี	จดัท�าขึน้ตามแนวทางของ	

Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบับ	GRI	Standards	แบบทางเลือกหลัก	Core	Option		โดยระบุเนื้อหาข้อมูลองค์กร	แนวทาง

การบรหิารจดัการ	หวัข้อประเดน็เก่ียวกับความย่ังยืนท่ีมนัียส�าคญัในช่วงปี	2563	ครอบคลมุการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และ

สิ่งแวดล้อม	โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตามหลักเกณฑ์และขอบข่ายการรายงานดังนี้

ช่วงเวลาของการรายงาน		 :	 วันที่	1	มกราคม	2563		ถึง	31	ธันวาคม	2563

รอบการรายงาน		 :				รายปี

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน		 :	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	คิวทีซี	โกลบอลเพาเวอร์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	คิว	โซลาร์	1	จ�ากัด

การรับรองคุณภาพรายงาน		 :	 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละ

ประเด็นพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง	และเสนอเข้าคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบให้น�าเสนอข้อมูลสู่สาธารณะชน		บริษัทฯ	ยังไม่มีนโยบาย

ให้ตรวจรบัรองรายงานฯ	และตวัชีวั้ดผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัโดยหน่วยงาน

ภายนอก

รายงานฉบับก่อนหน้า		 :				รายงานความยั่งยืน	2562	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 https://investor.qtc-energy.com/storage/download/sustainability-

report/20200424-qtc-csr2019-th.pdf	

การสอบถามข้อมูล	 :	 สามารถสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอได้โดยติดต่อ	งานพัฒนาความย่ังยืน

องค์กร	

	 	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 อีเมล์	:	sustainability@qtc-energy.com	

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

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าของรายงานฉบับนี้โดยการ Scan QR Code
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GRI Content Index
Standard Disclosures

Page/Direct Answer
Omission External 

AssuranceSR One Report

GRI 102:  General Disclosure 2016

Organization Profile

102-1 Name	of	the	organization 5

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

102-3 Location	of	headquarters 5

102-4 Location	of	operations 5,10

102-5 Ownership	and	legal	form 11 16-34

102-6 Markets	served 10

102-7 Scale	of	the	organization 5,10

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 12,123-124

102-9 Supply	chain 18

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

No	significant	
changes	during	
the	reporting	
period.

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 39-48

102-12 External	initiatives 93,143,144

102-13 Membership	of	associations 9

Strategy

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

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 39-48

Ethics and Integrity

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

13-14

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	
ethics

31,36

Governance

102-18 Governance	structure 12,13 67-69

102-19 Delegating	authority - 67-75

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

16

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

18,142 60-66

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

31,36 67-75

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body - 68

102-24 Nominating	and	selecting	the	highest	
governance	body

- 80-84

102-25 Conflicts	of	interest - 88-91

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

- 68-69
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission External 
AssuranceSR One Report

102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	
body

5-13,69

102-28 Evaluating	the	highest	governance	body’s	
performance

33-34 61

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

24-25,41-48 38-39

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

24-25,41-48 38-39

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

16 -

102-33 Communicating	critical	concerns 41-48 38-39

102-35 Remuneration	policies https://investor.qtc-energy.com/storage/download/
corporate-governance/20180223-qtc-charters-th.pdf

102-36 Process	for	determining	remuneration 125 76-78

102-37 Stakeholders’	involvement	in	remuneration - 83-84

102-38 Annual	total	compensation	ratio 125 -

102-39 Percentage	increase	in	annual	total	
compensation	ratio

125 -

Stakeholder Engagement

102-40 List	of	stakeholder	groups 19-22

102-41 Collective	bargaining	agreements 18,123-125

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 19-22

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 19-22

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 19-22

Reporting Practice

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	
statements

152 35

102-46 Defining	report	content	and	topic	Boundaries 23-25

102-47 List	of	material	topics 25

102-48 Restatements	of	information 152

102-49 Changes	in	reporting 152

102-50 Reporting	period 152

102-51 Date	of	most	recent	report 152

102-52 Reporting	cycle 152

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 152

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

152

102-55 GRI	content	index 153

102-56 External	assurance		 - - Did	not	seek	
certification	
from	a	third	
party.
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Standard Disclosures
Page/Direct Answer

Omission External 
AssuranceSR One Report

GRI 200 : Economic

GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

50

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

201-1 Direct	economic	value	generated	and	
distributed

52-55 -

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

96 -

201-3 Defined	benefit	plan	obligations	and	other	
retirement	plans

124 127,160

201-4 Financial	assistance	received	from	government 54

GRI 202: Market Presence 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

50

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

202-1 Ratios	of	standard	entry	level	wage	by	gender	
compared	to	local	minimum	wage

123-125

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

123-124

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

2-3

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

203-2 Significant	indirect	economic	impacts 52-55

GRI 204: Procurement Practices

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

70

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers 55

GRI 205: Anti-corruption 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

36

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	
corruption

44

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

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

- - QTC	did	not	
experience	
any	cases	of	
corruption	and	
bribery	in	2020

GRI 300 : Environment

GRI 301: Materials 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

99

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

301-1 Materials	used	by	weight	or	volume 78

GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

99

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

302-1 Energy	consumption	within	the	organization 100-103

302-3 Energy	intensity 100-103

GRI 303: Water and Effluents 2018

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

99

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

303-3 Water	withdrawal 104-105

303-5 Water	consumption 104-105

GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

87-88

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions 89 ✓
By	SGS

305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions 89 ✓
By	SGS

305-3 Other	indirect	(Scope	3)	GHG	emissions 89 ✓
By	SGS

305-4 GHG	emissions	intensity 90

GRI 306: Effluents and Waste 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

74,80

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination 82-83
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306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 76-78

306-4 Transport	of	hazardous	waste 76

GRI 307: Environmental Compliance 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

74,80

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

307-1 Non-compliance	with	environmental	laws	and	
regulations

- - Not	case.

GRI 400 : Social

GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

130

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 135

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

124

401-3 Parental	leave 135-136

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

107

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

403-1 Occupational	health	and	safety	management	
system

108-109

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

108

403-3 Occupational	health	services 118-121

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

112,119

403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	
safety

110-111,132

403-6 Promotion	of	worker	health 119-121

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

120-121

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

109

403-9 Work-related	injuries 116-117

403-10 Work-related	ill	health 119
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GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

130

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 131

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

132-133

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

133

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

122

103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees 123-125

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

125

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

122

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

122,71

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

122

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

132

GRI 413: Local Communities 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

142

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

143-150

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

142
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GRI 417: Marketing and Labeling 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

62

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

64-66

GRI 418: Customer Privacy 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

62

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

69

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	
Boundary

62

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

- - Not	case
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