




ขอบเขตของรายงาน

	 รายงานความยั่งยืน	ของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	“คิวทีซี	

ประจ�าปี	2557	นี้	(ระหว่างมกราคม-ธันวาคม	2557)	เป็นรายงานฉบับแรกที่บริษัทฯ	ได้	

จัดท�าขึ้นเพื่อพิมพ์เผยแพร่สู่ผู ้มีส่วนได้เสีย	ทุกภาคส่วน	ในรายงานฉบับนี้กล่าวถึง

แนวทางในการบรหิารความยัง่ยนืขององค์กร	ผูม้ส่ีวนได้เสยีและประเดน็ทีท้่าทาย	รวมถงึ	

ผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ	ที่

มีนัยส�าคัญส่งผลต่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย	และคิวทีซี	

	 การจดัท�ารายงานความยัง่ยนืฉบบันี้	ประยกุต์ใช้แนวทางการรายงานของ	Global	

Reporting	Initiative	(GRI)	G4	ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล	และได้

รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร	นอกจากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว

บริษัทฯ	ยังได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์	www.qtc-energy.com	เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย
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รางวัลความแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล	CSR	Recognition	2014:	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

รางวัล	SET	Awards	2014		:	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กลุม่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ

ประเภทรางวัลดีเด่น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล	SET	Awards	2014		:	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กลุม่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ

ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รับรางวัล	5S	Model	Award	2014	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	
(ไทย-ญี่ปุ่น)	ใน	4	พื้นที่	ได้แก่
•	 พื้นที่โรงงาน	3
•	 พื้นที่ห้องพันคอยล์	1
•	 พื้นที่ส�านักงานแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 พื้นที่ส�านักงานกรุงเทพฯ

ได้รับเกียรติบัตรรับรองการด�าเนินการป้องกัน	และแก้ ไขปัญหา	ยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ	

ตามโครงการโรงงานสีขาว	ระดับ	3	โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	และ
จังหวัดระยอง
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รู้จัก	“คิวทีซี”

	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื		“ควิทซี”ี	
มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	
ถนนกรงุเทพกรฑีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ		และ
มโีรงงานผลติตัง้อยูเ่ลขที	่149	หมูท่ี	่2	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอ
ปลวกแดง	จังหวัดระยอง		มีพนักงานทั้งหมด	216	คน	

	 “คิวทีซี”	ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	(Make	to	Order)	มทีมีงานวศิวกรผู้
เชีย่วชาญคอยให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า		ทมีงานขายมอื
อาชพีทีม่คีวามรูแ้ละเข้าใจผลติภณัฑ์อย่างลกึซึง้	ทมีงานบรกิาร
หลังการขายผู้ช�านาญ	ดูแลแก้ไขแก้ไขปัญหาตลอด	24	ชั่วโมง			

	 “ควิทซี”ี	สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายขนาด	
10-30,000	kVA	ระบบไฟต�่าสุดถึงสูงสุด	72	kV	ทั้งแบบ	1	เฟส	
และ	3	เฟส	เตม็ตามก�าลงัเครือ่งจกัรทีม่อียูป่ระมาณ	1,000	MVA	
ต่อปี	หรือ	3,000	เครื่อง	ต่อปี	ผลิตทั้งแบบ	Wound	Core	แบบ	
Stacking	Core		และแบบแห้งที่หุ้มฉนวนเรซิ่น	(Cast	Resin)	
เราสามารถผลิตได้ทุกแบบทุกมาตรฐานทั่วโลก

	

	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

จ�าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	

จ�าหน่ายทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ	เช่นในยโุรป,	ออสเตรเลยี,	
ญี่ปุ่น,	เอเชียตะวันออกกลาง,	อเมริกาเหนือ,	แอฟริกาใต้	และ
อาเซียนทุกประเทศ
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วสิยัทศัน์	:		เราจะเป็นผูผ้ลติระดบัเวลิด์คลาส 
ผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์ 
แปรรปูพลงังานไฟฟ้าคณุภาพระดบัโลก (World 
Class)

ปรัชญาองค์กร	:	
• การบรหิารจดัการทีม่จีรยิธรรม มคีณุธรรม

และโปร่งใส
• คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

ตลอดการให้บริการอยู่ในระดับสากล 
• มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม 

และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

พันธกิจ	:	เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทีท้่าทายด้านการพฒันาระบบไฟฟ้า
ของลูกค้า ภายใต้คุณภาพสากล

	 จากวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และปรชัญาองค์กร	ท�าให้	QTC	ต้อง
ประณตีพถิพีถินัในทกุรายละเอยีดจากภายในจรดภายนอก	ใส่ใจใน	
ทกุขัน้ตอนการผลติ	ดแูลลกูค้าด้วยหวัใจแห่งการบรหิาร	มุง่มัน่	
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร	และตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อม	จนก่อให้เกดิค่านยิม
องค์กร	7	ประการ

ค่านิยมองค์กรสู่ความยั่งยืน	:		

	 Quality	of	DETAILS	“คณุภาพแห่งความประณตี”	
คือหัวใจส�าคัญสูงสุดในการท�างานของเรา	และแทรกซึมอยู่ใน
ทกุๆ	อย่างทีเ่ป็นควิทซี	ีตัง้แต่ผูค้น	วธิคีดิ	วธิที�างาน	เทคโนโลยี	
โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	

Dynamics =>	 เป็นองค์กรทีไ่ม่หยดุนิง่	สร้างสรรค์วฒันธรรม
องค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Environment =>		 มุง่เน้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์	
ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ลดการใช้
พลังงาน	ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

Teamwork =>	 ให้ความส�าคญัต่อทรพัยากรบคุคล	มุง่มัน่
พฒันาบคุคลากรทกุระดบัสูค่วามเป็นเลศิ
ของทีมงาน

Achievement =>	 บรหิารองค์กรอย่างมคีณุภาพมุง่มัน่สูเ่ป้า
หมายระดับ	World	Class

Innovation =>	 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์	ให้
มปีระสทิธภิาพการใช้งานสงู	ลดความสญู
เสยีของพลงังาน	คนืประโยชน์สูส่งัคมและ
สิ่งแวดล้อม

Leadership =>	 เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายในฐานะผูผ้ลติ	
หม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงู	ทัง้ในประเทศ	
และต่างประเทศ

Service => 	 •	 ทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญคอยให้ค�า
ปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า	

	 •	 ทีมงานขายมืออาชีพที่มีความรู้และ
เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง	

	 •	 ทมีบรกิารหลงัการขายผูช้�านาญ	ดแูล	
แก้ไขปัญหาตลอด	24	ชั่วโมง																															

	 •	 ทีมงานจัดส่ง	รวดเร็ว	ตรงเวลา
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

เรียน	ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ในช่วงปี	2557	ทีผ่่านมาสบืต่อเนือ่งจากปลายปี	2556	ประเทศไทยประสบ
ปัญหาความขัดแย้งทางด้านสังคม	และการเมืองอย่างรุนแรง	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	
ซึง่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อควิทซีด้ีวย	และนอกจากนีเ้รายงัต้องเผชญิกบั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ฝีีมอื	ซึง่แรงงานเหล่านีม้กัยดึตดิกบัรายได้	และ
เลอืกทีจ่ะท�างานทีใ่ห้ค่าตอบแทนทีส่งูกว่าในระยะสัน้ๆโดยไม่ให้ความส�าคญัต่อ
ความมัน่คงในระยะยาวท�าให้เราต้องสญูเสยีงบประมาณ	และเวลาในการพฒันา
ทักษะของพนักงานใหม่

	 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	โลกให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน
เพือ่ลดผลกระทบทางสงัคม	และสิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
ข้อก�าหนด	และแนวปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการใช้พลังงานที่
ไม่จ�าเป็น	และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	ในหลายประเทศทั่วโลก	ได้
มีการก�าหนดมาตรฐานและ	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานให้มี
ประสทิธภิาพในการใช้งานสงูขึน้	เพือ่ลดการใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื	ซึง่เป็นแนว
โน้มที่มีนัยส�าคัญต่อคิวทีซี	ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพ
สูง	เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้า
ได้ทั่วโลกในอนาคต	

	 จากความไม่แน่นอนทางการเมอืง	และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	รวม
ถงึแนวโน้มความต้องการ	ผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพสงูของตลาดโลก	
เป็นโอกาสให้ควิทซีไีด้ปรบัปรงุ	และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภายในองค์กร	
และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	โดยการน�าระบบบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	เข้ามาประยุกต์ใช้	ซึ่งในปี	2557	เราเป็นบริษัทแรกใน
ประเทศไทย	ที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	(Amorphous	
Distribution	Transformer)	ขนาดที่ใหญ่ที่สุดได้เป็นผลส�าเร็จ	และได้เปิดตัว
แล้วในปีนี้อย่างเป็นทางการ

	 ในป	ี2557	เราได้ก�าหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนขึ้น	ด้วยการ
ควบรวมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ร่วมกับแนวทางการบริหาร
คุณภาพ	และเราได้ใช้กรอบนี้ในการพัฒนา	กลยุทธ์ด้าน	“CSR”	และ	
“Quality”	ทัง้ในระยะสัน้	ระยะกลาง	และระยะยาว	ซึง่กลยทุธ์ทีส่�าคญัคอื	
1.การพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างรอบด้าน	เพือ่สร้างความสขุให้เกดิขึน้
ในองค์กร	2.การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง	ด้วยระบบ
บรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร	(TQM)	3.การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยี	
เพราะเราตระหนกัดว่ีา	การมคีน	“เก่ง”	และ	คน	“ด”ี	อยูใ่น	“ระบบการบรหิารจดัการ
ที่ดี”	ย่อมส่งผลให้	“คิวทีซี”	และ	“ผู้มีส่วนได้เสีย”	เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
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แนวทางการบริหารความยั่งยืน

กรอบการด�าเนินงาน

	 จากความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	ผนวกร่วมกบัวสิยัทศัน์องค์กรทีมุ่ง่มัน่สูค่วามเป็นเวลิด์

คลาส	และค่านยิมองค์กรทีมุ่ง่เน้นคณุภาพ	“Quality	of	Details”		

ปฏเิสธไม่ได้ว่าการด�าเนนิการต่างๆ	ของควิทซี	ีย่อมส่งผลกระ

ทบทัง้ในทางบวก	และทางลบแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	ซึง่อาจเป็นเหตุ

ให้องค์กรไม่เป็นทีย่อมรบัของชมุชน	สงัคม	ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้

เสยีอืน่ๆ		ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

ของ	คิวทีซี	เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันเราจึงได้ก�าหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนขึ้น	ด้วย

การควบรวมแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ร่วมกบัแนวทาง

การบริหารคุณภาพ	ที่เรามีความเชี่ยวชาญโดยการประยุกต์

ใช้มาตรฐานสากลต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ISO9001,	ISO14001,	

ISO5001,	ISO17025,	ISO26000	OHSAS18001,	TQM,	มอก.

384-2543,	การบริหารความเสี่ยง		โดยให้สอดคล้องกับบริบท	

ของ	“ควิทซี”ี		ออกมาเป็นกรอบการบรหิารคณุภาพเพือ่ความยัง่ยนื	

“QTC Sustainable Quality Management Framework”

สมการความยั่งยืนของคิวทีซี		Q	+	R	=	S

7
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จรรยาบรรณธุรกิจ

	 คิวทีซีบริหารความยั่งยืนองค์กรภายใต้หลักการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่	ีโดยมคีณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล	ท�าหน้าที่ติดตาม	ทบทวน	และประเมินผล

การด�าเนนิงานตามนโยบายเป็นประจ�าทกุปี	พร้อมทัง้ปรบัปรงุ

ให้มคีวามทนัสมยั	สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	และ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

	 คิวทีซี	ได้ส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณแก่

พนักงานทุกระดับ	เน้นการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานตั้งแต่

เริม่เข้างาน	โดยได้จดัท�าคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	และ

จรรยาบรรณธุรกิจแจกพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน	พร้อมทั้งการ

ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีถ่กูต้อง	และเผยแพร่

นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	และจรรยาบรรณธรุกจิบนเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ		http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.

html		และได้จัดให้มีระบบการแจ้งข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทาง

จดหมาย	และช่องทาง	e-mail	:	audit@qtc-energy.com	ถึง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการ

คุม้ครองผูร้้องเรยีน	ให้มคีวามปลอดภยั	และเกดิความเป็นธรรม	

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 ควิทซีไีด้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
ไว้เป็นแนวทางปฏบิตัอิย่างชดัเจน	โปร่งใส	ครอบคลมุการปฏบิตัิ
งานของกรรมการบรษิทั			ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุระดบั	และ
ได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ	สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่	http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56040

	 คณะกรรมการบริหาร	ตั้งใจเตรียมความพร้อมของ
คนในองค์กรทุกๆ	ด้านพร้อมทั้งวางรากฐานแนวทางปฏิบัติ
ของกระบวนการภายในให้มคีวามเข้มแขง็เป็นไปตามหลกัสากล	
ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่	โดยในปี	2557	ควิทซีไีด้เน้นการสร้างความเข้มแขง็	
และสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานภายในองค์กร	ด้วยการจัด
สมัมนาหวัข้อ	“ท�าไม	ไม่รวย	สกัท”ี	โดยอาจารย์เสน่ห์	ศรสีวุรรณ	
เมื่อวันที่	11	เมษายน	2557	ได้บรรยายให้ความรู้กับพนักงาน
เกี่ยวกับการออมเงิน			และวิธีการได้มาของเงินในทางที่สุจริต
โปร่งใส	จะน�าพาซึ่งความสุข	ซึ่งสามารถสร้างความตระหนัก
ให้กับพนักงานต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ทั้งในบทบาทของ
ลูกจ้าง	และบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม

	 นอกจากนี	้ได้ท�าการปรบัปรงุนโยบายการจดัซือ้	จดัหา	
เพือ่ก�าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามโปร่งใส	ชดัเจน	ให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

	 		ส�าหรับผลการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องร้อง
เรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการประกวดราคาจัดซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ของการไฟฟ้า
นครหลวงนัน้	ปัจจบุนัทางคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	(ปปช.)	ยังไม่มีข้อสรุปผลการ	
พจิารณาออกมา	(ควิทซีเีป็นหนึง่ในบรษิทัทีช่นะการประกวดราคา)
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางปฏิบัติ

•	 มีกระบวนการ	และโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน	
แสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจด�าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยความ
โปร่งใสและส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม	เคารพ
ต่อหลักนิติธรรม	

•	 ให้ความเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชน	ของพนกังานทกุระดบั	
พร้อมทัง้ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการรวมกลุม่ของพนกังาน	
เพือ่สทิธทิางการเมอืง	ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	
บรหิารความปลอดภยัด้วยระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	

•	 มุง่มัน่ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง	ผูบ้รหิารและ
พนกังานในทกุระดบั	ดแูลผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม	ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรและการส่งเสรมิสขุภาพ
ตามแนวทาง	Happy	Work	Place	

•	 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร	ด้วยระบบมาตรฐาน	
ISO14001	และ	ISO50001	พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และสร้างจิตส�านึก
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน	ด้วยกิจกรรมส่ง
เสริมต่างๆ	

•	 ด�าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย	์เป็นธรรม	และเคารพในสิทธิ
ทางทรัพย์สินของผู้อื่น	ไม่ใช้อ�านาจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า	
หรือคู่แข่งขันทางการค้า	พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกพนักงาน
ในการปฏิบัติตามนโยบาย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	 เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์อย่างถกูต้อง	ไม่บดิเบอืน	
เป็นไปตามทีม่าตรฐานก�าหนด	บรหิารคณุภาพสนิค้าด้วย
มาตรฐาน	ISO9001,	ISO17025	และ	มอก.384-2543

•	 สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชน	สงัคมโดยรวม	
เพือ่ประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนือ่ง	และสร้างจติส�านกึที่
ดีแก่พนักงานในความรับผิดชอบต่อสังคม

•	 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันากระบวนการผลติ	และการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		ลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.	 ด�าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม	ตามหลักจริยธรรม	
สร้างเสรมิความชดัเจน	โปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กร
ให้เป็นไปตามหลักสากล

2.	 เคารพ	และให้ความส�าคญัด้านสทิธมินษุยชนต่อพนกังาน
ทุกระดับ

3.	 ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านแรงงาน	และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาแรงงานอันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 มุง่มัน่และแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	เพือ่
การพัฒนาและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	อันเกิดจากการ
ด�าเนินกิจกรรมขององค์กร	และสังคมโดยรวม

5.	 ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า		
รวมถึง	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หรือประกาศภายใน
ที่เกี่ยวข้อง		ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์	และการใช้
อ�านาจในทางมิชอบ	ขจัดผลประโยชน์ทับซ้อน

6.	 เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง	
ชดัเจน	ตระหนกัถงึสทิธขิองผูบ้รโิภค	พร้อมทัง้ปฏบิตัติาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างเคร่งครัด	

7.	 สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

8.	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่องค์กร	และผู้มีส่วนได้เสีย
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โครงสร้างการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

	

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากสายงานต่างๆ	โดย

ก�าหนดให้มีอ�านาจ	หน้าที่	ในการติดตามผลการด�าเนินงาน

ตามนโยบาย	และให้การส่งเสรมิสนบัสนนุในการด�าเนนิการตาม

กรอบการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และมคีณะ

ท�างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่ประกอบไปด้วยหวัหน้างาน

พนักงานจากสายงานต่างๆ	และแผนก	CSR	ท�าหน้าที่ในการ

ขับเคลื่อน

	 นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวปฏบิตั	ิความ

คืบหน้าของการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	จะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านคณะกรรมการบริหาร	

ไตรมาสละ	1	ครัง้	ในทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงนโยบาย	หรอื

มกีจิกรรมใหม่ๆ	หรอืมปีระเดน็ทีม่นียัส�าคญั	จะถกูสือ่สารให้กบั

พนกังานทกุคนได้รบัทราบ	ผ่านช่องทางการสือ่สารเช่น	e-mail,	

ผูบ้รหิารพบพนกังาน,	บอร์ดประกาศ	และเสยีงตามสาย	เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	และประเด็นด้านความยั่งยืน

การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

	 คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และคณะ

กรรมการความปลอดภยั	ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแทนจากหน่วย

งานต่างๆ	ในองค์กร	ได้ร่วมกนัประเมนิผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้

เสียในห่วงโซ่อุปทาน	พร้อมทั้งชี้บ่งอันตรายจากการท�างาน

	 การใช้พลงังานแต่ละขัน้ตอนการผลติ		และของเสยีทีเ่กดิ

ขึน้จากการผลติ	ทีม่นียัส�าคญัของควิทซี	ีโดยใช้วธิกีารประเมนิ

แบบมส่ีวนร่วมของพนกังานทกุระดบั	ซึง่จะท�าการประเมนิและ

ทบทวนปีละ	1	ครัง้		เพือ่น�าไปจดัท�าแผนลด/ควบคมุความเสีย่ง

ภาพแสดงการชี้บ่งอันตรายจากการท�างาน	การใช้พลังงาน	และขยะที่เกิดจากการผลิต
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง ประเด็นที่สนใจ

1 พนักงาน -	การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานประจ�าเดือน
-	การจัดกิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN	
-	การจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาขดีความสามารถตาม	แผนประจ�าปี	
-	การจัดปฐมนิเทศน์	
-	การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและ	สร้างเสริมสุขภาพ	
-	การรับฟังความคิดเห็น	และข้อร้องเรียนพนักงาน	
-	ข่าวด้านความปลอดภัยฯ	
-	ข่าวด้านการส่งเสริมสุขภาพ	
-	วารสาร	HR

-	การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสม	
-	การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม	
-	มีความปลอดภัยในการท�างาน	
-	ลดปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ	(บหุรี	่เหล้า	อบุตัเิหตจุากการเดนิทาง)	
-	สภาพแวดล้อมในการท�างานน่าอยู	่
-	มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า	
-	มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ	
-	มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ

จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรม	
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001	
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	
กิจกรรมสนับสนุนโครงการ	Happy	Work	Place	
		-	กิจกรรมพักผ่อนประจ�าป	ี
		-	กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี			-กิจกรรม	Sport	Day	
		-	กิจกรรม	อาสา	พาเพื่อนสุข	ประจ�าเดือน	
		-	กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	
	

		-	สุขภาพและความปลอดภัย	
		-	การดูแลพนักงาน	
		-	การพัฒนาพนักงาน	
		-	การจ้างงาน

2 ลูกค้า -	การเข้าพบลูกค้า	
-	การจัดงานแสดงสินค้า	
-	การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า	
-	การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับลูกค้า	
-	การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	
-	การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า

-	ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการ	อย่างถูกต้อง	
-	ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม	
-	เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส	
-	ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	
-	ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม	
-	มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังานเป็นทางเลือก	
-	การรับประกันสินค้าและบริการ	
-	การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได	้
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัต	ิ
บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ	ISO9001	
บริหารจัดการองค์กรด้วยมาตรฐาน	TQM	เพื่อพัฒนากระบวนการ	สินค้า	และ
บริการ	
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ	CRM	
มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับลูกค้า	
รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบ	ISO17025	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยทีมงาน	R&D	
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต	

		-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
		-การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
		-การทุจริตคอร์รัปชั่น

3 ตัวแทน
จ�าหน่าย

-	การให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ	
-	การท�ากิจกรรมร่วมกัน

-	การปฏิบัติที่เป็นธรรม	
-	ราคา	และค่าตอบแทนที่เหมาะสม	
-	คุณภาพสินค้า	
-	ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ถูกต้อง	
-	การรับประกัน

4 คู่ค้า -	การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	
-	ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้อง	ชัดเจน	
-	การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต	คุณภาพของวัตถุดิบ		
-	ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง

-	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง		รวดเร็ว		ตามเงื่อนไขระยะเวลา	
-	ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม	
-	การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	
-	การให้ความรู้	และการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ	จัดหา	
การพัฒนาคู่ค้า	ด้วยการแนะน�า	ให้ความรู้	ความเข้าใจ	ในการพัฒนาวัตถุดิบ
ให้ได้สูงกว่าที่มาตรฐานก�าหนด	
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัติ

		-	ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
		-	การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
		-	การร่วมพัฒนาคู่ค้า	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น

5 ผู้รับก�าจัดของ
เสีย

-	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกี่ยวกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ	
		แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

-	การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด	
-	การด�าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนินการ	ของผู้รับก�าจัด	 	-	การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

6 ชุมชนและ
สังคม

-	การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	
-	การมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม	
-	กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ประจ�าปี

-	เป็นมิตรที่ดีต่อกัน	
-	การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน	
-	ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคม	
-	มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
-	ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	และต่อต้านการ	ทุจริตคอร์รัปชั่น

การสร้างความไว้วางใจและเข้าใจต่อกัน	
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ	
สร้างพนักงานจิตอาสา	เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ	
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001	
บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐาน	ISO50001	
มีนโยบายสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมการปฏิบัต	ิ
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัติ

		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การบริหารจัดการพลังงาน	
		-	การร่วมพัฒนาชุมชน	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น	
		-	กระบวนการผลิต	สินค้า	และบริการ		
				เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
		-	การบริหารจัดการของเสีย	และวัสดุเหลือใช้

7 ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน

-	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี
-	การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	
-	การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน	
-	การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	
-	การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	
-	การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และอีเมลล์,รายงานประจ�าปี

-	ก�าไร	
-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
-	กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
-	ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเหตุการณ	์
-	มีระบบการบริหารความเสี่ยง	
-	มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี

ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได	้
จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม	
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

8 สถาบันการ
เงิน

-	รายงานประจ�าปี	
-	การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

-	สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา	
		ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด	 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

9 คู่แข่งทางการ
ค้า

-	การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสารของผลิตภัณฑ์	แหล่งข้อมูล	
		วัตถุดิบ	ตลอดจนเครื่องมือ	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

-	แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	และโปร่งใส หลักจรรยาบรรณเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	 		-การแข่งขันที่เป็นธรรม	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น

10 กลต.	,	ตลท. -	มติการประชุมกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
-	งบการเงิน	
-	56-1	,56-2

-	สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

11 หน่วยงาน
ภาครัฐ

รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายก�าหนด 	-พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไทย,	ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม	และ
สิ่งแวดล้อม,	ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่กฎหมายก�าหนด 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง ประเด็นที่สนใจ

1 พนักงาน -	การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานประจ�าเดือน
-	การจัดกิจกรรมข้อเสนอแนะ,	KAIZEN	
-	การจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาขดีความสามารถตาม	แผนประจ�าปี	
-	การจัดปฐมนิเทศน์	
-	การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและ	สร้างเสริมสุขภาพ	
-	การรับฟังความคิดเห็น	และข้อร้องเรียนพนักงาน	
-	ข่าวด้านความปลอดภัยฯ	
-	ข่าวด้านการส่งเสริมสุขภาพ	
-	วารสาร	HR

-	การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสม	
-	การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม	
-	มีความปลอดภัยในการท�างาน	
-	ลดปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ	(บหุรี	่เหล้า	อบุตัเิหตจุากการเดนิทาง)	
-	สภาพแวดล้อมในการท�างานน่าอยู	่
-	มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า	
-	มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ	
-	มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ

จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรม	
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	OHSAS18001	
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001	
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ	
กิจกรรมสนับสนุนโครงการ	Happy	Work	Place	
		-	กิจกรรมพักผ่อนประจ�าป	ี
		-	กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี			-กิจกรรม	Sport	Day	
		-	กิจกรรม	อาสา	พาเพื่อนสุข	ประจ�าเดือน	
		-	กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	
	

		-	สุขภาพและความปลอดภัย	
		-	การดูแลพนักงาน	
		-	การพัฒนาพนักงาน	
		-	การจ้างงาน

2 ลูกค้า -	การเข้าพบลูกค้า	
-	การจัดงานแสดงสินค้า	
-	การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า	
-	การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับลูกค้า	
-	การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	
-	การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า

-	ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการ	อย่างถูกต้อง	
-	ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม	
-	เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส	
-	ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	
-	ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม	
-	มีสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังานเป็นทางเลือก	
-	การรับประกันสินค้าและบริการ	
-	การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได	้
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัต	ิ
บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ	ISO9001	
บริหารจัดการองค์กรด้วยมาตรฐาน	TQM	เพื่อพัฒนากระบวนการ	สินค้า	และ
บริการ	
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ	CRM	
มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับลูกค้า	
รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบ	ISO17025	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยทีมงาน	R&D	
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต	

		-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
		-การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
		-การทุจริตคอร์รัปชั่น

3 ตัวแทน
จ�าหน่าย

-	การให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์	และบริการ	
-	การท�ากิจกรรมร่วมกัน

-	การปฏิบัติที่เป็นธรรม	
-	ราคา	และค่าตอบแทนที่เหมาะสม	
-	คุณภาพสินค้า	
-	ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ถูกต้อง	
-	การรับประกัน

4 คู่ค้า -	การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	
-	ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้อง	ชัดเจน	
-	การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต	คุณภาพของวัตถุดิบ		
-	ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง

-	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง		รวดเร็ว		ตามเงื่อนไขระยะเวลา	
-	ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม	
-	การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	
-	การให้ความรู้	และการพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ	จัดหา	
การพัฒนาคู่ค้า	ด้วยการแนะน�า	ให้ความรู้	ความเข้าใจ	ในการพัฒนาวัตถุดิบ
ให้ได้สูงกว่าที่มาตรฐานก�าหนด	
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัติ

		-	ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
		-	การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
		-	การร่วมพัฒนาคู่ค้า	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น

5 ผู้รับก�าจัดของ
เสีย

-	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกี่ยวกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	และ	
		แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

-	การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด	
-	การด�าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-ติดตาม	ตรวจสอบ	การด�าเนินการ	ของผู้รับก�าจัด	 	-	การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

6 ชุมชนและ
สังคม

-	การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	
-	การมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม	
-	กิจกรรมเสวนาประชาคม	ชุมชนพบคิวทีซี	ประจ�าปี

-	เป็นมิตรที่ดีต่อกัน	
-	การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน	
-	ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคม	
-	มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
-	ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	และต่อต้านการ	ทุจริตคอร์รัปชั่น

การสร้างความไว้วางใจและเข้าใจต่อกัน	
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ	
สร้างพนักงานจิตอาสา	เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ	
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน	ISO14001	
บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐาน	ISO50001	
มีนโยบายสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมการปฏิบัต	ิ
มีนโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และส่งเสริมการปฏิบัติ

		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การบริหารจัดการพลังงาน	
		-	การร่วมพัฒนาชุมชน	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น	
		-	กระบวนการผลิต	สินค้า	และบริการ		
				เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
		-	การบริหารจัดการของเสีย	และวัสดุเหลือใช้

7 ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน

-	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี
-	การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	
-	การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน	
-	การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	
-	การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	
-	การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และอีเมลล์,รายงานประจ�าปี

-	ก�าไร	
-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
-	กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
-	ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเหตุการณ	์
-	มีระบบการบริหารความเสี่ยง	
-	มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี

ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได	้
จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม	
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

8 สถาบันการ
เงิน

-	รายงานประจ�าปี	
-	การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

-	สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา	
		ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด	 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

9 คู่แข่งทางการ
ค้า

-	การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสารของผลิตภัณฑ์	แหล่งข้อมูล	
		วัตถุดิบ	ตลอดจนเครื่องมือ	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

-	แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	และโปร่งใส หลักจรรยาบรรณเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	 		-การแข่งขันที่เป็นธรรม	
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น

10 กลต.	,	ตลท. -	มติการประชุมกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
-	งบการเงิน	
-	56-1	,56-2

-	สามารถปฏิบัติตามระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

11 หน่วยงาน
ภาครัฐ

รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายก�าหนด 	-พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไทย,	ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม	และ
สิ่งแวดล้อม,	ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่กฎหมายก�าหนด 		-	การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
		-	การทุจริตคอร์รัปชั่น
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การวเิคราะห์ประเดน็ด้านการพฒันาองค์กรเพือ่
ความยั่งยืน

	 คณะกรรมการด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	และคณะ

ท�างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ได้ด�าเนนิการพจิารณาการ

เชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสยี	ผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	และวเิคราะห์

ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีจ่ะน�ามาพฒันาองค์กร	โดย

ผ่านการมีส่วนร่วมจากตัวแทนทุกหน่วยงาน		และจากข้อมูลที่

ได้จากพนกังานผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ	รวมถงึข้อมลูจากการ

จดัเสวนาประชาคม	ชมุชน	พบควิทซี	ี	การด�าเนนิการวเิคราะห์

ประเดน็ดงักล่าวควิทซีเีริม่ท�าเป็นปีแรก	และพบว่ามปีระเดน็ที่

มีนัยส�าคัญต่อคิวทีซี	ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังนี้

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ส�า
ค
ัญ
ม
าก

		-การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	
		-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	
		-การบริหารจัดการพลังงาน	
		-การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
		-การร่วมพัฒนาชุมชน	
		-การทุจริตคอร์รัปชั่น	
		-การแข่งขันที่เป็นธรรม

			-สุขภาพและความปลอดภัย	
		-การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี
		-การบริหารจัดการของเสีย	และวัสดุเหลือใช	้
		-กระบวนการผลิต	สินค้า	และบริการ		
			ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	

ส�า
ค
ัญ

		-การร่วมพัฒนาคู่ค้า	
		-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
	

		-การบริหารความเสี่ยง	
		-การดูแลพนักงาน	
		-การพัฒนาพนักงาน	
		-การจ้างงาน	
		-การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ	ประหยัดพลังงาน

ส�าคัญ ส�าคัญมาก

ส�าคัญต่อคิวทีซี
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การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่ส�าคัญในปี	2557	

เรื่อง แผนงาน ผลการด�าเนินงาน

Quality	Economy	:	เศรษฐกิจ
การพัฒนากระบวนการภายใน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อความยั่งยืน	

(TQM	#1)
	-จัดจ้างที่ปรึกษาจาก	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	เบส	จ�ากัด

	-ด�าเนินการตามแผนงานขั้นวางรากฐาน	TQM
	-เปลี่ยนทัศนคติ	และวิธีคิดของพนักงานต่อการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	ดีขึ้น

การพัฒนาสินค้าประหยัด
พลังงาน

การวจิยัและพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังาน		
(Amorphous	Distribution	Transformer)

	-เปิดตัวหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงานอย่าง
เป็นทางการ
	-	ลงนาม	MOU	กับ	Hitachi	Metals	Ltd.
	-	ลงนาม	MOU	ระหว่าง	QTC	,	Hitachi	และ	กฟน.

การเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรและ
กระบวนการผลิต

การเปลีย่นเครือ่งจกัรใหม่	และการเพิม่กระบวนการ
ผลิตตัวถังหม้อแปลง

	-	ขายเครื่องตัดเหล็กตัวเก่า	และติดตั้งเครื่องตัด	
				เหล็กใหม่
	-	สร้างโรงงาน	4	และเปิดสายการผลติตวัถงัหม้อแปลง

Quality	Society	:	สังคม
สุขภาพ	และความปลอดภัย เพิม่ความเข้นข้นและยกระดบัการบรหิารงานด้าน

ความปลอดภัยฯ	ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน			
(Safety	Management	:	OHSAS18001)

	-	สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
	-	สุขภาพพนักงาน

การดแูล	และการพฒันา	พนกังาน สร้างเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน	พร้อมทัง้
การพัฒนาความสามารถ	เพื่อเพิ่มศักยภาพของ	
บุคคลากร	(Happy	Work	Place)

	-	ผลการส�ารวจทัศนคติของพนักงานต่อองค์กร	
				ลดลงเล็กน้อย
-	อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
	-	เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน
	-	นโยบายสิทธิมนุษยชน

การร่วมพัฒนาชุมชน ให้ความสนับสนุนชุมชน	ตามความสามารถ 	-เสวนาประชาคม	ชุมชน	พบคิวทีซี
ขององค์กร 	-กิจกรรมที่ร่วมสนับสนุนชุมชน

Quality	Environment	:	สิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิต	และบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงกระบวนการอบและเติมน�้ามัน 	-	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
	-	ลดการปล่อยความร้อนสู่อากาศ
	-	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 	-	การ	Recycle	แกนกระดาษเหล็กซิลิกอน
	-	การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

การจัดการด้านพลังงาน สมัครเข้าโครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดท�า
ระบบการจัดการด้านพลังงาน	ISO50001

	-	วางระบบการจัดการด้านพลังงาน	ISO50001		
				เป็นผลส�าเร็จ
	-	มีนโยบายพลังงาน

(ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สมคัรเข้าโครงการอนรุกัษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วม 	-โครงการอนุรักษ์พลังงาน	(เครื่องอัดอากาศ)
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน)

การจัดการกากของเสีย การคัดแยกขยะ 	-ปริมาณของเสียอันตรายลดลง
	-ปริมาณของเสียไม่อันตรายเพิ่มขึ้น

หม้อแปลงไฟฟ้าหมดอายุใช้งาน 	-นโยบายการรับซื้อคืนหม้อแปลงหมดอายุ	เพื่อ
ก�าจัดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
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Quality	Economy	:	ด้านเศรษฐกิจ
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

	 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป	ี2557	อยู่ในภาวะชะลอตัว	

โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซน	ซึง่ยงัมคีวาม

เสีย่งต่อการถดถอย	และแรงกดดนัจากภาวะเงนิฝืด	เศรษฐกจิ

สหรฐัมอีตัราการขยายตวัอย่างช้าๆ	ร้อยละ	2.4	เร่งขึน้จากร้อย

ละ	2.2	ในปี	2556	เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่าง

ช้าๆ	ซึง่ได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากการอ่อนค่าของเงนิเยนส่งผล

ให้มูลค่าการส่งออกขยายตัว	ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศ

ยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ	เศรษฐกิจจีนยังอยู่ในภาวะชะลอตัวลง

ตามการแข็งค่าของเงินหยวน	และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้า			ส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนขยายตัวใน

เกณฑ์ดี		อัตราเงินเฟ้อของประเทศในอาเซียนลดลงเกือบทุก

ประเทศ	ตามการลดลงของราคาน�้ามัน		

	 ส�าหรบัเศรษฐกจิของไทยในปี	2557	นัน้จากข้อมลูของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	

(สศช.)	สรปุว่าเศรษฐกจิไทยในปี	2557	ขยายตวัร้อยละ	0.7	โดย

การบรโิภคภาคครวัเรอืนขยายตวัร้อยละ	0.3	การลงทนุรวมลด

ลงร้อยละ	2.8	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	1.9	และ

บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	3.8	ของ	GDP		

	 โดยในปี	2557	เศรษฐกิจไทยได้	รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ทางการเมือง	การลงทุน	ของภาครัฐมีการชะลอ

ตัว	การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า	ส่งผลให้การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ		

การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ
•	 ความเสีย่งด้านความไม่สม�า่เสมอของรายได้และการ
พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

	 คิวทีซี	มีรายได้จากการประมูลขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้

กบั	การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค(กฟภ.)	

เป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	25-36	ของรายได้รวม		เป็น

สัดส่วนที่สูง	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของควิทซี	ีรายได้จากส่วนนีเ้กดิจากความสามารถของบรษิทัฯ	

ในการชนะประมลู	และขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์

ทางการเมือง	เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเราจึงใช้กลยุทธ์การ

ขยายฐานลูกค้าที่เป็นเอกชนทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

เพิ่มมากขึ้น	โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนการขายหม้อแปลงไฟ

ฟ้าให้กลุ่มลูกค้าเอกชนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	40	ในปี	

2555	เป็นร้อยละ	49	ในปี	2557				นอกจากนี้เรายังใช้กลยุทธ์

การสร้างศักยภาพการแข่งขัน	ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง	ด้วย

ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)	เพื่อลดความ

สูญเปล่าในกระบวนการผลิต	เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ทุกกลุ่มทั่วโลก

•	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

	 วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่	เหลก็

ซลิกิอน	ลวดกลมอาบน�า้ยา	Copper	Foil	และน�า้มนัหม้อแปลง	

ราคาของวัตถุดิบเหล่านี้จะผันผวนตามราคาในตลาดโลก	หาก

มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต	

และก�าไรของบริษัทฯ		ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	ในปี	

2557	เราได้น�าระบบการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร(TQM)	มา

ประยกุต์ใช้	โดยการเชือ่มโยงประมาณการขายและความต้องการ

ใช้วัตถุดิบ	ตลอดจนการวิเคราะห์ราคาตลาด	เพื่อวางแผนใน

การจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม	

•	 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

	 ในปี	2557	ควิทซี	ีมกีารส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเงนิ

ตราต่างประเทศจ�านวน	187.99	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	25.27	

ของรายได้รวมจากการขาย	ในขณะที่มีการน�าเข้าวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศจ�านวน	147.62	ล้านบาทโดยช�าระเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ		ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ	Nature	Hedge	ได้	นอกจากนี้คิว

ทซี	ียงับรหิารความเสีย่งนีโ้ดยใช้กลยทุธ์การซือ้ขายเงนิตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ณ	31	ธันวาคม	2557	

เรามีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาท	76%	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	

18%	ดอลลาร์สหรัฐ		1%	ริงกิตมาเลเซีย	4%	และมีหนี้สินเป็น

สกุลเงินบาท	86%	ดอลลาร์สหรัฐ	14%

•	 ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยฉุกเฉิน

	 คิวทีซี	ให้ความส�าคัญต่อการเตรียมการภาวะฉุกเฉิน

จากเหตุภัยพิบัติต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของเรา	เช่นการเกดิอคัคภียั	เราได้จดัท�าแผนป้องกนัและระงบั

อคัคภียั	และได้ท�าการฝึกซ้อมเป็นประจ�าทกุปี			การซ้อมอพยพ

กรณเีกดิแผ่นดนิไหวเป็นต้น		นอกจากนี	้ควิทซียีงัซือ้ความเสีย่ง

ด้วยกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง	เช่น	

ภยัจากไฟไหม้		ภยัจากธรรมชาต	ิ(น�า้ท่วม	แผ่นดนิไหว	ฟ้าผ่า	

ฯลฯ)	ภัยจากการถูกโจรกรรม		หรืออุบัติเหตุจากการขนส่งอัน

อาจเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน		ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจของคิวทีซี	ซึ่งในปี	2557	ไม่เกิด

เหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และกระบวนการ

ผลิตของคิวทีซี
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

การแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี	2557

เป้าหมาย	:		70%	ของผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า	80%	

	 •	ด้านการขายลูกค้าในประเทศ	 ผลการส�ารวจ	 77.73%			ไม่ได้ตามเป้าหมาย

	 •	ด้านการบริการจัดส่งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	 ผลการส�ารวจ	 98.19%	 ได้ตามเป้าหมาย

	 •	ด้านการบริการบ�ารุงรักษาและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	 ผลการส�ารวจ	 88.79%	 ได้ตามเป้าหมาย

	 •	ด้านการขายลูกค้าต่างประเทศ	 ผลการส�ารวจ	 84%	 ได้ตามเป้าหมาย

คู่ค้า	:		 มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป

พนักงาน	:		 เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	โบนัส	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		

	 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขในองค์กร

ภาษี	:		 ภาษีนิติ,	ภาษีบ�ารุงท้องที่,	โรงเรือน,	ที่ดิน,	ป้าย	ไม่รวม	VAT

สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	:	ค่าใช้จ่ายในการร่วมพัฒนาสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	(ภายนอกองค์กร)

รายการ พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

		รายได้จากการขายและบริการ 959.51 803.95 760.50

		EBITDA	รวม 190.51 134.57 114.95

		ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิรวม 118.40 74.51 54.70

ผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

		คู่ค้า 628.30 471.13 447.66

		พนักงาน 81.93 87.00 89.14

		สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ยจ่าย) 7.73 6.94 7.54

		ภาครัฐ	(ภาษี) 37.39 19.37 14.90

		สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม 0.89 0.37 0.34

		ผู้ถือหุ้น	(เงินปันผล)	บาท/หน่วยลงทุน 0.31 0.21 0.18
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การพัฒนากระบวนการภายในเพื่อความยั่งยืน

	 ในปี	2557	ควิทซีไีด้น�าระบบการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้

องค์กร	(TQM)	มาประยุกต์ใช้ในระยะขั้นวางพื้นฐาน	เน้นการ

ให้ความรู้	ความเข้าใจ	พร้อมทัง้ปรบักระบวนการคดิ	วเิคราะห์

โดยใช้หลกัเหตแุละผล	ตลอดจนเทคนคิการใช้เครือ่งมอืวเิคราะห์

ปัญหาต่างๆ	และกระบวนการก�าหนดเขม็มุง่บรษิทัฯ	ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์องค์กร	ในเฟสที่	1	ปี	2557	เรามุ่งเน้นกับทีมงาน

ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานตามสายงานทุกฝ่ายจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง	ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในการขยายความรู้	ความเข้าใจ	

สู่พนักงานทุก	ระดับในระยะต่อๆ	ไป	

	 การน�าระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)	มา

ประยกุต์ใช้กบัการบรหิารจดัการของควิทซีี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่

ยกระดบัคณุภาพของสนิค้า	และบรกิาร	ลดต้นทนุ	ลดรอบเวลา

ของกระบวนการท�างาน	เพือ่เพิม่ยอดขายและก�าไร	นอกจากนี้

ยงัเป็นหนทางในการค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่ๆ	ฝัง

เข้าไปในกระบวนการปฏบิตังิาน	และการสร้างคนให้มทีัง้ความรู้	

มีทักษะในการเป็นนักคิด	เป็นผู้น�า	มีแรงจูงใจในตนเอง	และมี

ค่านยิมในการท�างานทีม่คีณุภาพ		ซึง่จะน�าความเจรญิก้าวหน้า

มาสู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

โครงการปรับปรุงคุณภาพงานที่โดดเด่น
	 เรื่อง	:	%การออกแบบเสร็จทันตามแผน

	 ทมีงานฝ่ายวศิวกรรมในส่วนงานออกแบบ-เขยีนแบบและ

งานสนบัสนนุมผีลการปฏบิตังิานไม่ได้ตามเป้าหมาย	ประสทิธภิาพ

การออกแบบเสรจ็ทนัตามแผนของปี	2556	เพยีงร้อยละ	50	จาก

แบบทั้งหมด	ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ	การ

ผลิต	และการส่งมอบ	ซึ่งในปี	2557	ทีมงานฝ่ายวิศวกรรมได้

เริ่มใช้ทักษะจากการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา	ตามหลัก

อรยิสจัจ์สี	่การใช้	QC	Story	ในการปรบัปรงุงาน	รวมถงึการใช้

เครื่องมือต่างๆ	ในการคิดวิเคราะห์และการท�างานแบบคร่อม

สายงาน	ซึ่งพบว่าเหตุผลที่แท้จริงของปัญหา	อยู่ที่การขาด

การวางแผนงาน	และจัดก�าลังคนที่ดี	เดิมใช้เพียงทักษะความ

สามารถเฉพาะบุคคล	และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ทีมงาน

จึงใช้แนวคิดการวางแผนและการประมาณการก�าลังการผลิต	

มาประยกุต์ใช้กบัการวางแผนการออกแบบให้เหมาะสมกบัก�าลงั

คนทีม่	ีใช้วธิกีารท�างานแบบคร่อมสายงาน	และปรบัปรงุมาตรฐาน

การท�างาน	และด้วยพืน้ฐานความรูท้ีด่ขีองกลุม่วศิวกร	จงึสร้าง

โปรแกรมส�าเรจ็รปูขึน้เองเพือ่ใช้ในการจดัแผนงานโดยอตัโนมตัิ

และแสดงผลขึ้นจอ	LCD	Update	ทุกๆ	5	นาทีท�าให้ทุกคนใน

ทมีงานมองเหน็สถานะงาน	และสามารถเคลือ่นงานออกได้อย่าง

รวดเรว็	เป็นระบบ	ท�าให้ประสทิธภิาพการออกแบบเสรจ็ทนัตาม

แผนเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	80	ในปี	2557	(มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

จากเดิมร้อยละ	60)	ซึ่งสามารถลดผลกระทบในกระบวนการ

ถัดไปได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทีมงานกล่าวว่า : “เรามีความภาคภูมิใจกับผลงานที่สร้าง 

และเหน็ด้วยกบัค�ากล่าวทีว่่า วธิคีดิเปลีย่น วธิที�าจะเปลีย่น 

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยน ทีมของเราไม่ต้องจมอยู่กับปัญหา

เดมิๆ อกีต่อไป ขอขอบคณุผูบ้รหิารทีใ่ห้โอกาสในการเรยีนรู้ 

เราได้ฝึกคดิ ฝึกปฏบิตั ิและเราพร้อมทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพ

งานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป”
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	 เรื่อง	:	ลดความผิดพลาดจากการผลิตคอยล์

	 ทมีงานส่วนพนัคอยล์ฝ่ายผลติ	มหีน้าทีใ่นการผลติคอยล์

ทัง้แรงสงูและแรงต�า่	ซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญัของหม้อแปลงไฟ

ฟ้า	ในปี	2556	ตอ่มาถงึกลางปี	2557	ทมีงานพันคอยล์ประสบ

ปัญหาการเข้า-ออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ	ไม่สามารถ

พฒันาฝีมอืให้ทนัต่อความต้องการผลติได้	ท�าให้การผลติคอยล์

ไม่ได้ตามทีแ่บบก�าหนด	ซึง่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท�างาน

ถดัไป	และต้องน�าคอยล์กลบัมาแก้ไขใหม่	(Rework)	ท�าให้ต้นทนุ

เพิ่มสูงขึ้น	และกระทบต่อก�าหนดส่งของลูกค้า		มีสถิติการพัน

คอยล์ผิดพลาดคิดเป็นจ�านวน	NCR	เฉลี่ย	2	รายการต่อเดือน			

หลังจากที่ทีมงานส่วนพันคอยล์ได้เรียนรู้	และท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัหลกัการคดิวเิคราะห์	และเทคนคิการใช้เครือ่งมอืต่างๆ		

ตามศาสตร์ของ	TQM			จึงได้เริ่มวิเคราะห์และเห็นสาเหตุของ

ปัญหาที่แท้จริงว่า	เกิดจากการที่ไม่ได้ก�าหนดมาตรฐานการ

ท�างานที่ชัดเจนก�ากับไว้	ณ	จุดปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมตาม

วธิกีารปฏบิตังิานแบบเดมิๆ	เป็นเพยีงเอกสารค�าบรรยาย	และ

การท�า	OJT	ซึ่งไม่นานพนักงานก็จะลืมในสิ่งที่เรียนรู้ไป	ทีม

งานจึงใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน	โดยการสร้างมาตรฐานการ

ท�างานใหม่	(Working	Standard)	แทนวธิกีารปฏบิตังิาน	(Work	

Instruction)	ที่มีอยู่เดิม	และติดตั้ง	ไว้	ณ	จุดปฏิบัติงานช่วย

ให้การท�างานง่ายขึ้น	ที่ส�าคัญคือพนักงานสามารถตรวจสอบ

ความผิดพลาดต่างๆ	ได้ด้วยตัวเอง	โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ	ที่

ก�าหนดไว้		และท�าให้ความผดิพลาดในการพนัคอยล์มแีนวโน้ม

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	โดยหลังการติดตั้งเสร็จ	3	เดือนมี	NCR	

เกิดขึ้นเฉลี่ยเหลือเดือนละ	1	รายการ	จากเดิมเฉลี่ยเดือนละ	2	

รายการ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการวางรากฐาน	TQM	เฟสที่	1

รายการ บาท

1.ค่าที่ปรึกษา 908,126

2.ค่าอุปกรณ์และสื่อการเรียน 5,000

3.ค่าอาหาร	เครื่องดื่ม 142,800

รวม 1,055,926

ประเมินผลการประยุกต์ใช้	TQM	ปี	2557

	 จากการประเมนิผลการด�าเนนิงานปิดโครงการเฟสที	่1	

ระยะวางรากฐาน	TQM	โดยใช้แบบส�ารวจความคดิเหน็	เฉพาะ

ทมีงานทีเ่ข้ารบัการอบรม	และฝึกปฏบิตั	ิพบว่าประสทิธผิลด้าน

การเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเองของทมีงานมสีงูถงึ	83.86%	และ

ทีมงานมีทัศนคติที่ดีต่อหลักการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์	

และหลักอริยสัจจ์สูงถึง	86%	ในขณะที่ผลการประเมินความ

ก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้	และติดตั้งระบบทั่วทั้งองค์กรได้

เพียง	38.03%		

	 แสดงให้เห็นว่าทีมงานของคิวทีซี	มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์	การแก้ไขปัญหา	การปรับปรุงงาน	และการสื่อสาร

ที่ดีตามหลักของ	TQM	แต่การประยุกต์ใช้เพื่อติดตั้งระบบทั่ว

ทั้งองค์กรนั้นยังไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน	และยังไม่ได้ถูกขยายผล

ไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการ	

แผนงานในอนาคต

	 ในปี	2558-2559	เราจะก้าวเข้าสู่เฟสที	่2	และ	3	เป็น

ระยะการสร้างบูรณภาพของกระบวนการ	ซึ่งจะมีความเข้มข้น

มากยิ่งขึ้น	ระบบ	TQM	จะถูกขยายผลและประยุกต์ใช้ทั่วทั้ง

องค์กร	โดยทีมงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะแล้วในปี	2557

จากใจทมีงาน : “ปัญหา เกดิขึน้ได้ตลอดเวลา เพยีงแค่เรายอมรบั

สิ่งที่เกิดขึ้น และใช้หลักการวิเคราะห์แบบอริยสัจจ์สี่ เราก็จะ

พบหนทางป้องกันเหตุของปัญหาได้  การเปลี่ยนทัศนคติและ

เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องส�าคัญ ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่

ให้โอกาสพวกเรา ศาสตร์ TQM สามารถใช้กับชีวิตท�างานและ

ชีวิตส่วนตัวได้จริงๆ “

20
Sustainability	Report	2014



การวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	
(Amorphous	Transformer	Distribution)	:

	 จากค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นสู่ความส�าเร็จ	(Achieve-

ment)	ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม	

(Innovation)	ใหม่ๆ	ให้เป็นทางเลอืกแก่ลกูค้า	รวมถงึความมุง่มัน่	

สู่การเป็นผู้น�า	(Leadership)	ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	

บริษัทฯ	จึงตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อด�าเนินการวิจัย

และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า	และการ

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูง	ลดการ

สูญเสียพลังงาน

	 เมื่อปี	2555	คิวทีซีได้เริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนา

หม้อแปลงไฟฟ้าประหยดัพลงังาน	(Amorphous	Transformer	

Distribution)	ร่วมกับผู้ผลิตเหล็กอะมอร์ฟัสในการวิจัยการ

ออกแบบหม้อแปลงโดยใช้เหล็ก	อะมอร์ฟัสจนเป็นผลส�าเร็จ	

ต่อมาในปี	2556	เราสามารถผลติหม้อแปลงอะมอร์ฟัสต้นแบบ

ขึ้นมาได้	3	ขนาด	และในปี	2557	เราได้เปิดตัวหม้อแปลง	

อะมอร์ฟัส	อย่างเป็นทางการแล้ว	

การด�าเนินงานในปี	2557	:

	 เมือ่วนัที	่21	สงิหาคม	2557	ควิทซี	ีร่วมกบั	Hitachi	Metals,	

Ltd.	เปิดตัวหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	อย่างเป็นทางการในงาน	

สมัมนา	การประชมุเชงิปฏบิตักิารหม้อแปลงไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู	

(Amorphous	)	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA),	การไฟฟ้า

นครหลวง	(MEA),	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(EGAT),	กระทรวง

พลังงาน	ตระหนักถึงข้อดีของหม้อแปลง	Amorphous	อัน	

น�าไปสูก่ารก�าหนดมาตรฐานส�าหรบัหม้อแปลงไฟฟ้าชนดินีข้ึน้

มาเป็นการเฉพาะ	ณ	Westin	Hotel	สุขุมวิท	

	 เมื่อวันที่	2	กันยายน	2557	คิวทีซีร่วมลงนามบันทึก

ความเข้าใจร่วมกับ	Hitachi	Metals,	Ltd	.	โดยมี	ดร.วิฑูรย์	สิ

มะโชคด	ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นประธานในพธีลีงนาม

บนัทกึความเข้าใจระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรม	และจงัหวดัชิ

มาเนะ(ประเทศญีปุ่น่)	ทัง้นีเ้พือ่การพฒันาหม้อแปลงไฟฟ้า	อะ

มอร์ฟัสร่วมกัน	

21
รายงานความยั่งยืน	2557



	 เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	2557	ควิทซี	ีร่วมลงนามบนัทกึข้อ

ตกลง	(MOU)	ในโครงการทดลองตดิตัง้ใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัส	

ในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	เพือ่ลดค่าก�าลงัไฟฟ้า

สญูเสยีในระบบจ�าหน่าย		กบัการไฟฟ้านครหลวง	และ	Hitachi		

Metals,	Ltd.		โดยการไฟฟ้านครหลวงรบัผดิชอบในการท�าการ

ทดสอบ	และทดลองติดตั้งใช้งานหม้อแปลงอะมอร์ฟัสในระบบ

จ�าหน่ายของ	กฟน.	ส่วนคิวทีซีและฮิตาชิ	มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและ

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นเพิ่มเติมซึ่งคิวทีซีมีแผนส่งมอบหม้อแปลงไฟ

ฟ้า	อะมอร์ฟัสขนาด	150kVA	3Ph	พิกัด	24kV/416V.	50Hz	

จ�านวน	2	เครื่องให้แก่การไฟฟ้านครหลวงในเดือนกุมภาพันธ์	

2558

	 การเสนอขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	ให้กับลูกค้าในปี	

2557	เราเน้นการน�าเสนอด้านประสิทธิภาพในการประหยัด

พลังงาน	และระยะคืนทุน	ซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก

นกัเนือ่งจากมรีาคาค่อนข้างสงู	ลกูค้าส่วนใหญ่ยงัให้ความส�าคญั

ด้านราคามากกว่าประสทิธภิาพของหม้อแปลงไฟฟ้าในการตดัสนิ

ใจซือ้	ซึง่ปัจจบุนัมหีม้อแปลงอะมอร์ฟัสของควิทซีตีดิตัง้ใช้งาน

ในประเทศไทยแล้วจ�านวน	6	เครื่อง

แผนงานในอนาคต

	 ปัจจุบันต้นทุนการผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัสมีมูลค่า

สูง	เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน	และใช้วัตถุดิบที่มี

คณุภาพสงู		ซึง่ราคาขายเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจซือ้ของ

ลูกค้า	ในปี	2558	เราจึงมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต

หม้อแปลงอะมอร์ฟัสเพื่อให้ต้นทุนในการผลิตลดลง	พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกค้าทั่วไปได้เห็นคุณประโยชน์

ในการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส		ทั้งนี้เพื่อสร้างทาง

เลอืกให้ลกูค้าทกุระดบัสามารถเข้าถงึราคา	และสามารถตดัสนิ

ใจเลอืกใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัสได้บนข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นจรงิ
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การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

	 ด้วยความเป็นองค์กรทีไ่ม่หยดุนิง่	(Dynamics)	สร้างสรรค์

การพัฒนาวิธีการ	กระบวนการ	และเครื่องจักรเพื่อรองรับการ

เปลีย่นแปลงในอนาคตอย่างสม�่าเสมอ	ซึง่ในปี	2557	เรามกีาร

เพิม่กระบวนการ	และตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่เพือ่	เพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างาน	ตลอดจนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และ

ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	ดังนี้

	 		 การขายเครือ่งตดัเหลก็ตวัเก่า	:	ด้วยเครือ่งจกัร

ตัวเก่ามีอายุการใช้งานนานกว่า	18	ปี	ประสิทธิภาพในการ

ท�างานของเครือ่งลดน้อยลง	มเีสยีงดงั	เครือ่งหยดุเดนิบ่อยครัง้	

อะไหล่และอปุกรณ์ของเครือ่งจกัรหาได้ยากขึน้			เราจงึวางแผน

การเปลีย่นเครือ่งจกัรโดยการขายตวัเก่าให้กบับรษิทัเอกชนใน

ต่างประเทศ		ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี	2557

•		รายได้จากการขายเครื่องจักรเก่า	และค่าใช้จ่ายใน
			การด�าเนินการแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน	
•		รายการเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้แสดงอยูใ่นงบดลุ	

	 		 การตดิตัง้เครือ่งตดัเหลก็ตวัใหม่	:	เราได้ตดิ

ตัง้เครือ่งตดัเหลก็ตวัใหม่จ�านวน	2	เครือ่งโดยเลอืกใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยของเยอรมัน	ที่มีความปลอดภัยในการท�างานสูง	ลด

เสียงดังรบกวนและมีประสิทธิภาพในการตัดเหล็กสูง		ติดตั้ง

ตัวแรกในปี	2556	ทดลองเดินเครื่องจักรก่อนปลดเครื่องจักร

ตัวเก่า			และติดตั้งเพิ่มในปี	2557	อีก	1	เครื่อง	ซึ่งในปี	2557	

เราสามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ

	 		 การเพิ่มกระบวนการผลิต	:		คิวทีซีได้เพิ่ม

กระบวนการผลติตวัถงัหม้อแปลง	เพือ่ให้สามารถควบคมุคณุภาพ

ของส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงให้ได้ดียิ่งขึ้น	เราได้สร้าง

โรงงาน	4	และติดตั้งเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิต	ซึ่ง

ในปี	2557	อยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินเครื่องจักร	และ

การทดลองผลิตยังไม่สามารถผลิตได้เต็มตามก�าลังเครื่องจักร		

คาดว่าในปี	2558	จะสามารถป้อนงานตัวถังหม้อแปลงให้กับ

กระบวนการผลติได้เตม็ก�าลงั		ลดการสัง่ซือ้จากผูผ้ลติภายนอก	

และลดการขนส่งเคลื่อนย้าย	ซึ่งจะมีผลให้การส่งมอบเป็นไป

ตามก�าหนดด้วย
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Quality	Society	:	ด้านสังคม
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง

กราฟแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ	3	ปี	ย้อนหลัง

ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน

ความปลอดภัย	:	คิวทีซีให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย

ในการท�างานของพนักงานด้วยการน�าระบบบริหารและการ

จัดการ	ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	(OHSAS18001)	มาประยุกต์ใช้	มุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของพนกังานทกุระดบัในการค้นหา	และประเมนิความ

เสี่ยงอันตรายในการท�างาน	ส่งเสริมความตระหนักและหยั่งรู้

อันตรายผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ	โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุ

จากการท�างานเป็นศูนย์		(Zero	Accident)

ในปี	2557	เราได้ขยายขอบเขตขอการรบัรองระบบ	OHSAS18001	

ให้ครอบคลมุส�านกังานกรงุเทพฯ	และการให้บรกิารลกูค้า	นอกจาก

นีเ้ราได้ยกระดบัการจดัการให้เข้มข้นขึน้อย่างต่อเนือ่งท�าให้สถติิ

การเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดความรุนแรง	และจ�านวนครั้งลด

ลงอย่างเห็นได้ชัด	โดยในปี	2557	มีจ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

ลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	23.53		และมีจ�านวนวันที่พนักงาน

ต้องหยุดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี	2556	คิดเป็น

ร้อยเปอร์เซ็น		(ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)

ความรุนแรง/ความเสียหาย
จ�านวนครั้ง/ปี

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ทรัพย์สินเสียหาย 13 8 6

ได้รับบาดเจ็บไม่หยุดงาน 14 8 7

ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 3 1 0

รวมจ�านวน	(ครั้ง)	ที่เกิดอุบัติเหตุ 30 17 13

รวมจ�านวนวันหยุดงาน	(วัน) 47 2 0
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	 เราได้ก�าหนดจ�านวนครัง้ของการเกดิอบุตัใิห้เป็นตวัชีว้ดั	

ผลงานระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้

กบัพนกังานเกีย่ว	กบัความปลอดภยัในการท�างาน	แบบมส่ีวน

ร่วมอย่างต่อเนื่อง	เช่น

	 		 กจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภยัฯ	เป็นอกีกจิกรรม

หนึง่ทีส่ร้างสสีนัของการมส่ีวนร่วม	และสร้างความตระหนกัด้าน

ความปลอดภยัในการท�างานให้แก่พนกังานได้เป็นอย่างด	ีนอก	จาก	

จะมีกิจกรรมที่สนุกสนาน	ที่แฝงไปด้วยหลักปฏิบัติด้านความ

ปลอดภยัแล้ว	ในปี	2557	เรายงัได้เชญิบคุคลทีป่ระสบอบุตัเิหตุ

จากการท�างานจนถึงขั้นพิการ	หรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน

จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก	มาบอกเล่า

ประสบการณ์จรงิด้วยตนเอง	และเตอืนสตพินกังานให้พงึปฏบิตัิ

ตามหลกัของความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัเพือ่ไม่ต้องมสีภาพ

เหมือนตน	ซึ่งสามารถสร้างความตระหนักให้กับพนักงานได้

เป็นอย่างดี

	 		 ข่าวสารด้านความปลอดภัย		ถือเป็นอีกช่อง

ทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน	

เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายต่างๆ	ในที่ท�างานและจากการใช้

ชวีติประจ�าวนัทัว่ไป	โดยส่วนความปลอดภยัฯ	จะจดัท�าเดอืนละ	

1	ฉบบัตดิประชาสมัพนัธ์ไว้ทีป่ระตหู้องน�า้และบอร์ดประชาสมัพนัธ์	

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้อ่านอย่างทั่วถึง	

	 		 กจิกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภยัในเชงิรกุ	ใน

ช่วงปี	2557	เรายกระดบัความตระหนกัรูด้้านความปลอดภยั	และ

การหยัง่รูอ้นัตรายล่วงหน้าของพนกังานในเชงิรกุมากยิง่ขึน้	โดย

ทมีงานความปลอดภยัฯ	น�าโดย	จป.วชิาชพี	จะลงพืน้ทีท่�างาน

เพือ่ร่วมท�า	KYT	กบัพนกังานในตอนเช้าทกุวนั	และหมนุเวยีนไป

ทกุพืน้ที	่พืน้ทีล่ะวนัตลอดทัง้ปี	เน้นการพดูคยุเกีย่วกบัอนัตราย

ในพืน้ทีก่ารท�างานของแต่ละส่วนงานเป็นส�าคญั		นอกจากนีใ้น

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น	หลังจากการประเมินสถานการณ์เสร็จ

เรียบร้อย	เราจะด�าเนินการเรียกประชุมพนักงานทั้งหมด	เพื่อ

ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ	ผลกระทบ	และแนวทางการป้องกัน

ในทันที	หรือช้าสุดคือในวันถัดไป		เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกของ

พนักงานให้พึงปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีสติในการ

ท�างานอยู่เสมอ
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สุขภาพ	:	การมีสุขภาพดีของพนักงานไม่ได้หมายถึงการมี

น�้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	แต่หมายถึงการที่พนักงาน

สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง	ตั้งแต่เรื่องการรับประทาน

อาหาร	การออกก�าลังกาย	จนถึงการลด	ละ	เลิก	สิ่งที่บั่นทอน

สขุภาพ	ซึง่เราตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งนีม้าโดยตลอด	

ด้วยการจัดโครงการส่งเสริมต่างๆ	มากมาย	เช่น

	 		 โครงการโรงงานสีขาว		ด้วยปัญหายาเสพติด

ทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่ก่อให้เกดิปัญหามากมายขึน้

ในสงัคมไทย	และส่งผลกระทบต่อสงัคมเลก็ๆ	ในควิทซีซีึง่เรามี

ความตระหนักและห่วงใยในชีวิต	และสุขภาพของพนักงานทุก

คนในองค์กร	จึงได้ด�าเนินการป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิควบคูไ่ปกบัการท�างานในโรงงาน	และการใช้ชวีติในครอบครวั

ของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ต่างๆ	และการเฝ้าระวัง	ด้วยการสุ่มตรวจหาสารเสพติดเป็น

ประจ�าทกุเดอืนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า	ซึง่มาตรการดงักล่าว

ก�าหนดเป็นนโยบาย	และเป็นข้อตกลงยนิยอมของพนกังานทกุ

คน	เพราะมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ	การขจัดภัยยาเสพติดให้

ห่างไกลจากครอบครัวคิวทีซี	โดยในปี	2557	เราได้รับเกียรติ

บัตรเพื่อแสดงว่าได้ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว	ระดับ	

3	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	และจังหวัดระยอง

	 		 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ		เป็นอีกหนึ่ง

โครงการทีเ่ราด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งและได้รบัรางวลัต่างๆ	

มาแล้วเช่นรางวลัสถานประกอบการปลอดบหุรี	่ระดบัก้าวหน้าใน

ปี	2553	และรางวลัสถานประกอบการสร้างเสรมิสขุภาพ	ระดบั

ก้าวหน้าในปี	2555	และส�าหรับในปี	2557	เราได้เพิ่มกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานอีกมากมายเช่น

	 •	 กจิกรรมเต้นแอโรบคิ	เพือ่สขุภาพ		มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง	มีสุขภาพจิตที่ดี	ได้ผ่อน

คลายความตึงเครียดจากการท�างาน	โดยการจ้างครูฝึกสอน

มอือาชพีเข้ามาสอนเต้นสปัดาห์ละ	2-3	ครัง้	หลงัเลกิงานตัง้แต่

เวลา	17.45	-18.30	น.		และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทั้ง

ชาย	และหญิงได้มีส่วนร่วมอย่างสมัครใจ	กิจกรรมนี้สามารถ

สร้างสีสัน	และความสนุกสนานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

	 •	 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล	คิวทีซี	ลีคคัพ		มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง	และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์โดยบริษัทฯได้เช่าสนามฟุตบอล

หญ้าเทียมในร่มให้พนักงานชายได้ฝึกซ้อมฟุตบอลสัปดาห์ละ	

2	ครัง้	และจดัเกมส์การแข่งขนั	“ควิทซีี	ลคี	คพั”	ขึน้เป็นประจ�า

ทุกปี	เพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล	และส่งเสริมให้พนักทุก

คนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดกองเชียร์	และทายผลการ

แข่งขัน
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	 นอกจากการที่เราจะมีกิจกรรมต่างๆ	เพื่อส่งเสริมและ

สร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานแล้วเรา

ยงัเฝ้าระวงัอนัตรายต่างๆ	ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตา	ด้วย

การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	และตรวจสขุภาพของ

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมีเปรียบเทียบ	2	ปีย้อนหลัง

การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนภายนอก	24	ช.ม.	เปรียบเทียบ	2	ปีย้อนหลัง

พนักงาน	ทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจงตามปัจจัยเสี่ยง

เพือ่ทีจ่ะได้เหน็แนวโน้มของปัญหา	และวางแผนในการขจดัหรอื

ป้องกนัการเกดิได้ล่วงหน้า	การตรวจวดัมคีวามถีแ่ตกต่างกนัไป

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายรายการที่ตรวจวัดเช่น

พารามิเตอร์ พื้นที่
ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/56 2/56 1/57 2/57
20/3/56 06/09/56 02/04/57 18/9/57

		Iron	Fume Work	Shop	เหล็กแกน 0.26 0.006 0.001 0.24 10 mg/m3
		Lead Work	Shop	ประกอบ 0.01 0.001 0.001 0.01 0.2 mg/m3
		Copper	Fume Work	Shop	ประกอบ 1.24 0.002 0.009 0.01 0.1 mg/m3
		Copper	Fume ประกอบ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 mg/m3
		Copper	Fume พันคอยล์	1 0.01 0.01 0.02 0.01 0.1 mg/m3
		Copper	Fume พันคอยล์	2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 mg/m3
		Copper	Fume พันคอยล์	3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 mg/m3
		Copper	Fume พันคอยล์	4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 mg/m3
		Toluene Work	Shop	เหล็กแกน 6.35 9.95 2.86 2.72 752 mg/m3
		Toluene ติดตั้งอุปกรณ์ 0.57 0.83 0.01 1.88 752 mg/m3
		Xylene ติดตั้งอุปกรณ์ 0.01 0.01 0.25 2.17 435 mg/m3
		Xylene Work	Shop	เหล็กแกน 0.01 0.01 0.01 2.17 435 mg/m3
		Xylene เรียงเหล็ก 0.01 1.17 0.71 2.17 435 mg/m3
		Total	dust ตัวถัง - - - ND 15 mg/m3
		Respirable	dust - - - ND 5 mg/m3
		Iron	Oxide	Fume - - - 0.03 10 mg/m3
		Lead - - - 0.01 0.2 mg/m3
		Xylene - - - 5.35 435 mg/m3
		Toluene - - - 27.24 754 mg/m3

พารามิเตอร์ พื้นที่

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/56 1/57

12-13/8/56 24-26/3/57

		ระดับเสียงโดยทั่วไป	(Leq	24	hr) สวนหย่อมโรงงาน 58.7 56.3 70 dB(	A)

		ระดับเสียงโดยทั่วไป	(Lmax) สวนหย่อมโรงงาน 51.9-80.8 51.6-78.3 115 dB(	A)
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การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างานเปรียบเทียบย้อนหลัง	2	ปี

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของการท�างานประจ�าปี	2557

	 ส�าหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลผิดปกติ	เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามาซัก
ประวัติ	และให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพของพนักงานที่มีผลผิดปกติ	

•	 	สารทองแดงเกินในเลือด	ผิดปกติ	5	คน	เราได้ส่งตรวจซ�้า	จากการสักประวัติร่วมกับผลตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
ที่ท�างาน	แพทย์ลงความเห็นว่าพนักงานทั้ง	5	คนรับประทานยาชนิดหนึ่งซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบ	ร่างกายไม่
สามารถขับออกได้หมด	แพทย์ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ	

•	 	สมรรภาพการได้ยิน	ผิดปกติ	2	คน		จากการซักประวัติร่วมกับผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	แพทย์
ลงความเห็นว่า	1	คนมีความผิดปกติมาแต่ก�าเนิด	ส่วนอีก	1	คนแพทย์ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ	และความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

•	 	ผลตรวจผดิปกตอิืน่ๆ		แพทย์ได้ให้ค�าแนะน�าในเรือ่งของการออกก�าลงักาย	การพกัผ่อนสายตา	และการบรโิภคอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ

จุดที่ท�าการตรวจ พื้นที่

ผลตรวจ

มาตรฐาน หน่วย2556 2557

20/3/56 2/4/57

		เหล็กแกน โรงงาน	1 85 74.1 90 dB(	A)

		เครื่องตัดเหล็ก	Unicoil โรงงาน	3 91 79.0 90 dB(	A)

		Tanking อบและเติมน�้ามัน 81 88.8 90 dB(	A)

		ห้องตัดไม้ ประกอบ 81 77.4 90 dB(	A)

		Work	Shop เหล็กแกน 83 77.3 90 dB(	A)

		พื้นที่ยิงเม็ดเหล็ก โรงงาน	4 - 85.9 90 dB(	A)

รายการตรวจ
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ตรวจ(คน)
ผลปกติ
(คน)

ผลผิดปกติ
(คน)

สารทองแดงในเลือด	(Copper	in	Blood) 29 24 5

เหล็กในเลือด	(Iron	in	blood) 9 9 0

สารตะกั่วในเลือด	(Lead	in	Blood) 9 9 0

สไตรีนในปัสสาวะ	(Styrene	in	urine) 27 27 0

โทลูอีนในปัสสาวะ	(Toluene	in	Urine) 27 27 0

ไซลีนในปัสสาวะ	(Xylene	in	urine) 27 27 0

สมรรถภาพปอด	(PFT) 87 82 5

สมรรถภาพการได้ยิน	(Audiogram) 92 90 2

สายตาอาชีวอนามัย	(OCC) 54 31 23

สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ	(Grip	Strength) 89 65 24

สมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง	(Back	Strength) 88 49 39
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การดูแล	และการพัฒนาพนักงาน

	 คิวทีซีตระหนักดีว่า	“คน”	เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมี

คณุค่า	ซึง่สามารถพฒันาได้		เราจงึให้ความส�าคญัในการพฒันา

บคุลากรในองค์กรอย่างรอบด้าน	เพือ่สร้าง	“คนเก่ง”	และ	“คนด”ี	

ภายใต้ความเชือ่ทีว่่า	หากเรามเีครือ่งจกัรทีท่นัสมยั	มรีะบบการ

บรหิารจดัการทีด่	ีแต่ขาดคนที	่“เก่ง”	และ	“ด”ี	ในการด�าเนนิงาน	

เราคงไม่สามารถสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนได้	ใน	

ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราดูแลความสุขของพนักงาน	ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	ในแบบฉบับของ	QTC	Happy	Workplace	พร้อมทั้ง

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	ความรู้	ความสามารถของพนักงาน	

ตามCore	Competency		และทิศทางการพัฒนาองค์กร

จ�านวนพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

•	 ณ		31	ธันวาคม	2557	มีจ�านวนพนักงานที่เป็นพนักงานจ้างตรงของบริษัทฯ	จ�านวน	216	คน	สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพจ�านวน	143	คน	คิดเป็น	62.21%	ของพนักงานทั้งหมด

•	 ปี	2557	มีจ�านวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดและกลับมาท�างานตามปกติ	100%
•	 ปี	2557	มีอัตราส่วนพนักงานในพื้นที่กทม.=35%	นอกพื้นที่กทม.=65%,		

ในพื้นที่จ.ระยอง	=32%	นอกพื้นที่จ.ระยอง	=	68%
•	 ปี	2557	มีอัตราส่วนค่าจ้างพนักงานชาย	=	55%		พนักงานหญิง	=	34%	

ของค่าใช้จ่ายด้านพนักงานทั้งหมด	

*พนักงานจ้างเหมาผลิต		หมายถึง		พนักงานในสายการผลิต	จ้างงานผ่านตัวแทนจัดหางาน	จ้างในช่วงเวลาเร่งผลิต

**พนักงานจ้างเหมาบริการ	หมายถึง		พนักงานรักษาความปลอดภัย			และพนักงานแม่บ้าน		จ้างงานผ่านตัวแทนจัดหางาน

การดแูลพนกังาน	:	พนกังานของควิทซี	ีส่วนใหญ่จะเป็นคนนอก

พื้นที่	ทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	และโรงงานจังหวัดระยอง	ซึ่งมี

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ	ภาคอีสาน	ภาค

ใต้	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	และภาคตะวันตก	แต่ด้วยการ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	และให้ความส�าคัญต่อ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	เคารพในสิทธิมนุษยชน

ของพนกังานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรอืข้อก�าหนดอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ในการท�างานร่วม

กนั	ซึง่ควิทซีมีแีนวทางการปฏบิตัทิีเ่หนอืกว่ากฎหมายก�าหนด	

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างค่าจ้าง	หรือสวัสดิการต่างๆ		

อัตราส่วนพนักงาน	:	
ส�านักงานกรุงเทพฯ

พนักงาน
ในพื้นที่	
กทม.
35%พนักงาน

นอกพื้นที่	
กทม.
65%

อัตราส่วนพนักงาน	:
โรงงานจังหวัดระยอง

พนักงาน
ในพื้นที่	
จ.ระยอง
32%พนักงาน

นอกพื้นที่	
จ.ระยอง
68%

อัตราค่าจ้างพนักงาน

ค่าจ้าง
พนักงานชาย

55%
ค่าจ้าง

พนักงานหญิง
34%

ค่าใช้จ่าย
พนักงานอื่นๆ

11%
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	 เรามุ่งมั่นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร	อย่างรอบ

ด้าน	ด้วยกลยทุธ์การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยี	และ

การสร้างสขุในองค์กร	ท�าให้ควิทซีไีม่พบกบัปัญหาการประท้วง

หยุดงานของพนักงาน	และปัญหาการทะเลาะวิวาทกันเองใน

กลุม่พนกังาน		ทีค่วิทซีไีม่มกีารจดัตัง้สหภาพแรงงานแต่มคีณะ

กรรมการสวสัดกิาร,คณะกรรมการความปลอดภยัฯ	ซึง่มาจาก

การเลอืก	ตัง้และคณะกรรมการอืน่ๆ	มตีวัแทนจากพนกังานเข้า

มามีส่วนร่วม

	 ในปี	2557	ควิทซีมีกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบรหิาร

งานด้าน	Supply	Chain	&	Logistic	โดยการย้ายสถานทีท่�างาน

ของส่วนงานจดัซือ้จดัหา	จากเดมิประจ�าทีส่�านกังานกรงุเทพฯ	

ให้มาประจ�าอยูท่ีโ่รงงานจงัหวดัระยอง	ซึง่ได้บอกกล่าวพนกังาน

ที่ได้รับผลกระทบล่วงหน้า	3	เดือน	พร้อมให้เงื่อนไขในการ

พิจารณาตัดสินใจ	และให้สิทธิพนักงานในการตัดสินใจเลือก

	 ส�าหรับในปี	2557	เราได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ

ไว้วางใจและการสร้างสุขในองค์กร	อย่างหลากหลายรอบด้าน

โดยให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วม	เช่น

	 กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน	:		ในปี	2557	

เราได้ประกาศใช้นโยบายสทิธมินษุยชน	ซึง่ได้ท�าการอบรมและ

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนและได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน

เว็ปไซด์		http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc57041

นอกจากนีใ้นปี	2557	เรายงัได้จดัให้พนกังานใช้สทิธใินการเลอืก

ตัง้ตวัแทนของพนกังาน	เข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการความ

ปลอดภัย(คปอ.)	และคณะกรรมการสวัสดิการ	มีรายละเอียด

การด�าเนินงานดังนี้

รายการ
จ�านวนที่
ต้องการ

จ�านวน
ผู้สมัคร

จ�านวน
ผู้มีสิทธิ

จ�านวน
ผู้มาใช้
สิทธิ

บัตร
เสีย

%
ผู้มาใช้
สิทธิ

1.	คณะกรรมการ

ความปลอดภัย
3 8 167 136 2 81.4

2.	คณะกรรมการ

สวัสดิการ
5 9 167 136 2

81.4

	 กจิกรรมส่งเสรมิด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	:		เป็น

กิจกรรมส่งเสริมหลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา	และการร่วม

สบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของไทย	โดยในปี	2557	ได้

จัดพิธีท�าบุญประจ�าปีนิมนต์พระสงฆ์	9	รูป	และเชิญพนักงาน

เข้าร่วมฟังธรรม	และถวายเพลพระร่วมกับผู้บริหาร		นอกจาก

นีเ้ราได้จดัพธิรีดน�า้ด�าหวั	ขอพรจากกรรมการผูจ้ดัการก่อนปิด

ยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

	 กจิกรรมส่งเสรมิสายใยรกัครอบครวั	:		เป็นกจิกรรม

เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนสถาบันครอบครัว	ในการกระชับความ

สมัพนัธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลกู	ด้วยการประกวดภาพถ่ายในคอนเซป็	

“รกัแม่ทีส่ดุ	เพราะแม่คอืสดุทีร่กั”	ในเดอืนมหามงคลวนัแม่แห่ง

ชาต	ิ	และ	“รกัพ่อทีส่ดุ	เพราะพ่อคอืสดุทีร่กั”	ในเดอืนมหามงคล

วนัพ่อแห่งชาต	ิซึง่ในทกุๆ	ปี	พนกังานจะกลบัไปถ่ายรปูคูก่บัพ่อ	

หรอืแม่ในอริยิบททีแ่สดงออกถงึความรกัต่อกนั	พร้อมบรรยาย

ความรูส้กึใต้ภาพ		มคีณะกรรมการตดัสนิเป็นผูบ้รหิารระดบัฝ่าย

ชงิเงนิรางวลั	2,000	บาท	1,500	บาท	และ	1,000	บาทตามล�าดบั

ในปี	2557	มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทั้ง	2	รายการมากกว่า	

15	ภาพ	
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	 กจิกรรมส่งเสรมิคณุค่าพนกังาน	:		การส่งเสรมิคณุค่า

พนกังานเป็นสิง่ทีเ่ราให้ความส�าคญั	และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	

อย่างจรงิจงั	เพือ่ให้เกดิขวญัก�าลงัใจในการท�างาน	และท�าให้คน

แข่งกนัท�าความดี	ในปี	2557	เรามอบรางวลัพนกังานดเีด่นทีม่ี

ความขยนัหมัน่เพยีร	มาปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอไม่ลาหยดุงาน

ตลอดปี	2557	จ�านวน	3	คน	และมอบรางวลั	10	ปีควิทซี	ีให้กบั

พนักงานที่มีอายุงานครบ	10	ปี	จ�านวน	8	คน		และนอกจาก

นี้เรายังได้จัดกิจกรรมอาสาพาเพื่อนสุข	โดยชมรมคนรักดนตรี	

อาสาเล่นดนตรีในสวน	พร้อมด้วยขนมเบาๆ	เดือนละ	1	ครั้ง	

ร่วมเป่าเค้กอวยพรวนัเกดิให้เพือ่นพนกังานทีเ่กดิในเดอืนนัน้	ๆ

อาสา	พาเพื่อนสุข	:	เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสีสัน
ของความสนุกสนาน	เพลิดเพลิน	สร้างความสุขให้กับ
ทกุคนในองค์กร	โดยชมรมคนรกัดนตรที�าการ		จดัแสดง
ดนตรใีนสวนเดอืนละ	1	ครัง้		เพือ่เป็นการอวยพรวนัเกดิ
ให้กบัพนกังานทีเ่กดิในเดอืนนัน้ๆ		นอกจากนีเ้รายงัช่วย
สนบัสนนุพ่อค้า	แม่ขาย	หน้าโรงงานโดยการเหมาอาหาร	
และเครือ่งดืม่ครัง้ละ	200	ชดุ	มาแจกจ่ายให้พนกังานทกุ
คนได้รบัประทานขณะชมการแสดง	โดยการเหมาจ่ายจะ
พลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป		ได้ทัง้ความสนกุของคนใน
องค์กร	และความสุขของพ่อค้า	แม่ขาย	หน้าโรงงาน

	 กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน	หย่อนกาย	:		การท�างาน

มาตลอดทั้งปีของพนักงานย่อมก่อให้เกิดความเมื่อยล้า	และ

รูส้กึเบือ่หน่ายจ�าเจ	เป็นสิง่ทีค่วิทซีตีระหนกัและให้ความส�าคญั

มาตลอด	เราจงึจดัให้มกีจิกรรมท่องเทีย่วพกัผ่อนประจ�าปี		และ

กจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรค์ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	ในทกุๆ	ปี	

โดยคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน	จะมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดรายละเอียดของกิจกรรม	สถานที่	ฯลฯ	

โดยอยู่ภายในงบประมาณประจ�าปีที่ก�าหนดให้	

	 กจิกรรมพกัผ่อนประจ�าปีทีฟ่าวเท่นทรรีสีอร์ท	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	150	คน	

นอกจากการพักผ่อนที่มีงานเลี้ยงที่สนุกสนาน	แล้วยังแฝงไป

ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการท�างานเป็นทีมอีกด้วย

	 กจิกรรมเลีย้งสงัสรรค์	ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ประจ�าปี	

2557	จดังานในภาคกลางวนัทีโ่รงงานจงัหวดัระยอง	มกีจิกรรม

ตกับาตรอาหารแห้ง	และการแบ่งกลุม่แข่งขนัเกมส์เศรษฐี			ที่

แฝงไปด้วยกลเม็ดในการสร้างพลังของทีมงาน	และวางแผน

การท�าธรุกจิชงิเงนิรางวลั	มกีารจบัของขวญัของรางวลัมากมาย		

พร้อมมาตรการงดเครือ่งดืม่แอลกอร์ฮอล			เพือ่ความปลอดภยั

ในการเดินทางกลับต่างจังหวัดของพนักงาน
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การพฒันาพนกังาน	:		ควิทซีปีฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเป็น

ธรรมและเท่าเทียม	โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

เนือ่งจากความเหมอืนหรอืความแตกต่าง	ไม่ว่าจะทางกาย	หรอื

จติใจ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุการศกึษา	หรอืเรือ่งอืน่ใด	โดย

ก�าหนดเป็นแนวทางปฏบัติต่อพนักงานไว้ใน	จรรยาบรรธุรกิจ

เรือ่งการปฏบิตัต่ิอพนกังาน		และคูม่อืกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัใน

การท�างาน		ในส่วนของการพฒันาความรู	้ความสามารถในการ

ท�างานของพนกังาน	เราถอืเป็นเรือ่งส�าคญัและเป็นกลยทุธ์หลกั

ผลการด�าเนินงานปี	2557

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถหลัก	
(Core	Competency)

หลักสูตรที่ส�าคัญ	:	การสร้างจิตส�านึกด้านคุณภาพ

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ		
(Managerial	Competency)

หลักสูตรที่ส�าคัญ	:	Cross-Functional		Management

ในการขับ	เคลื่อนองค์กร	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	2	ประการคือ

1.	 		เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน	โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้	GAP		

ลดลงอย่างน้อย	50%	ต่อปี	

2.	 	เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามรายวิชา

ชีพสาขาโดยต้องได้เข้ารับการอบรมตามรายสาขา

อย่างน้อย50%ต่อปี	

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี	2557 งบประมาณ
ที่ใช้

การพัฒนาในการท�างาน

(On-the-Job	Training)

การก�าหนดมาตรฐานความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นของแต่ละต�าแหน่งงาน

ต่างๆ	แล้วหวัหน้างานรบัผดิชอบอบรม	สอนงานให้พนกังานในต�าแหน่ง

งานดงักล่าวสามารถท�าได้ตามระดบัความรูแ้ละทกัษะทีต้่องการ	โดยมี

การตดิตามประเมนิโดยใกล้ชดิเป็นประจ�า	เพือ่มุง่มัน่พฒันาบคุลากรให้

มคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน	โดยต้องได้เข้ารบัการฝึกอบรมให้	Gap	

ลดลงอย่างน้อย	50%	ต่อปี

ปี	2557	มพีนกังานเข้ารบัการประเมนิความ

สามารถในการปฏบิตังิานทัง้หมด		192	คน	

จ�านวนคนทีม่	ีGap	93	คน	คนที	่Gapลดลงได้	

50%	มี	52	คน	คิดเป็น	57.14	%

--

การอบรมภายในบริษัท

(In-house	Training)

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก	(Core	Competency)

หลกัสตูรตามขดีความสามารถในการจดัการ	(Managerial	Competency)

หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน		(Function	Competency)

หลักสูตรพิเศษอื่นๆ

61	หลักสูตร

192	ราย

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	44.50	ชม./คน/ปี

1,308,144.50

การอบรมภายนอก

(Public	Training)

การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก 77	หลักสูตร

102	ราย

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	22	ชม./คน/ปี

168,465.50
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การอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ	และปรับทัศนคติ
หลักสูตรที่ส�าคัญ	:	CSR	Engagement

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน	
(Functional	Competency)

หลักสูตรที่ส�าคัญ	:	
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

	 ในปี	2557	ควิทซีมีอีตัราการลาออกของพนกังานลดลง	

จากปี	2556	ร้อยละ	0.70	โดยในปี	2557	เราได้แก้ปัญหาโดย

การท�าแผนการฝึกอบรมช่วงทดลองงานแบบใหม่	ให้มีการ	

สอนงาน	และให้ค�าแนะน�ากบัพนงัานใหม่อย่างใกล้ชดิในลกัษณะ	

“พีเ่ลีย้ง”		ซึง่จะท�าให้พนกังานทีเ่ข้าใหม่ไม่รูส้กึโดดเดีย่ว	พร้อม

ที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

2555 2556 2557

อัตราการลาออก 4.01 2.43 1.73

ปี คะแนน	(เต็ม	5) ร้อยละ

2555 3.686 73.72

2556 3.841 76.82

2557 3.744 74.88

	 ส�าหรับผลการส�ารวจทัศนคติของพนักงานในองค์กร	

ต่องานที่ท�า	ต่อบรรยากาศในการท�างาน	และต่อองค์กร	โดย

ใช้โปรแกรมทางสถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์	(Statistical	

Package	for	the	Social	Science	=	SPSS)	ด�าเนนิการส�ารวจ

โดยบรษิทั	เอชอาร์	ทมีเวร์ิค	จ�ากดั	ผลการส�ารวจในปี	2557	ลด

ลงจากปี	2556	ร้อยละ	1.94

	 จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุข	ในทุกๆ	

ด้านโดยใช้ทศันคตขิองพนกังานเป็นตวัชีว้ดั	มเีป้าหมายมากกว่า	

80%	ซึ่งในปี	2557	มีผลการประเมินลดลงเล็กน้อย	ซึ่งคณะ

กรรมการบรหิารให้ความส�าคญั	และให้ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องตรวจ

สอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	เพื่อปรับปรุงในปี	2558	โดยใช้หลัก

การคิดวิเคราะห์ตามศาสตร์ของ	TQM
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อัตราการลาออก

2557

1.73
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การร่วมพัฒนาชุมชน

	 นอกจากการพัฒนากระบวนการภายในแล้ว	คิวทีซียัง

ให้ความส�าคญัต่อการร่วมพฒันาชมุชน	โดยก�าหนดงบประมาณ	

1.5%	ของก�าไรสทุธใินการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม	

การให้การสนับสนุนนักศึกษาในการฝึกงาน	ตลอดจนการเปิด

บ้านคิวทีซี	ให้สถาบันการศึกษา	หรือหน่วยงานราชการเข้าดู

งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน	และการพัฒนาหน่วยงานของ

ทางราชการ	เป็นต้น	กิจกรรมในปี	2557	เช่น

	 เสวนาประชาคม	ชมุชน	พบควิทซีี	:	เป็นกจิกรรมทีเ่รา

จัดขึ้นปีละ	1	ครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่	3	โดยการเชิญผู้น�าชุมชน	

ชาวบ้าน	สถาบนัการศกึษา	วดั	โรงพยาบาล	และผูม้ส่ีวนได้เสยี

อื่นๆ	เข้าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ในชุมชน	พร้อมตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ	และเปิดบ้านคิว

ทซีใีห้ผูม้ส่ีวนได้เสยีในชมุชนเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติ	การ

เกบ็และก�าจดัของเสยีของควิทซี	ีเพือ่สร้างความไว้วางใจแก่ผูม้ี

ส่วนได้เสยีในชมุชนว่า	เราจะไม่สร้างผลกระทบต่อชมุชนไม่ว่า

จะด้วยทางตรง	หรือทางอ้อมก็ตาม			ซึ่งในปี	2557	เสียงของ

ชมุชนทีต้่องการให้ควิทซีสีนบัสนนุยงัเป็นเรือ่งทีต่่อเนือ่งจากครัง้

ที่	2	ซึ่งคิวทีซีได้น�ามาจัดท�าเป็นแผนงาน	และด�าเนินการตาม

ที่ผู้มีส่วนได้เสียเสนอ	โดยมีเงื่อนไขตามที่คิวทีซีก�าหนด	เพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และคิวทีซี	ร่วมกันผลการด�าเนิน

งานในปี	2557	เป็นดังนี้

	 		 การให้ความสนบัสนนุในกจิกรรทีส่่งเสรมิ	พฒันา	

และยกระดบัการศกึษาของเยาวชนไทย	เช่นการร่วมจดักจิกรรม

วนัเดก็แห่งชาต,ิ	การใช้ความสามารถของบคุลากรในองค์กรใน

การให้ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ	แก่นักเรียนในชุมชน

	 •	 กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ	เป็นกจิกรรมทีค่วิทซีใีห้

ความส�าคัญ	และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง	โดยทีมพี่ๆ	

อาสารกัเดก็ของควิทซี	ีจะเป็นผูค้ดิหากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์	และ

เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ	พร้อมทั้งมีของขวัญ	ของรางวัลต่างๆ	

มามอบให้แก่เด็กๆ	ที่มาร่วมกิจกรรม		โดยในปี	2557	เราจัด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านห้วยปราบ	ต�าบลมาบ

ยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง	มีเด็กๆ	จากหลาก

หลายพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

	 •	 กจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั	และสร้างเสรมิสขุ

ภาพ	เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คิวทีซีมีความเข้มแข็งและต้องการ

แบ่งปันประสบการณ์	ความรู้ให้กับครู	และนักเรียนในชุมชน	

โดยการเชญิคณุครแูละตวัแทนนกัเรยีนจากโรงเรยีนทัง้	4	แห่ง

ในพื้นที่ต�าบลมาบยางพรเข้าร่วมชมนิทรรศการ	เล่นเกมส์ที่

แฝงไปด้วยข้อคิดด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	

และตอบค�าถามชิงรางวัล	ซึ่งในปี	2557	เราจัดขึ้นในช่วงวันที่		

22-24	กรกฎาคม
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	 		 การให้ความสนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้า	ซึ่งเป็น

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	แก่โรงเรยีน	วดั	โรงพยาบาล	ทีม่ปัีญหา

เรื่องกระแสไฟฟ้าตกเพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ

	 ในปี	2557	เราได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าจ�านวน	3	เครือ่ง

ให้กับโรงเรียน	โรงพยาบาล	และวัด	ในพื้นที่ต�าบลมาบยางพร	

และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนดังนี้

	 •	 มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	30kVA	1เฟส	ให้กับ

โรงเรยีนบ้านหนองบอน	ต�าบลตาสทิธิ	์อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดั

ระยอง	(วันที่	26	กุมภาพันธ์	2557)

	 •	 มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	30kVA	1เฟส	ให้กบัโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองบอน	ต�าบลตาสิทธิ์	

อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง		(วันที่	26	กุมภาพันธ์	2557)

	 •	 มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	250kVA	3เฟส	ให้กบัวดั

มาบยางพร	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดัระยอง

	 		 การแบ่งปันแหล่งน�้าของบริษัทฯ	เพื่อใช้ในการ	

เกษตรของชาวบ้านทีอ่ยูร่อบโรงงาน	ในฤดแูล้ง			(ดรูายละเอยีด

การด�าเนินการในหมวดสิ่งแวดล้อมเรื่อง	การปกป้องฟื้นฟูสิ่ง

แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	หน้าที่	46)

	 นอกจากข้อเสนอแนะทั้ง	3	เรื่องแล้ว	ผู้น�าชุมชนยังมี

ความห่วงใยในเรื่อง	ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของ

พนักงานในคิวทีซี	เนื่องจากพื้นที่ต�าบลมาบยางพรเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	ซึ่งมีประชากรแฝงอยู่เป็นจ�านวนมาก	

ความไม่รู้	ไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของคนในพื้นที่	อาจส่งผลกระ

ทบต่อความสงบเรยีบร้อยของชมุชนได้	จงึขอให้ทางบรษิทัฯ	ส่ง

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่ทางชุมชนจัดขึ้นเพื่อซึมซับ	

วฒันธรรมประเพณทีีด่แีละมคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั	ซึง่ประเดน็

นีค้วิทซีไีด้ให้ความส�าคญั	และจะพฒันาความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	

อย่างต่อเนื่อง		กิจกรรมที่คิวทีซีเข้าร่วมกับชุมชนเช่น

	 		 กิจกรรมรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันผู้สูงอายุ	

และเทศกาลสงกรานต์	ประจ�าปี	2557			บริษัทฯ	ได้จัดของ

ที่ระลึกส�าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่	2	ต�าบลมาบยาง	อ�าเภอ

ปลวกแดง	จังหวัดระยอง	โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าร่วม

กิจกรรมด้วย

	 จากการทีเ่ราใส่ใจดแูล	ไม่สร้างผลกระทบต่อสงัคมชมุชน	

และเหน็คณุค่าของผูค้นในชมุชน	ท�าให้เราได้รบัความไว้วางใจ

จากผูม้ส่ีวนได้เสยีในชมุชน	ในการลงนามให้ความเหน็ชอบและ

อนุญาตให้คิวทีซีสามารถขยายโรงงานครั้งที	่3	ต่อนายอ�าเภอ

ปลวกแดง	ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง	และกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	ได้อย่างราบรืน่ในปี	2557
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	 นอกจากการให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม	ในการ

พัฒนาชุมชนแล้ว	คิวทีซียังให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการของหน่วย	งานภาครัฐ	และ

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาของ

ทางภาครัฐและเอกชน	มาอย่างต่อเนื่อง	เช่น

	 		 ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา	ในการรับ

นักศึกษาเข้าฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาโดยบริษัทฯ	ได้

จ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาเป็นรายวันวันละ200	บาท	พร้อม

จัดที่พักให้กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด		โดยในปี	2557	

เรารับนักศึกษาเข้าฝึกงานจ�านวน	9	คน	จาก	6	สถาบัน	ได้แก่

มหาวทิยาลยับรูพา,	มหาวทิยาลยั	เกษตรศาสตร์,	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น,	วิทยาลัยเทคโนโลยี

ระยองบรหิารธรุกจิ,	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์(NIDA)	

และPolytechnic	Institute	of	New	York	University	มค่ีาใช้จ่าย

ในปี	2557	จ�านวน	106,109	บาท

	 		 ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ	และเอกชน

ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ	การบริหารจัดการองค์กรแบบมือ

อาชีพ	และดูงานด้านการผลิตเพื่อน�าไปปรับใช้กับหน่วยงาน

ให้มีความทันสมัย	โดยในปี	2557	คิวทีซีได้ต้อนรับคณะจาก

นายทหารนกัเรยีน	กรมช่างโยธาทหารอากาศจ�านวน	2	รุน่,	ผู้

บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน,	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

กระทรวงยุติธรรม,	คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยและ	คณะอาจารย์และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น

นายทหารนักเรียนกรมช่างโยธาทหารอากาศ
รุ่นที่	1	จ�านวน	50	นาย

คณะอาจารย์และนักศึกษา	ม.ขอนแก่น	
จ�านวน	60	คน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	:

	 ในปี	2557	บรษิทัฯ	ก�าหนดงบประมาณในการใช้จ่ายเพือ่

กจิกรรมทางสงัคม	1.5%	ของก�าไรสทุธปีิ	2556	คดิเป็นจ�านวน

เงนิ	1,117,643.97	บาท	โดยในปี	2557	เราจดัท�ากจิกรรมต่างๆ	

ทัง้ภายในองค์กร(พนกังาน)	และภายนอกองค์กร(สงัคม-ชมุชน)	

ไม่รวมกจิกรรมเพือ่สนัทนาการของพนกังานในบรษิทัฯ	เช่นงาน

เลี้ยงสังสรรค	์และท่องเที่ยวประจ�าปี	โดยใช้งบประมาณไปทั้ง

สิ้น		551,690.13	บาท			เนื่องจากในปี	2557	ประเทศไทยไม่

เกิดภัยพิบัติอันเป็นเหตุร้ายแรง	บริษัทฯ	จึงไม่ได้ใช้จ่ายในงบ

ประมาณทีก่นัไว้เพือ่ความช่วยเหลอืสงัคม	อนัมเีหตมุาจากภยั

ธรรมชาติมากนัก
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กระบวนการผลิต	และการบริการ	
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	2557	คิวทีซีได้การขยายขอบข่ายขอการรับรอง

ระบบบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	(ISO14001)	ให้ครอบคลมุ

ถงึส�านกังานกรงุเทพฯ	และงานบรกิารลกูค้า	เพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุ

กระบวนการท�างานตัง้แต่การรบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า	จนถงึการส่ง

มอบและการบรกิาร	ได้ถกูควบคมุและด�าเนนิการให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	ไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	นอกจากนี้

ควิทซียีงัมทีมีงานวจิยัและพฒันาด้านกระบวนการผลติ	เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ	และลดผลกระทบต่อพนกังานและต่อสิง่

แวดล้อม	โดยในปี	2557	มโีครงการปรบัปรงุพฒันาทีส่�าคญัโดย

ทมีวจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ	และมข้ีอเสนอแนะในการปรบัปรงุ

อย่างต่อเนือ่ง	(Kaizen)	จากพนกังานทีม่นียัส�าคญัด้านพลงังาน

และสิ่งแวดล้อมเช่น

	 ผลงานการปรบัปรงุ(Kaizen)	เรือ่งถงัขยะคูก่าย	:		จาก

ปัญหาในการท�างานน�าสูแ่นวคดิสร้างสรรค์	เพือ่สร้างความสะดวก

สบายให้กบัตนเอง	นายวฑิรูย์	กลิน่เกสร	พนกังานระดบัปฏบิตัิ

การส่วนประกอบ	ฝ่ายผลิต	มหีน้าที่ในการเตรยีมวัสดปุระเภท

ไม้ฉนวนเพือ่ใช้ในการประกอบหม้อแปลง	วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้คอื

ไม้อัดฉนวน	และเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องตัดไม้	และเครื่องเจาะ

ไม้	ขยะทีเ่กดิขึน้คอืผงขีเ้ลือ่ย	และเศษของไม้อดัฉนวน	แต่เดมิ

คณุวฑิรูย์ใช้ถงุขยะแยกประเภทในการจดัเกบ็ผงขีเ้ลือ่ย	ซึง่มอียู่

กระจดักระจาย	การลากถงุไปมากบัพืน้บ่อยครัง้ท�าให้ถงุแตกและ

ต้องเสียเวลาในการจัดเก็บใหม่		ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ถังขยะโดย

น�าถงุใส่ในถงัเมือ่เวลาเตม็ถงุกย็กออกจากถงั	บางครัง้ถงุเกีย่ว

กบัถงัฉกีขาดเศษขีเ้ลือ่ยกระจดักระจายเสยีเวลาในการจดัเกบ็		

ด้วยการอยู่กับปัญหาที่จ�าเจ	คุณวิฑูรย์จึงเกิดความเบื่อหน่าย

และคิดที่จะปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น	โดยไม่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้นในส่วนงานตนเอง		คุณวิฑูรย์จึงได้ไปขอเศษวัสดุเหลือ

ใช้คือแกนกระดาษของเหล็กซิลิกอนจากส่วนเหล็กแกน	น�ามา

ท�าเป็นถงัขยะโดยการผ่าครึง่และประกอบกลบัเข้าไปใหม่	และ

ติดบานพับสามารถเปิดปิดได้พร้อมติดล้อให้กับถังด้วย			การ

ใช้งานคอืน�าถงุขยะใส่เข้าไปในถงั	ถงัสามารถเขน็เลือ่นไปในจดุ

ต่างๆ	ได้	เมือ่เวลาเตม็เปิดบานพบัและยกถงุไปเกบ็รวบรวมได้

สะดวก		จากความส�าเรจ็ดงักล่าว	คณุวฑิรูย์ได้ต่อยอดเพือ่ความ

สะดวกสบายของตนเองยิ่งขึ้น	โดยการน�าแกนกระดาษมาตัด

ผ่าครึ่งท�าเป็นรางรับเศษขี้เลื่อยจากเครื่องเจาะไม้ให้ไหลเข้าสู่

ถงัเกบ็ขีเ้ลือ่ยโดยตรง		โดยไม่ต้องเสยีเวลามาตามเกบ็ตามพืน้

อกี			คณุวฑิรูย์กล่าวว่า	“ผมภมูใิจกบัถงัขยะคูก่ายของผม	ถงึจะ

เป็นเรือ่งขยะๆ	กต็าม	ผมรูส้กึดทีีไ่ม่ต้องก้มๆ	เงย	ๆ	เกบ็เศษขี้

เลือ่ยอกีต่อไป	และเพือ่นๆ	ของผมกช็อบเช่นเดยีวกนั	นอกจาก

นี้ผมยังมีเวลาเหลือที่จะท�างานอื่นๆ	ได้อีกมากมาย”	

	 ผลงานปรบัปรงุเรือ่ง	“ถงัขยะคูก่าย”	ผ่านการพจิารณา

ของคณะกรรมการ	Kaizen	และได้รับรางวัลในระดับ	B	โดยมี

ข้อพิจารณาผ่านเกณฑ์การปรับปรุงงานประเภทสิ่งแวดล้อม	

ด้านการน�าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นสิ่งของ	เพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์(Recycle)ได้ใหม่	และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ

พฒันางานทีต่นรบัผดิชอบ	ในมมุของการเพิม่มลูค่างานคอืการ

ทีส่ามารถลดเวลาในการเกบ็กวาดเศษขีเ้ลือ่ย	แต่จ�านวนของถงั

ขยะทีส่ร้างขึน้มจี�านวนน้อย	ยงัไม่สามารถช่วยลดปรมิาณของ

แกนกระดาษได้อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 แกนกระดาษของเหล็กซิลิกอน	เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ที่

บริษัทฯ	ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งไปก�าจัดภายนอกโดยการ

ชั่งน�้าหนัก	และไม่สามารถขายเป็นเงินได้		บริษัทฯ	จึงให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดเล็กๆ	ของพนักงานในองค์กรที่มี

ความตระหนักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อขยายต่อยอดสู่

ความยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต
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โครงการปรับปรุงกระบวนการอบและเติมน�้ามัน	:	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต	และลดการใช้พลังงาน

โดยการลดระยะเวลาในการ	Vacuum	หม้อแปลงไฟฟ้าภายใต้

เงื่อนไขที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์			

	 	 จากปัญหาการส่งมอบไม่ทนัก�าหนดส่งลกูค้าในปี	2556	

สาเหตหุนึง่มาจากการรอเวลาในการ	Vacuum	หม้อแปลงไฟฟ้า

ซึง่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของจ�านวนหม้อแปลงไฟฟ้าทีเ่ข้า	Vacuum	

ต่อรอบ	และแต่ละรอบใช้เวลายาวนาน	ซึง่ตามมาตรฐานการผลติ

ของควิทซี	ี(QTC	Standard)	ได้ก�าหนดค่าความเป็นฉนวนของ

หม้อแปลงไฟฟ้าไว้ค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป	และวิธีการ

ปฏิบัติให้ได้ค่าตามมาตรฐาน	ถูกก�าหนดจากทฤษฏีซึ่งมีการ

ก�าหนดไว้ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งโรงงาน	แต่ในปัจจุบันเราได้ปรับ

กระบวนการผลิต	ปรับเกณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	

ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้	ซึง่ส่งผล

ให้คณุภาพของผลติภณัฑ์ดขีึน้ตามไปด้วย			แต่ในกระบวนการ

อบและเตมิน�า้มนั	เรายงัไม่ได้ท�าการทบทวนประสทิธภิาพของ

กระบวนการใหม่		

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	ทีมงานวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท�า

โครงการปรับปรุงกระบวนการอบและเติมน�้ามัน	โดยใช้หลัก

การทางวิศวกรรมศาสตร์	และหลักการทางวิทยาศาสตร์	ใน

การทดลองลดเวลาในการ	Vacuum	ลง	พร้อมทั้งเก็บข้อมูล

ทางสถิติของค่าความเป็นฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด

ตัง้แต่	50kVA-160kVAทีผ่ลติจรงิในปี	2557	ผลทีไ่ด้คอืสามารถ

ลดเวลาการ	Vacumm	ลงได้	61.54%		โดยที่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	และยังได้ค่าความเป็นฉนวนตาม

มาตรฐานสรุปได้ดังนี้

ผลการทดลองกลุม่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	50kVA-160kAV

1.	 	คณุภาพของหม้อแปลง	:		อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

2.	 	ประสิทธิภาพการผลิต:	เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยสามารถ

เพิ่มรอบการเข้าอบ	Vacuum	จากเดิม	5	รอบต่อวัน	

เป็น	6	รอบต่อวัน	โดยที่ยังใช้ก�าลังคนเท่าเดิม

3.	 	ลดการใช้พลังงาน	:	สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลงได้	60kWh	ต่อรอบการอบ	หรอื	360kWh	ต่อวนั	คดิ

เป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้	1,440	บาทต่อวัน	

4.	 	(สมมติฐานที่ค่าไฟฟ้า	4	บาทต่อหน่วย)	

5.	 	ลดการปล่อยความร้อนสู่อากาศ	:	สามารถลดระยะ

เวลาในการปล่อยไอร้อนสู่บรรยากาศลง	120	นาทีต่อ	

1	รอบการอบ	หรือ	720	นาทีต่อวัน

แผนงานในอนาคต

	 จากการทดลอง	ผลที่ได้เป็นไปตามความคาดหมายซึ่ง

ยังอยู่ในเฉพาะกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กตั้งแต่	50kVA-

160kVA	ทีมงานวิจัยและพัฒนาจึงจะท�าการขยายผลสู่กลุ่ม

หม้อแปลงขนาดทีม่ากกว่า	160kVA	ขึน้ไป	แต่การเปลีย่นแปลง

กระบวนการต่างๆ	ในหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่	จะส่งผลกระ

ทบทีม่นียัส�าคญัต่อคณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	ซึง่จะใช้เพยีง

หลกัวชิาการทางวศิวกรรมศาศาตร์	และวทิยาศาสตร์มาตดัสนิ

เพียงอย่างเดียวไม่ได้			ในปี	2558	คิวทีซีจึงมีแผนลงทุนใน

การจัดซื้อเครื่องทดสอบ	Tan	Delta	เพื่อวัดค่า	Total	leakage	

current	(IL)	ภายในหม้อแปลงซึ่งเป็นตัวชี้บ่งคุณสมบัติความ

เป็นฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า	ทัง้นีเ้พือ่ยนืยนัผลการปรบัปรงุ

คณุภาพการผลติ	และยกระดบัมาตรฐานการผลติของควิทซีใีห้

สูงขึ้น
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 จากความส�าเร็จในการออกแบบและผลิตหม้อแปลง	

อะมอร์ฟัสของคิวทีซ	ี	ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความยั่งยืนทาง

ด้านเศรษฐกจิแล้ว	ยงัส่งผลต่อความยงัยนืทางด้านพลงังานและ

สิง่แวดล้อมอกีด้วย				จากผลการทดสอบหม้อแปลงอะมอร์ฟัส

ขนาด	1000kVA	ที่เราผลิตได้ตามตารางซึ่งเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	มีดังนี้

	 จากตารางแสดงให้เหน็ว่า	มค่ีาความสญูเสยีก�าลงัไฟฟ้า	

(No	Load	Loss)	ต�า่	เพยีง	1	ใน	4	ของหม้อแปลงทีใ่ช้แกนเหลก็

ซลิกิอน	เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานความสญูเสยีของการไฟฟ้าส่วน

ภมูภิาค	(PEA.	Loss)	ซึง่ก�าหนดให้มค่ีา	No	Load	Loss	ไม่เกนิ	

1270	วตัต์	เมือ่เปลีย่นมาใช้แกนเหลก็อะมอร์ฟัสท�าให้มค่ีา	No	

Load	Loss	เท่ากับ	283	วัตต์	สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ได้	987	วัตต์	เมื่อคิดค�านวณทั้งปีสามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้	ประมาณ	8,646	กิโลวัตต์-ชั่วโมง		คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่

ประหยดัได้เป็นเงนิประมาณปีละ	34,584	บาท	แสดงให้เหน็ว่า

เราสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้มากกว่า	75%	เมือ่เทยีบ

กบัหม้อแปลงไฟฟ้าชนดิใช้แกนเหลก็ซลิกิอน	ในขนาด	kVA	ที่

เท่ากัน

	 สมมติฐาน:	หากประเทศไทยมีการติดตั้งและใช้งาน

หม้อแปลงอะมอร์ฟัสขนาด	1000kVA	ปีละ	500	เครื่องจะช่วย

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง	4,323	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	คิดเป็น

ค่าไฟฟ้าทีป่ระหยดัได้เป็นเงนิประมาณ	17	ล้านบาทต่อปี	ในแง่

มุมของการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่ากับการสามารถหยุดโรงไฟฟ้า

ขนาด		1,000	เมกะวัตต์	ประมาณ	4	โรงไฟฟ้า	และยังช่วยลด

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์เข้าสูช่ัน้บรรยากาศ	จาก

กระบวนการผลิตไฟฟ้า	ได้ถึง	2,600	ตัน/ปี	

(สมมติฐานการค�านวณค่าไฟฟ้าที่ 4บาท/หน่วย,  การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค�านวณโดยอ้างอิง CO2 

Conservation Coefficient (Thailand) 0.595kg-CO2/kWh, 

Reference from IIEC (International Institute for Energy 

Conservation))

แผนงานในอนาคต	

	 เพื่อยืนยันผลการทดสอบทางไฟฟ้า				ของหม้อแปลง	

อะมอร์ฟัสในระดบัสากล	ในปี	2558	เรามแีผนทีจ่ะผลติหม้อแป

ลงอะมอร์ฟัสขนาด	300kVA	24kV	3ph	50Hz	มาตรฐานของ

การไฟฟ้านครหลวง	เข้าทดสอบความทนทานต่อกระแสลดัวงจร	

(Short	Circuit	Current)	ที่	CESI	ประเทศอิตาลี					ทั้งนี้เพื่อ

สร้างความมัน่ใจในด้านคณุภาพ	และประสทิธภิาพของหม้อแป

ลงอะมอร์ฟัสให้กับลูกค้า	ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ
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การจัดการด้านพลังงาน

	 ควิทซียีกระดบัความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมด้วยการ	

น�าระบบการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื	ISO50001	มาประยกุต์

ใช้	โดยค�านงึถงึประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลในการใช้พลงังาน	

ถงึแม้ว่าโรงงานของเรา	จะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคมุตามพ

ระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	พ.ศ.	2540	กต็าม	แต่

กไ็ด้ตระหนกัดว่ีาในกระบวนการผลติของเรามคีวามจ�าเป็นต้อง

ใช้ทรัพยากรด้านพลังงานไฟฟ้า		ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน

การผลิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	และเรื่องพลังงานก็เป็นกระแสที่ทั่ว

โลกให้ความส�าคัญ		การจัดการเรื่องนี้จึงเป็นก้าวส�าคัญในการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	และ

เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกอกีด้วย	

โดยในปี	2557	ได้มีการด�าเนินการดังนี้

	 สมคัรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม			และให้ค�าปรกึษา

แนะ	น�าการจดัระบบการจดัการพลงังาน	ISO50001		:			ควิ

ทซีไีด้สมคัรเข้าร่วมโครงการและลงนามแสดงเจตจ�านง	ทีจ่ะให้

ความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ในการด�าเนินโครงการ

กับส�านัก	–งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวง

อุตสาหกรรม	ทั้งนี้	คิวทีซีได้จัดตั้งทีมงานด้านพลังงานขึ้นเพื่อ

ท�างานร่วมกบัทีป่รกึษา	และก�าหนดนโยบาย	วตัถปุระสงค์	และ

เป้าหมายในการด�าเนนิการ	รวมถงึการลงทนุตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจ

วดัการใช้พลงังาน	เพือ่เกบ็ข้อมลูทางสถติ	ิเพือ่ใช้ในการประเมนิ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	เราประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ

ด้านพลังงาน(ISO50001)	ได้ส�าเร็จทั่วทั้งองค์กรทั้งส�านักงาน

กรงุเทพฯ	และโรงงานจงัหวดัระยอง	พนกังานทกุคนได้ตระหนกั	

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน		

	 สมคัรเข้าโครงการอนรุกัษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วม:	

ในปี	2557	ควิทซีไีด้สมคัรเข้าโครงการและให้ความร่วมมอื	กบั

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน(พพ.)	กระทรวง

พลังงาน	ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	เพื่อ	

ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงาน		โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ไฟฟ้าและและความร้อนจ�านวน	4	ท่านจาก	พพ.	เข้ามาส�ารวจ

กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงงานคิวทีซี	และอบรมให้ความรู้	

แก่พนกังานในเรือ่งของการอนรุกัษ์พลงังานและการบ�ารงุรกัษา

เครือ่งจกัร			ซึง่ควิทซีไีด้รบัประโยชน์จากโครงการนีค่้อนข้างมาก	

เกิดการศึกษาโครงการเพื่อการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน

หลายโครงการเช่น	

	 โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ:		ซึ่งที่คิวทีซีมี

เครื่องอัดอากาศแบบสกรูขนาด	15kW	และ	35kW	ท�างานที่

ความดนั	8	บาร์ใช้อดัอากาศส�าหรบักระบวนการผลติ	จากการ

ส�ารวจของผู้เชี่ยวชาญพบว่า	ในระหว่างพักเที่ยงซึ่งไม่มีการ

ผลิต	เครื่องอัดอากาศยังท�างานอยู่	แสดงว่ามีจุดรั่วไหลของ

ระบบอัดอากาศ	ทางทีมพลังงานของคิวทีซีและผู้เชี่ยวชาญจึง

วางแผนปรบัปรงุโดยใช้	2	มาตรการคอืมาตรการแก้ไขจดุรัว่ไหล

ของอากาศ	และมาตรการหยดุเครือ่งอดัอากาศในช่วงเวลาพกั

เที่ยง		ซึ่งผลการด�าเนินงานที่รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ	จากกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)	เป็นดังนี้

	 จากการด�าเนนิโครงการสามารถลดการสญูเสยีพลงังาน

ไฟฟ้าต่อปีได	้	8,991	kWh/year		คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัด

ได้	36,773	บาทต่อปี

เครื่องอัด
อากาศ

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

พลังงาน
ไฟฟ้าที่สูญ
เสียต่อปี	

(kWh/year)

ค่าพลังงาน พลังงาน
ไฟฟ้าที่สูญ
เสียต่อปี	

(kWh/year)

ค่าพลังงาน

Baht/kWh Baht/
year

Baht/kWh Baht/year

15kW 11,160.00 4.09 45,644.40 8,805.00 4.09 36,012.45

35kW 29,314.00 4.09 119,894.26 22,678.00 4.09 92,753.02

รวม 40,474.00 4.09 165,539.00 31,483.00 4.09 128,765.00
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	 สมรรถนะด้านพลังงานความร้อนประเภทน�้ามัน	

ของโรงงานปี	2557	เป็นไปตามเป้าหมาย	โดยก�าหนดให้ระยะ

ทางในการวิง่ของรถยนต์ขนส่งต่อปรมิาณน�า้มนัทีใ่ช้ของรถยนต์

ขนส่งแต่ละคันต้องไม่ต�่ากว่าปี	2556		เป็นตัวชี้วัด			และมีการ

เฝ้าระวัง	การติดตามผล	โดยระบบ	GPS

	 สมรรถนะด้านพลงังานไฟฟ้าของโรงงานปี	2557	ยงั

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นยังไม่

สะท้อนการใช้พลังงานที่แท้จริง	และการด�าเนินงานด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน					และการจัดการพลังงานเริ่มเห็นผลชัดเจน

ช่วงปลาย	ปี	2557	คาดว่าในป	ี2558	สมรรถนะด้านพลังงาน

ไฟฟ้าจะดีขึ้น	เพราะได้ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุม

การใช้พลังงานแยกตามส่วนงานที่มีนัยส�าคัญ	เพื่อเก็บข้อมูล

ตวัเลขการใช้พลงังานทีแ่ท้จรงิ	และด�าเนนิการปรบัปรงุอปุกรณ์

ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆ	ตามแผนอนุรักษณ์พลังงานเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้งาน	รวมถงึมกีารก�าหนดมาตรการอนรุกัษ์

พลังานแบบมีส่วนร่วม	ให้พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน	

	 พลังงานหลักที่คิวทีซีใช้ในกระบวนการผลิต	และส่ง

มอบมีอยู่	2	ประเภทคือ	พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น	66%	ของการ

ใช้พลังงานทั้งหมด	และพลังงานความร้อนประเภทน�้ามันคิด

เป็น	34%	ของการใช้พลังงานทั้งหมด			

แผนงานในอนาคต

	 เรามแีผนขอการรบัรองมาตรฐาน	ระบบการจดัการด้าน

พลังงาน	(ISO50001)	ในต้นปี	2558		โดยใช้	CB	รายเดียวกับ

ระบบมาตรฐานอื่นๆ	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจประเมิน

แบบบูรณาการทั้ง	4	ระบบ

งบประมาณทีใ่ช้ในการตดิตัง้ระบบการจดัการด้านพลงังาน

รายการ จ�านวน ค่าใช้จ่าย	

(บาท)

	1.เงินสมทบโครงการให้ค�าปรึกษา	(TLC) - 15,000.00	

	2.มิเตอร์วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า 17	PC 70,082.50	

	3.ซอฟแวร์ในการควบคุม 17	PC 43,350.00	

	4.เครื่องแปลงสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ	 1	Set 5,737.50	

	5.ติดสัญญาณ	GPS	รถยนต์ขนส่ง	(5	คัน) 5	PC 116,670.00

รวม 250,840.00

34%
66%

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น�้ามัน

120,000

80,000

40,000

0
	ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.

สมรรถนะด้านพลังงานไฟฟ้าโรงงานระยอง	ปี	2557

Target
Energy	actual
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การควบคุมมลพิษ

	 คณุภาพน�า้	:	โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยูใ่นบรเิวณที่

ไม่มแีหล่งน�า้สาธารณะทัง้ทางธรรมชาต	ิและจากการประปา	เรา

ดดูน�า้ผวิดนิเพือ่ใช้ในการอปุโภค	บรโิภค	เท่านัน้	ในกระบวนการ

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�้าในขั้นตอนการผลิต	มีเพียง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงาน	ณ	จุดสุดท้ายเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลังปี	2557

										ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงอาหาร	ณ	จุดสุดท้ายเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลังปี

การใช้	น�า้เพือ่การหล่อเยน็แบบหมนุเวยีนของเตาอบ	Vacuum	

และใช้น�า้เพือ่ลดอณุหภมูจิากการเชือ่มชิน้งานซึง่เป็นระบบกกั

เกบ็น�า้	โดยจะส่งน�า้ดงักล่าวไปก�าจดัปีละ	1	ครัง้		ผลการตรวจ

วัดคุณภาพน�้าทิ้งประจ�าปีเป็นดังนี้

	 จากผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้ของโรงอาหาร	ณ	จดุ

สดุท้ายพบว่ามค่ีาการตรวจวดัทีไ่ม่คงที	่แสดงให้เหน็ว่าแนวทาง

การแก้ปัญหายงัไม่สามารถใช้ได้ยงัมค่ีา	BOD	ทีเ่กนิมาตรฐาน		

ซึง่ทมีงานได้ปรบัเปลีย่นมาตรการควบคมุ	และปรบัพฤตกิรรม

ของแม่ครัวในการช�าระล้างเศษอาหาร	รวมถึงการปรับปรุงบ่อ

ดกัไขมนัใหม่	ซึง่ผลการตรวจล่าสดุมแีนวโน้มทีด่ขีึน้	การแก้ไข

ปัจจุบันยังใช้วิธีการดูดน�้าจากบ่อกักเก็บไปก�าจัด	โดยผู้ได้รับ

อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลการตรวจ

มาตรฐาน หน่วย1/55 2/55 1/56 2/56 1/57

16/1/55 08/09/55 19/2/56 16/9/56 24/3/57

	BOD5 42.4 5 8.3 4.8 2.7 ≤	20 mg/l

	Oil	and	Grease 2 0 0 0 0 ≤	5 mg/l

	PH 8.2 6.4 8 6.3 5.8 5.5-9.0 -

	Sulfides 0.53 0.6 0.53 0.6 0.2 ≤	1 mg/l	as	H2S

	Suspended	Solids 32 50 38 11 15 ≤	50 mg/l

	Temperature 28 30 33 29 30 ≤	40 °C

	Total	Dissolved	Solids 329 48 42 64 66 ≤	3000 mg/l

	Total	Kjeldahl	Nitrogen 38 <5 <5 <5 <5 ≤	100 mg/l	as	H2S

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

	ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน หน่วย1/55 2/55 1/56 2/56 3/56 4/56 1/57 2/57

16/1/55 08/09/55 19/2/56 16/9/56 03/12/56 14/1/57 24/3/57 10/09/57

	BOD5 248 455 266 155 92.5 84 233 146 ≤	20 mg/l

	Oil	and	Grease 41.2 26.2 22.2 16 6 4 10.4 2 ≤	5 mg/l

	PH <0.2 5.7 7.8 6 5.98 6.54 5.3 7.03 5.5-9.0 -

	Sulfides 0.53 0.6 0.53 2.17 0 0.84 1.05 0.66 ≤	1 mg/l	as	H2S

	Suspended	Solids 123 254 76 128 6 77.5 94 13 ≤	50 mg/l

	Temperature 27 28 28 28 26 25.4 30 27.5 ≤	40 °C

	Total	Dissolved	Solids 253 646 409 306 346 124 451 150 ≤	3000 mg/l

	Total	Kjeldahl	Nitrogen <5 45 30 15 16 11 17 11 ≤	100 mg/l	as	H2S
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	 คณุภาพอากาศ	:				ในกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟ

ฟ้าของควิทซี	ีมขีัน้ตอนของการอบหม้อแปลงโดยใช้เตา	Vacuum	

และเตาอบ	Hot	Air	มีการติดตั้งระบบระบายอากาศร้อนออกสู่

ภายนอก	ซึง่อาจมลีะอองของน�า้มนัหม้อแปลงปะปนอยูใ่นอากาศ

ได้	นอกจากนีเ้รายงัใช้ระบบ	Dry	Spay	ในการพ่นสเีกบ็งานขัน้

สดุท้ายซึง่อาจมลีะอองของฝุน่สปีะปนอยูใ่นอากาศ	และส�าหรบั

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานของไม้อัดฉนวน	เราได้เลือกใช้

ผลการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลังปี

พารามิเตอร์ พื้นที่

	ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน หน่วย1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57

16-1-55 09/08/55 21-3-56 16-9-56 24-3-57 18-9-57

	Particulate	(ฝุ่นละออง) ปล่องดูดขี้เลื่อยห้องตัดไม้ 2.5 1 1.3 1.2 1.9 0.5 400 mg/m3

	Oil	mist	(ละอองน�้ามัน) ปล่องเตาตบ	(Vacuum) 1.06 1.08 3.22 10.05 3.68 0.3 - -

	Oil	mist	(ละอองน�้ามัน) ปล่องเตาตบ	(หม้อแปลงซ่อม) 0.62 0.71 1.62 2.85 0.48 0.42 - -

	Xylene
ปล่องตัวถัง

- - - - 	-	 3.31 870 mg/m3

	Particulate	(ฝุ่นละออง) - - - - -	 5.6 400 mg/m3

	Toluene
ปล่องห้องพ่นสี

1.88 3.12 1.88 1.88 1.88 0 - -

	Xylene 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 870 mg/m3
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การจัดการของเสีย

	 คิวทีซี	ให้ความส�าคัญกับการจัดการกากของเสียทั้ง

ทีเ่กดิขึน้จากการอปุโภคบรโิภคของพนกังาน			เกดิจากงานรบั

เหมาก่อสร้างหรอืตดิตัง้อปุกรณ์		และเกดิจากกระบวนการผลติ

ของบริษัทฯ	โดยมีวีธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน	มีโรงคัดแยก

ขยะทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัความปลอดภยั	พร้อมทัง้มขีัน้ตอน

ในการเตรียมภาวะฉุกเฉินส�าหรับการจัดการกากของเสียโดย

เฉพาะ	ในปี	2557	มปีรมิาณกากของเสยีหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วจาก

กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี	2556	ร้อยละ	22.64	เนื่องจาก

ในปี	2557	เราได้เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตัวถัง	และเพิ่ม

เครื่องจักรในการตัดเหล็ก	รวมถึงกระบวนการคัดแยกขยะมี

ประสิทธิภาพท�าให้ปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่อันตราย(ขาย

ได้)เพิม่ขึน้		แต่ปรมิาณวสัดเุหลอืใช้ประเภทอนัตรายมปีรมิาณ

ลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	8.87	เนือ่งจากการควบคมุการหกรัว่

ไหลของน�้ามนั	และสารเคมมีปีระสทิธภิาพ	ปรมิาณวสัดดุดูซบั

ปนเป้ือนน�า้จงึลดลง	และท�าให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการจดัการ

กากของเสียในปี	2557	ลดลงจากปี	2556	ด้วย

กราฟแสดงปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วย้อนหลัง	3	ปี

รายการ 2556	(บาท) 2557(บาท)

ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดเศษวัสดุ

เหลือใช้

245,067.99 243,338.87

รายได้จากการขายเศษวสัดเุหลอืใช้ 2,453,520.99 3,575,992.85

การปกป้องพื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

	 จากโครงการปลูกป่าในโรงงานเพื่อเป็นการปกป้อง

ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพ	เมือ่ปี	2556	

ซึ่งต้นไม้จ�านวน	751	ต้นที่เราได้ด�าเนินการปลูกไปได้เจริญ

เติบโตอย่างเหมาะสม	ซึ่งเราคาดหวังว่าจะช่วยให้พื้นที่ขนาด	

3	ไร่	2	งานด้านหลังโรงงานคิวทีซีจะกลับมาเป็นพื้นที่ที่อุดม

สมบรูณ์	ร่มรืน่มแีหล่งน�า้ให้ใช้ได้ตลอดทัง้ปี	(เป็นสระน�า้ขนาด

ใหญ่ที่คิวทีซีสร้างขึ้นไม่ใช่แหล่งน�้าตามธรรมชาติ)	ทั้งนี้เพื่อ

ต่อยอดความต้องการใช้น�้าเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน	และ

ความต้องการใช้น�้าของคิวทีซีเพื่อการอุปโภคของพนักงานใน

อนาคต	

	 ปัจจุบันในฤดูแล้งชาวบ้านที่ท�าอาชีพเกษตรกรรม	ท�า

ไร่สับปะรด	ที่มีพื้นที่ติดต่อกับโรงงานคิวทีซีจะขอดูดน�้าจาก

สระของควิทซีเีพือ่น�าไปรดพชืผลทีป่ลกูไว้		และในบางครัง้ชาว

บ้านกไ็ด้น�าพนัธุป์ลาทางเศรษฐกจิมาปล่อยไว้ในสระน�า้	ให้เป็น

อาหารแก่พนักงานคิวทีซี	เพื่อเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	

	 คิวทีซีมีนโยบายในการรับซื้อคืนหม้อแปลงไฟฟ้า	ที่

หมดอายขุองยีห้่อ	“ควิทซี”ี	โดยการแลกเปลีย่น	“ใหม่ไป	เก่ามา”	

เราให้ราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดค้าของเก่า		ทั้งนี้มี

วตัถปุระสงค์เพือ่การจดัการผลติภณัฑ์หมดอายนุีอ้ย่างเป็นระบบ	

ตามขั้นตอนการจัดการกากของเสีย	โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

หรือเป็นภาระของสังคมและสิ่งแวดล้อม		ซึ่งการตัดสินใจขึ้น

อยู่กับความสมัครใจของลูกค้า

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เศษวัสดุทั่วไปไม่อันตราย(ตัน) 70.75 59.97 98.38 
เศษวัสดุอันตราย(ตัน) 74.13 54.66 49.81 
รวมปริมาณเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว(ตัน) 144.88 114.63 148.19 
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GRI	Content	Index

GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES
Standard	
Disclosure

Disclosure	Requirements Page Note

STRATEGY	AND	ANALYSIS
G4-1 Provide	a	statement	from	the	most	senior	decision-maker	of	the	organization	(such	as	CEO,	chair,	or	

equivalent	senior	position)	about	the	relevance	of	sustainability	to	the	organization	and	the	organization’s	
strategy	for	addressing	sustainability.	

5

G4-2 Provide	a	description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities. 16-23
ORGANIZATIONAL	PROFILE
G4-3 Report	the	name	of	the	organization. 4
G4-4 Report	the	primary	brands,	products,	and	services. 4
G4-5 Report	the	location	of	the	organization’s	headquarters. 4
G4-6 Report	the	number	of	countries	where	the	organization	operates,	and	names	of	countries	where	either	the	

organization	has	significant	operations	or	that	are	specifically	relevant	to	the	sustainability	topics	covered	
in	the	report.

4

G4-7 Report	the	nature	of	ownership	and	legal	form. AR	11-14
G4-8 Report	the	markets	served	(including	geographic	breakdown,	sectors	served,	and	types	of	customers	and	

beneficiaries).
4 AR	15-22

G4-9 Report	the	scale	of	the	organization. AR	14
G4-10 a.	Report	the	total	number	of	employees	by	employment	contract	and	gender.

b.	Report	the	total	number	of	permanent	employees	by	employment	type	and	gender.
c.	Report	the	total	workforce	by	employees	and	supervised	workers	and	by	gender.
d.	Report	the	total	workforce	by	region	and	gender.
e.	Report	whether	a	substantial	portion	of	the	organization’s	work	is	performed	by	workers	who	are	

legally	recognized	as	self-employed,	or	by	individuals	other	than	employees	or	supervised	workers,	
including	employees	and	supervised	employees	of	contractors.

f.	Report	any	significant	variations	in	employment	numbers	(such	as	seasonal	variations	in	employment	
in	the	tourism	or	agricultural	industries).

30

G4-11 Report	the	percentage	of	total	employees	covered	by	collective	bargaining	agreements. -
G4-12 Describe	the	organization’s	supply	chain. 11
G4-13 Report	any	significant	changes	during	the	reporting	period	regarding	the	organization’s	size,	structure,	

ownership,	or	its	supply	chain.
-

G4-14 Report	whether	and	how	the	precautionary	approach	or	principle	is	addressed	by	the	organization.	 -
G4-15 List	externally	developed	economic,	environmental	and	social	charters,	principles,	or	other	initiatives	to	which	

the	organization	subscribes	or	which	it	endorses.
-

G4-16 List	memberships	of	associations	(such	as	industry	associations)	and	national	or	international	advocacy	
organizations.

-

IDENTIFIED	MATERIAL	ASPECTS	AND	BOUNDARIES
G4-17 a.	List	all	entities	included	in	the	organization’s	consolidated	financial	statements	or	equivalent	

documents.
b.	Report	whether	any	entity	included	in	the	organization’s	consolidated	financial	statements	or	equivalent	

documents	is	not	covered	by	the	report.	
G4-18 a.	Explain	the	process	for	defining	the	report	content	and	the	Aspect	Boundaries.

b.	Explain	how	the	organization	has	implemented	the	Reporting	Principles	for	Defining	Report	Content.
1

G4-19 List	all	the	material	Aspects	identified	in	the	process	for	defining	report	content. 14-15
G4-20 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	within	the	organization. 11-15
G4-21 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	outside	the	organization. 11-15
G4-22 Report	the	effect	of	any	restatements	of	information	provided	in	previous	reports,	and	the	reasons	for	such	

restatements.	
-

G4-23 Report	significant	changes	from	previous	reporting	periods	in	the	Scope	and	Aspect	Boundaries. 23
STAKEHOLDER	ENGAGEMENT
G4-24 Provide	a	list	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 12-13
G4-25 Report	the	basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage. 12-13
G4-26 Report	the	organization’s	approach	to	stakeholder	engagement,	including	frequency	of	engagement	by	type	

and	by	stakeholder	group,	and	an	indication	of	whether	any	of	the	engagement	was	undertaken	specifically	
as	part	of	the	report	preparation	process.	

12-13

G4-27 Report	key	topics	and	concerns	that	have	been	raised	through	stakeholder	engagement,	and	how	the	
organization	has	responded	to	those	key	topics	and	concerns,	including	through	its	reporting.	Report	the	
stakeholder	groups	that	raised	each	of	the	key	topics	and	concerns.

12-14

REPORT	PROFILE
G4-28 Reporting	period	(such	as	fiscal	or	calendar	year)	for	information	provided. 1
G4-29 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any). -
G4-30 Reporting	cycle	(such	as	annual,	biennial). 1
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Standard	
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Disclosure	Requirements Page Note

G4-31 Provide	the	contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents. 1
G4-32 a.		Report	the	‘in	accordance’	option	the	organization	has	chosen.

b.		Report	the	GRI	Content	Index	for	the	chosen	option.
c.		Report	the	reference	to	the	External	Assurance	Report,	if	the	report	has	been	externally	assured.	GRI	

recommends	the	use	of	external	assurance	but	it	is	not	a	requirement	to	be	‘in	accordance’	with	the	
Guidelines.

1

G4-33 a.		Report	the	organization’s	policy	and	current	practice	with	regard	to	seeking	external	assurance	for	the	
report.

b.		If	not	included	in	the	assurance	report	accompanying	the	sustainability	report,	report	the	scope	and	
basis	of	any	external	assurance	provided.

c.		Report	the	relationship	between	the	organization	and	the	assurance	providers.
d.		Report	whether	the	highest	governance	body	or	senior	executives	are	involved	in	seeking	assurance	

for	the	organization’s	sustainability	report.

-

GOVERNANCE
G4-34 Report	the	governance	structure	of	the	organization,	including	committees	of	the	highest	governance	body.	

Identify	any	committees	responsible	for	decision-making	on	economic,	environmental	and	social	impacts.
10 AR	36-43

G4-35 Report	the	process	for	delegating	authority	for	economic,	environmental	and	social	topics	from	the	highest	
governance	body	to	senior	executives	and	other	employees.

10 AR	36-43

G4-36 Report	whether	the	organization	has	appointed	an	executive-level	position	or	positions	with	responsibility	
for	economic,	environmental	and	social	topics,	and	whether	post	holders	report	directly	to	the	highest	
governance	body.

10 AR	36-43

G4-37 Report	processes	for	consultation	between	stakeholders	and	the	highest	governance	body	on	economic,	
environmental	and	social	topics.	If	consultation	is	delegated,	describe	to	whom	and	any	feedback	processes	
to	the	highest	governance	body.

10,35

G4-38 Report	the	composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees. 10 AR	36-37
G4-39 Report	whether	the	Chair	of	the	highest	governance	body	is	also	an	executive	officer	(and,	if	so,	his	or	her	

function	within	the	organization’s	management	and	the	reasons	for	this	arrangement).
AR	55-58

G4-40 Report	the	nomination	and	selection	processes	for	the	highest	governance	body	and	its	committees,	and	
the	criteria	used	for	nominating	and	selecting	highest	governance	body	members.

AR	51

G4-41 Report	processes	for	the	highest	governance	body	to	ensure	conflicts	of	interest	are	avoided	and	managed.	
Report	whether	conflicts	of	interest	are	disclosed	to	stakeholders.

AR	53

G4-42 Report	the	highest	governance	body’s	and	senior	executives’	roles	in	the	development,	approval,	and	
updating	of	the	organization’s	purpose,	value	or	mission	statements,	strategies,	policies,	and	goals	related	
to	economic,	environmental	and	social	impacts.

AR	60

G4-43 Report	the	measures	taken	to	develop	and	enhance	the	highest	governance	body’s	collective	knowledge	of	
economic,	environmental	and	social	topics.

AR	64-65

G4-44 a.	Report	the	processes	for	evaluation	of	the	highest	governance	body’s	performance	with	respect	
to	governance	of	economic,	environmental	and	social	topics.	Report	whether	such	evaluation	is	
independent	or	not,	and	its	frequency.	Report	whether	such	evaluation	is	a	self-assessment.

b.	Report	actions	taken	in	response	to	evaluation	of	the	highest	governance	body’s	performance	with	
respect	to	governance	of	economic,	environmental	and	social	topics,	including,	as	a	minimum,	
changes	in	membership	and	organizational	practice.

AR	60-68

G4-45 a.	Report	the	highest	governance	body’s	role	in	the	identification	and	management	of	economic,	
environmental	and	social	impacts,	risks,	and	opportunities.	Include	the	highest	governance	body’s	
role	in	the	implementation	of	due	diligence	processes.

b.	Report	whether	stakeholder	consultation	is	used	to	support	the	highest	governance	body’s	
identification	and	management	of	economic,	environmental	and	social	impacts,	risks,	and	
opportunities.

17-18 AR	64-68

G4-46 Report	the	highest	governance	body’s	role	in	reviewing	the	effectiveness	of	the	organization’s	risk	management	
processes	for	economic,	environmental	and	social	topics.

17 AR	37-43

G4-47 Report	the	frequency	of	the	highest	governance	body’s	review	of	economic,	environmental	and	social	
impacts,	risks,	and	opportunities.

10

G4-48 Report	the	highest	committee	or	position	that	formally	reviews	and	approves	the	organization’s	sustainability	
report	and	ensures	that	all	material	Aspects	are	covered.

1,10

G4-49 Report	the	process	for	communicating	critical	concerns	to	the	highest	governance	body. 10
G4-50 Report	the	nature	and	total	number	of	critical	concerns	that	were	communicated	to	the	highest	governance	

body	and	the	mechanism(s)	used	to	address	and	resolve	them.
10

G4-51 a.	Report	 the	 remuneration	policies	 for	 the	highest	governance	body	and	senior	executives.	
b.	Report	how	performance	criteria	in	the	remuneration	policy	relate	to	the	highest	governance	body’s	and	
senior	executives’	economic,	environmental	and	social	objectives.

AR	47-50

G4-52 Report	the	process	for	determining	remuneration.	Report	whether	remuneration	consultants	are	involved	in	
determining	remuneration	and	whether	they	are	independent	of	management.	Report	any	other	relationships	
which	the	remuneration	consultants	have	with	the	organization.

AR	65

G4-53 Report	how	stakeholders’	views	are	sought	and	taken	into	account	regarding	remuneration,	including	the	
results	of	votes	on	remuneration	policies	and	proposals,	if	applicable.

AR	51

G4-54 Report	the	ratio	of	the	annual	total	compensation	for	the	organization’s	highest-paid	individual	in	each	
country	of	significant	operations	to	the	median	annual	total	compensation	for	all	employees	(excluding	the	
highest-paid	individual)	in	the	same	country.

18 AR	47-50

48
Sustainability	Report	2014



Standard	
Disclosure

Disclosure	Requirements Page Note

G4-55 Report	the	ratio	of	percentage	increase	in	annual	total	compensation	for	the	organization’s	highest-paid	individual	
in	each	country	of	significant	operations	to	the	median	percentage	increase	in	annual	total	compensation	for	
all	employees	(excluding	the	highest-paid	individual)	in	the	same	country.

18 AR	47-50

ETHICS	AND	INTEGRITY
G4-56 Describe	the	organization’s	values,	principles,	standards	and	norms	of	behavior	such	as	codes	of	conduct	

and	codes	of	ethics.	
5,8,9

G4-57 Report	the	internal	and	external	mechanisms	for	seeking	advice	on	ethical	and	lawful	behavior,	and	matters	
related	to	organizational	integrity,	such	as	helplines	or	advice	lines.

8 AR	53

G4-58 Report	the	internal	and	external	mechanisms	for	reporting	concerns	about	unethical	or	unlawful	behavior,	
and	matters	related	to	organizational	integrity,	such	as	escalation	through	line	management,	whistleblowing	
mechanisms	or	hotlines.

8 AR	53

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
CATEGORY:	ECONOMIC
ASPECT:	ECONOMIC	PERFORMANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 18 AR	69-112
G4-EC2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	for	the	organization’s	activities	due	to	climate	change 17-18 AR	82
G4-EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	plan	obligations AR	97
G4-EC4 Financial	assistance	received	from	government -
ASPECT:	MARKET	PRESENCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-EC5 Ratios	of	standard	entry	level	wage	by	gender	compared	to	local	minimum	wage	at	significant	locations	of	

operation
30

G4-EC6 Proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	community	at	significant	locations	of	operation 30
ASPECT:	INDIRECT	ECONOMIC	IMPACTS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-EC7 Development	and	impact	of	infrastructure	investments	and	services	supported 6,	17-18
G4-EC8 Significant	indirect	economic	impacts,	including	the	extent	of	impacts 6,	17-18
ASPECT:	PROCUREMENT	PRACTICES
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EC9 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	at	significant	locations	of	operation -
CATEGORY:	ENVIRONMENTAL
ASPECT:	MATERIALS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN1 Materials	used	by	weight	or	volume AR	25-27
G4-EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials 39
ASPECT:	ENERGY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-EN3 Energy	consumption	within	the	organization 42-43
G4-EN4 Energy	consumption	outside	of	the	organization 42-43
G4-EN5 Energy	intensity 42-43
G4-EN6 Reduction	of	energy	consumption 42-43
G4-EN7 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	services 21,	40-41
ASPECT:	WATER
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source 44
G4-EN9 Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water -
G4-EN10 Percentage	and	total	volume	of	water	recycled	and	reused -
ASPECT:	BIODIVERSITY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN11 Operational	sites	owned,	leased,	managed	in,	or	adjacent	to,	protected	areas	and	areas	of	high	biodiversity	

value	outside	protected	areas
-

G4-EN12 Description	of	significant	impacts	of	activities,	products,	and	services	on	biodiversity	in	protected	areas	and	
areas	of	high	biodiversity	value	outside	protected	areas

-

G4-EN13 Habitats	protected	or	restored 46
G4-EN14 Total	number	of	IUCN	Red	List	species	and	national	conservation	list	species	with	habitats	in	areas	affected	

by	operations,	by	level	of	extinction	risk
-

ASPECT:	EMISSIONS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN15 Direct	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	1) -
G4-EN16 Energy	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	2) -
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G4-EN17 Other	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	3) -
G4-EN18 Greenhouse	gas	(GHG)	emissions	intensity -
G4-EN19 Reduction	of	greenhouse	gas	(GHG)	emissions -
G4-EN20 Emissions	of	ozone-depleting	substances	(ODS) -
G4-EN21 NOX,	SOX,	and	other	significant	air	emissions -
ASPECT:	EFFLUENTS	AND	WASTE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN22 Total	water	discharge	by	quality	and	destination -
G4-EN23 Total	weight	of	waste	by	type	and	disposal	method 46
G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills -
G4-EN25 Weight	of	transported,	imported,	exported,	or	treated	waste	deemed	hazardous	under	the	terms	of	the	Basel	

Convention	Annex	I,	II,	III,	and	VIII,	and	percentage	of	transported	waste	shipped	internationally
46

G4-EN26 Identity,	size,	protected	status,	and	biodiversity	value	of	water	bodies	and	related	habitats	signifcantly	affected	
by	the	organization’s	discharges	of	water	and	runoff

ASPECT:	PRODUCTS	AND	SERVICES
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-EN27 Extent	of	impact	mitigation	of	environmental	impacts	of	products	and	services 46
G4-EN28 Percentage	of	products	sold	and	their	packaging	materials	that	are	reclaimed	by	category -
ASPECT:	COMPLIANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN29 Monetary	value	of	significant	fines	and	total	number	of	non-monetary	sanctions	for	non-compliance	with	

environmental	laws	and	regulations
-

ASPECT:	TRANSPORT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN30 Significant	environmental	impacts	of	transporting	products	and	other	goods	and	materials	for	the	organization’s	

operations,	and	transporting	members	of	the	workforce
11

ASPECT:	OVERALL
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	and	investments	by	type 43,	46
ASPECT:	SUPPLIER	ENVIRONMENTAL	ASSESSMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN32 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria -
G4-EN33 Significant	actual	and	potential	negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	and	actions	taken -
ASPECT:	ENVIRONMENTAL	GRIEVANCE	MECHANISMS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-EN34 Number	of	grievances	about	environmental	impacts	filed,	addressed,	and	resolved	through	formal	grievance	

mechanisms
-

CATEGORY:	SOCIAL
SUB-CATEGORY:	LABOR	PRACTICES	AND	DECENT	WORK
ASPECT:	EMPLOYMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-LA1 Total	number	and	rates	of	new	employee	hires	and	employee	turnover	by	age	group,	gender	and	region 30
G4-LA2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provided	to	temporary	or	part-time	employees,	by	

significant	locations	of	operation
AR	49

G4-LA3 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	leave,	by	gender 30
ASPECT:	LABOR/MANAGEMENT	RELATIONS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-LA4 Minimum	notice	periods	regarding	operational	changes,	including	whether	these	are	specified	in	collective	

agreements
31

ASPECT:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-LA5 Percentage	of	total	workforce	represented	in	formal	joint	management-worker	health	and	safety	committees	

that	help	monitor	and	advise	on	occupational	health	and	saftey	programs
31

G4-LA6 Type	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days,	and	absenteeism,	and	total	number	of	
work-related	fatalities,	by	region	and	by	gender

25

G4-LA7 Workers	with	high	incidence	or	high	risk	of	diseases	related	to	their	occupation 25
G4-LA8 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions 25-29
ASPECT:	TRAINING	AND	EDUCATION
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-LA9 Average	hours	of	training	per	year	per	employee	by	gender,	and	by	employee	category 33
G4-LA10 Programs	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the	continued	employability	of	employees	

and	assist	them	in	managing	career	endings
33-34
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G4-LA11 Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	career	development	reviews,	by	gender	and	
by	employee	category

33

ASPECT:	DIVERSITY	AND	EQUAL	OPPORTUNITY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-LA12 Composition	of	governance	bodies	and	breakdown	of	employees	per	employee	category	according	to	gender,	

age	group,	minority	group	membership,	and	other	indicators	of	diversity
30

ASPECT:	EQUAL	REMUNERATION	FOR	WOMEN	AND	MEN
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach
G4-LA13 Ratio	of	basic	salary	and	remuneration	of	women	to	men	by	employee	category,	by	significant	locations	of	

operation
30

ASPECT:	SUPPLIER	ASSESSMENT	FOR	LABOR	PRACTICES
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-LA14 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	labor	practices	criteria -
G4-LA15 Significant	actual	and	potential	negative	impacts	for	labor	practices	in	the	supply	chain	and	actions	taken -
ASPECT:	LABOR	PRACTICES	GRIEVANCE	MECHANISMS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-LA16 Number	of	grievances	about	labor	practices	filed,	addressed,	and	resolved	through	formal	grievance	mechanisms -
SUB-CATEGORY:	HUMAN	RIGHTS
ASPECT:	INVESTMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR1 Total	number	and	percentage	of	significant	investment	agreements	and	contracts	that	include	human	rights	

clauses	or	that	underwent	human	rights	screening
-

G4-HR2 Total	hours	of	employee	training	on	human	rights	policies	or	procedures	concerning	aspects	of	human	rights	
that	are	relevant	to	operations,	including	the	percentage	of	employees	trained

33

ASPECT:	NON-DISCRIMINATION
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR3 Total	number	of	incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken -
ASPECT:	FREEDOM	OF	ASSOCIATION	AND	COLLECTIVE	BARGAINING
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR4 Operations	and	suppliers	identified	in	which	the	right	to	exercise	freedom	of	association	and	collective	

bargaining	may	be	violated	or	at	significant	risk,	and	measures	taken	to	support	these	rights
-

ASPECT:	CHILD	LABOR
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR5 Operations	and	suppliers	identified	as	having	significant	risk	for	incidents	of	child	labor,	and	measures	taken	

to	contribute	to	the	effective	abolition	of	child	labor
-

ASPECT:	FORCED	OR	COMPULSORY	LABOR
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR6 Operations	and	suppliers	identified	as	having	significant	risk	for	incidents	of	forced	or	compulsory	labor,	and	

measures	to	contribute	to	the	elimination	of	all	forms	of	forced	or	compulsory	labor
-

ASPECT:	SECURITY	PRACTICES
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR7 Percentage	of	security	personnel	trained	in	the	organization’s	human	rights	policies	or	procedures	that	are	

relevant	to	operations
-

ASPECT:	INDIGENOUS	RIGHTS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR8 Total	number	of	incidents	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples	and	actions	taken -
ASPECT:	ASSESSMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR9 Total	number	and	percentage	of	operations	that	have	been	subject	to	human	rights	reviews	or	impact	

assessments
-

ASPECT:	SUPPLIER	HUMAN	RIGHTS	ASSESSMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR10 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	human	rights	criteria -
G4-HR11 Significant	actual	and	potential	negative	human	rights	impacts	in	the	supply	chain	and	actions	taken 11
ASPECT:	HUMAN	RIGHTS	GRIEVANCE	MECHANISMS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-HR12 Number	of	grievances	about	human	rights	impacts	filed,	addressed,	and	resolved	through	formal	grievance	

mechanisms
-

SUB-CATEGORY:	SOCIETY
ASPECT:	LOCAL	COMMUNITIES
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
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G4-SO1 Percentage	of	operations	with	implemented	local	community	engagement,	impact	assessments,	and	
development	programs

35-37

G4-SO2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	local	communities -
ASPECT:	ANTI-CORRUPTION
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO3 Total	number	and	percentage	of	operations	asessed	for	risks	related	to	corruption	and	the	significant	risks	

identified
-

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	policies	and	procedures 8
G4-SO5 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken -
ASPECT:	PUBLIC	POLICY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO6 Total	value	of	political	contributions	by	country	and	recipient/beneficiary -
ASPECT:	ANTI-COMPETITIVE	BEHAVIOR
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO7 Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive	behavior,	anti-trust,	and	monopoly	practices	and	their	outcomes -
ASPECT:	COMPLIANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO8 Monetary	value	of	significant	fines	and	total	number	of	non-monetary	sanctions	for	non-compliance	with	

laws	and	regulations
-

ASPECT:	SUPPLIER	ASSESSMENT	FOR	IMPACTS	ON	SOCIETY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO9 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	criteria	for	impacts	on	society -
G4-SO10 Significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	society	in	the	supply	chain	and	actions	taken -
ASPECT:	GRIEVANCE	MECHANISMS	FOR	IMPACTS	ON	SOCIETY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-SO11 Number	of	grievances	about	impacts	on	society	filed,	addressed,	and	resolved	through	formal	grievance	

mechanisms
-

SUB-CATEGORY:	PRODUCT	RESPONSIBILITY
ASPECT:	CUSTOMER	HEALTH	AND	SAFETY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-PR1 Percentage	of	significant	product	and	service	categories	for	which	health	and	safety	impacts	are	assessed	

for	improvement
46

G4-PR2 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	concerning	the	health	and	
safety	impacts	of	products	and	services	during	their	life	cycle,	by	type	of	outcomes

-

ASPECT:	PRODUCT	AND	SERVICE	LABELING
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-PR3 Type	of	product	and	service	information	required	by	the	organization’s	procedures	for	product	and	service	

information	and	labeling,	and	percentage	of	significant	product	and	service	categories	subject	to	such	
information	requirements

- AR	15-18

G4-PR4 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	concerning	product	and	
service	information	and	labeling,	by	type	of	outcomes

-

G4-PR5 Results	of	surveys	measuring	customer	satisfaction 18
ASPECT:	MARKETING	COMMUNICATIONS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-PR6 Sale	of	banned	or	disputed	products -
G4-PR7 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	codes	concerning	marketing	

communications,	including	advertising,	promotion,	and	sponsorship,	by	type	of	outcomes
-

ASPECT:	CUSTOMER	PRIVACY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-PR8 Total	number	of	substantiated	complaints	regarding	breaches	of	customer	privacy	and	losses	of	customer	data -
ASPECT:	COMPLIANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -
G4-PR9 Monetary	value	of	significant	fines	for	non-compliance	with	laws	and	regulations	concerning	the	provision	

and	use	of	products	and	services
-
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