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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

Certificate of ESG100 Company 
จากสถาบนัไทยพฒัน์ : ESG Rating. 

SET AWARDS 2015: Outstanding Investor Relations Awards 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และวารสารการเงนิธนาคาร 

SET AWARDS 2015: Best Investor Relations Awards 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และวารสารการเงนิธนาคาร 
 

THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2015 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

SET SUSTAINABILITY AWARDS 2015 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกาศนียบตัร 5S Model Award 2015 : 3 พืน้ที ่ 
จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่่ น) 

รางวลับรรษทัภบิาลดเีด่นประจ าปี 2558  
จากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 

ประกาศนียบตัรผ่านการประเมนิสถานประกอบการ  
“ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข” จากกรมควบคุมโรค 

พื้นที่
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 

	 เส้นทางของการสร้าง	“ความยั่งยืน”	ของคิวทีซีมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	ทุกย่างก้าวต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ	

ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ	ความไว้วางใจ	และความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม	จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท้ังภายใน	และภายนอกองค์กร	

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ	ไปด้วยกัน

	 โดยธรรมชาติของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงที่มีค�าสั่งซื้อน้อย	(Low	Season)	และช่วงครึ่งหลัง

ของปีจะเป็นช่วงท่ีมีค�าส่ังซือ้เข้ามามาก	(High	Season)		ส�าหรับปี	2558	ก็เช่นเดียวกัน	ในคร่ึงปีแรกมียอดการสัง่ซือ้น้อยเนือ่งจาก

ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีการชะลอตัว	เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศท�าให้มีการ

แข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง				ท�าให้เราต้องเลือกรับงานท่ีสามารถท�าแล้วมีก�าไร		“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”	เป็นแนวคิดหลัก

ของการบริหารจดัการของเรา	โดยเราใช้โอกาสนีเ้ป็นช่วงของการเตรยีมตวัและปรบัปรุงพฒันาให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการ

ผลิต	การบริหารจัดการ	การเสริมทักษะความสามารถของทีมงาน	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	โดยผ่านเคร่ืองมือที่

ส�าคัญคือการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)		ท�าให้ช่วงคร่ึงปีหลังของปี	2558	เราสามารถ

ก้าวข้ามเป้าหมายยอดขายเกิน	1,000	ล้านบาท	และสามารถท�าก�าไรได้ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ทั้งหมดนี้เป็นไปได้

ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ	ฝ่าย	

	 อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่า	การด�าเนินการต่างๆ	นั้นย่อมส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียไม่

ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเราได้ประเมินความเสี่ยงและให้ความส�าคัญพร้อมทั้งด�าเนินการ

อย่างมีความรับผิดชอบในทุกๆ	ด้าน	

	 ปัญหาด้านสังคมอย่างหนึ่งที่ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของคิวทีซี	คือเราค้นพบว่าท่ามกลาง

การแข่งขันที่สูง	การปรับปรุงพัฒนารอบด้าน	และความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

เพื่อให้ได้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก	สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น	สร้างแรงกดดันให้กับทีมงานซึ่งเป็น

สังคมภายในของคิวทีซี	เราพบว่า	“ความสุข”	ของพนักงานลดลง	ความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กรเร่ิมลดลง	เราจึงเร่ิมการตรวจ	

“สุขภาวะองค์กร”	และปรับปรุงกระบวนการสร้างสุขในองค์กรใหม่	สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน	(Work	Life	Balance)	

เพื่อยกระดับความสุขของคนในองค์กรให้มี	“ความสุขที่ยั่งยืน”

สารจากประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ
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	 การเตบิโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนื	ท่ามกลางการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง	เนือ่งจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิ

และการลงทุน	รวมถงึการค้าขายอย่างเสรีในตลาดอาเซีย่น	(AEC)	เราได้เตรียมความพร้อมในการสร้างคณุค่าเพิม่ผ่านการด�าเนนิ

งานด้วยความรับผิดชอบ	ครอบคลุมในทุกมิติและทุกกระบวนการตามสมการความยั่งยืน	Q	+	R	=	S		(Quality	+	Responsibility	

=	Sustainability)		โดยใช้กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ

	 •	 พัฒนา	“คน”	อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง	“คนเก่ง”	+	“คนดี”

	 •	 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี	“คุณภาพ”	และมี	“ความรับผิดชอบ”	

	 •	 สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน	(Work	Life	Balance)	

	 •	 สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน

	 สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้าธุรกิจ	

ชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา	บริษัทให้ค�าม่ันว่าจะด�าเนินการตามวิสัยทัศน์องค์กร

ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยจะมุ่งม่ัน	ทุ่มเท	ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนตลอดไป	

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด

 (นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
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รู้จัก “คิวทีซี”
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	 บรษิทั	คิวทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด(มหาชน)	หรอื	“ควิที

ซ”ี	มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที	่2/2	ซอยกรุงเทพกรฑีา	8	แยก	

5	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพ	

และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่	149	หมู่ท่ี	2	ต�าบลมาบยางพร	

อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

	 “คิวทีซี”	ประกอบธรุกิจผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟ

ฟ้าตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า(Make	to	Order)มีทีมงานวิศวกรผู้

เชี่ยวชาญในการออกแบบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า	

พร้อมให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับระบบไฟฟ้า	ทีมงานขายมืออาชีพ

ที่มีความรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซ้ึง	ทีมงานบริการหลัง

การขายผู้ช�านาญการ	ดูแลแก้ไขปัญหาตลอด	24	ชั่วโมง

	 “ควิทซี”ี	สามารถผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย

ขนาด	10-30,000	kVA	ระบบไฟต�า่สดุถงึสงูสดุ	72	kV	ทัง้แบบ	

1	เฟส	และ	3	เฟส	เต็มตามก�าลัง	เครื่องจักรที่มีอยู่ประมาณ	

1,000	MVA	ต่อปี	หรือ	3,000	เคร่ือง	ต่อปี	ผลิตท้ังแบบ	Wound	

Core	แบบ	Stacking	Core	และแบบแห้งทีหุ่ม้ฉนวนเรซิน่	(Cast	

Resin)	รวมถึงหม้อแปลงพิเศษประหยัดพลังงาน	Amorphous	

Distibution	Transformer	เราสามารถผลิตได้ทุกแบบทกุมาตรฐาน

ทั่วโลก

	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)	จ�าหน่าย

สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	จ�าหน่ายท้ังในประเทศ	และต่าง

ประเทศ	เช่นในยุโรป,ออสเตรเลยี,	ญีปุ่่น,	เอเชยีตะวนัออกกลาง,	

อเมริกาเหนือ,	แอฟริกาใต้	และอาเซียนทุกประเทศ
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วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า

คุณภาพมาตรฐานระดับโลก(World Class Standard) 

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ 
1.  เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทาย 

 ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพสากล

2.  เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 

 และการให้บริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจโดยค�านึงถึง

 ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
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Dynamics : เป็นองคก์รทีไ่ม่หยุดนิ่ง สรา้งสรรคว์ฒันธรรมองคก์รทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงเพื่อ
ความกา้วหน้าอย่างยัง่ยนื 

Environment : มุ่งเน้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ตลอดจนกระบวนการผลติทีล่ด
การใชพ้ลงังาน ลดผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

Teamwork : ใหค้วามส าคญัต่อทรพัยากรบุคคล   มุ่งมัน่พฒันาบุคลากรทุกระดบัสู่
ความเป็นเลศิของทมีงาน 

Achievement : บรหิารองคก์รอย่างมคีุณภาพมุ่งมัน่สูเ่ป้าหมายระดบั  World Class 

Innovation : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพการ ใชง้านสงู   
ลดความสญูเสยีของพลงังาน คนืประโยชน์สูส่งัคมและสิง่แวดลอ้ม 

Leadership :  เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายในฐานะผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าคุณภาพสงู ทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

Service : ทมีงานวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า และใหบ้รกิารอย่างมอือาชพี 

ค่านิยมองค์กรสูค่วามยั่งยืน 

Quality of Details 
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน  และ

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

กลุ่มงาน Management

กลุ่มงาน Knowledge

กลุ่มงาน Operate

คณะกรรมการส่งเสริม

ความยั่งยืนองค์กร
คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต

ฝ่ายผลิต 1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายต่างประเทศ

ฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายขายโครงการพิเศษ/บริการฯ

แผนกการตลาด

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

แผนกบัญชี

ฝ่ายบริหาร

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกพัฒนาความยั่งยืนฯ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

แผนก MIS

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายผลิต 2

ณ สิ้นปี 2558 มีจ�านวน

พนักงานทั้งสิ้น 225 คน

ณ สิ้นปี 2558 มีรายได้

จากการขายและบริการ

1,229,196,348 ล้านบาท

	 บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากสายงานต่างๆ	โดย
ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที	่ในการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	และให้การส่งเสริมสนบัสนนุในการด�าเนนิงานตามกรอบ
การบริหารความยั่งยืน	และตามสมการความยั่งยืน	Q+R	=	S	โดยมีแผนกส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

	 ความคบืหน้าของการด�าเนินการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบรษิัทไตรมาสละ	1	ครัง้	หรือ
ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

	 การสือ่สารให้พนกังานทกุคนและผูมี้ส่วนได้เสยีรับทราบจะใช้ช่องทางสือ่สารทาง	e-mail,	กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนักงาน,	
บอร์ดประกาศ,	เสียงตามสาย	และ	บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
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คิวทีซีกับความยัง่ยืน 

ดว้ยวสิยัทศัน์ “Wrold Class” และค่านิยมองคก์รทีมุ่ง่เน้นคุณภาพ “Quality of Details” ภายใตค้วามทา้ทาย
ทางดา้นเศรษฐกจิทีม่คีวามไมแ่น่นอน และความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าทีห่ลากหลายและประหยดั
พลงังาน บรษิทัจงึตระหนกัดถีงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการทีด่ ี
โดยทุ่มเททรพัยากรในดา้นการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมในกระบวนการ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
และไดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ  ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง และการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  
การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ธุรกจิ ชุมชน และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ บนพืน้ฐานของการบรหิารจดัการทีด่มีคีุณธรรม จรยิธรรม 
มคีวามรบัผดิชอบ ภายใตก้รอบการบรหิารคุณภาพเพื่อความยัง่ยนื และสมการความยัง่ยนื  Q + R = S   

คิวทีซีกับความยั่งยืน

	 ด้วยวิสัยทัศน์	“Wrold	Class”	และค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ	“Quality	of	Details”	ภายใต้ความท้าทายทางด้าน

เศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน	และความต้องการใช้ผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีหลากหลายและประหยัดพลงังาน	บรษิทัจงึตระหนกั

ดีถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยทุ่มเททรัพยากรในด้านการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ	ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ		ควบคู่ไปกับการบริหาร

จดัการความเสีย่ง	และการพฒันาศักยภาพของพนกังาน		การปฏิบัตต่ิอคูค้่าธรุกิจ	ชมุชน	และผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ	บนพืน้ฐานของ

การบรหิารจัดการทีด่มีคีณุธรรม	จรยิธรรม	มคีวามรบัผดิชอบ	ภายใตก้รอบการบรหิารคณุภาพเพื่อความยัง่ยนื	และสมการความ

ยั่งยืน		Q	+	R	=	S	
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 “Quality of Details” หรือ	“คุณภาพแห่งความประณีต” เป็นรากฐานส�าคัญที่น�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

ของ	บริษัทฯ	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ	3	ด้านให้เกิดความสมดุลย์ซึ่งได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	

		 รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคิวทีซี	คือการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการท�างาน,	ผลิตภัณฑ์และการ

บริการ	ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร	ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ	

ขั้นตอนการท�างาน	เพื่อลดและควบคุมผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น	ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งคิวทีซี

ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ดังนี้

1.	 ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม	ยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดทางการค้า	สร้าง

เสริมความชดัเจนโปร่งใสในการบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล	รวมถงึการสนบัสนนุการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์	และการใช้อ�านาจในทางมิชอบ	เพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

2.	 มุ่งเน้นการปรบัปรุง	พฒันากระบวนการท�างานและการให้บริการตลอดห่วงโซ่อปุทาน	ตามหลักการบริหาร

คุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(TQM)	เพือ่สร้างทัศนคตด้ิานคณุภาพแก่บุคลากรในองค์กร	สร้างคุณค่าให้แก่ลกูค้า	

และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

3.	 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง

เป็นผลมาจากการด�าเนินการของบริษัทฯ	และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

4.	 ห่วงใยและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน

และ	คู่ค้า	เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ

ท�างาน	

5.	 เคารพในสิทธิมนุษยชน	โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคลโดย

ยึดม่ันในการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน

แรงงาน	และส่งเสริมให้เกิดความสขุในการท�างาน	อนัจะน�าไปสูก่ารขบัเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ

6.	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	และประสิทธผิล	รวม

ถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

7.	 สร้างประโยชน์ท่ีย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคม	พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวม	และการท�าดีต่อสังคม

	การด�าเนนิงานตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืนี	้บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดตวัชีวั้ดทีส่ามารถตดิตามและประเมินประสทิธภิาพใน

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนดเส้นทางการ

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่	ดูแลรับผิดชอบ	และ

น�าไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร	โดยผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี	
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ด้วยวสัิยทศัน์องค์กร	“World	Class”	และวฒันธรรมองค์กร	“Quality	of	Details”		ร่วมกับนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื	

บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง	และการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้

เสียอย่างรอบด้าน	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	ด้าน

สังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างทั่วถึง

C O R E    C O M P E T E N C Y

Dynamics Team Work Achievement Service World Class

 พัฒนา “คน” อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง “คนเก่ง” + “คนดี”

	 บริษทัฯ	ก�าหนดความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	ทีส่อดคล้องกับแนวทางการพฒันาและวสัิยทศัน์

องค์กร	เพือ่ใช้เป็นตวัก�าหนดคุณลักษณะทีทุ่กคนในองค์กรจ�าเป็นต้องมีเป็นพืน้ฐาน	พร้อมก�าหนดความสามารถตามต�าแหน่งงาน

ไว้อย่างชัดเจน	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�างาน	นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรในการพัฒนาทางด้าน

จิตใจ	พฤติกรรม	ตลอดจนการบังคับใช้	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด	เพื่อสร้างให้พวก

เขาเป็นคนเก่งในงาน	และเป็นคนดีของสังคม		ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 สมรรถนะหลักประกอบไปด้วย

1
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 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มี “คุณภาพ” + “ความรับผิดชอบ”

	 บริษัทฯ	ก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยการน�า

ระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Management	:	TQM)	มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่องเป็นเฟสที่	2	ครอบคลุมทุก

กระบวนการท�างานตลอดห่วงโซ่คณุค่า	เพือ่สร้างสรรค์นวตักรรมในกระบวนการให้เกดิเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั	เพิม่คุณค่า

ให้แก่ลูกค้า	และลดผลกระทบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

 การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance)

	 	บริษทัฯ	ตระหนกัดีว่าถ้าพนกังานของเรามีความสขุในการท�างาน	และมีความสขุในการใช้ชวีติส่วนตวั	จะช่วยท�าให้เกิด

การกินดีอยูดี่	มีสขุภาวะในชวีติ	ซึง่จะส่งผลและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส�าเร็จ	ความม่ันคง	และความก้าวหน้าของพนกังาน	

องค์กร	และสังคมร่วมกัน	บริษัทฯ	จึงสร้างกลไกของการท�างานเพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�างาน	(Work	

Life	Balance)	ให้บุคลากรในองค์กร	โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยั่งยืน	และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก

2

3

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย

13
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 การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 	บริษทัฯ	ปฏิบัตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	ยดืม่ันในหลกัธรรมาภบิาล	ให้ความส�าคญัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากกระบวนการ	รวมถงึรับฟังความคิดเหน็จากผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทกีารประชมุฯ	คณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ	คณะกรรมการสวัสดิการ	เวทีเสวนาชุมชนฯ	กล่องรับความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ฯลฯ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ร่วมกนั	พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัต	ิการด�าเนนิธรุกิจ	การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม	การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์	ฯลฯ	อย่างโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	โดยผ่านรายงานประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	เวทีเสวนาฯ	เว็ปไซต์	ฯลฯ	

4
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีและประเด็นด้านความย่ังยืน

	 บริษัทฯ	โดยคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร	ก�าหนดให้มีการด�าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ

ตลอดห่วงโซคุณค่าเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย	และกรองประเด็นที่มีนัยส�าคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ	ด้าน	โดยผ่านกระบวนการชี้บ่ง

อันตรายจากการท�างาน	การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน		ใช้วิธี

การประเมินแบบมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ	โดยจะด�าเนินการทบทวนปีละ	1	คร้ัง	เพื่อน�าไปจัดท�าแผนลด/ควบคุมความ

เสี่ยงจากผลกระทบ

	 นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยงัจดัให้มีเวทเีสวนาประชาคม	ชมุชนพบคิวทซี	ีขึน้	ปีละ	1	ครัง้	เพือ่เป็นช่องทางในการส่ือสาร	และ

สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน	พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืน

ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิต

รายงานความย่ังยืน 2558 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน 

บรษิทัฯ โดยคณะกรรมการส่งเสรมิความยัง่ยนืองคก์ร ก าหนดใหม้กีารด าเนินการวเิคราะหผ์ลกระทบใน
กระบวนการตลอดห่วงโซคุณค่าเพื่อชีบ้่งผูม้สี่วนไดเ้สยี และกรองประเดน็ทีม่นียัส าคญัใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น 
โดยผ่านกระบวนการชีบ้่งอนัตรายจากการท างาน การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม การประเมนิการใช้
พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความรอ้น  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบมสี่วนรว่มของพนกังานทุกระดบั โดยจะด าเนินการ
ทบทวนปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าไปจดัท าแผนลด/ควบคุมความเสีย่งจากผลกระทบ 

นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้เีวทเีสวนาประชาคม ชุมชนพบควิทซี ี ขึน้ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสาร และสรา้งการมสี่วนรว่มในชุมชน พรอ้มรบัฟังขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการชีบ้่งประเดน็ดา้นความยัง่ยนื 

ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิต  
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ

การขายและตลาด การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
(บริหาร	+	ผลิต)

การจัดส่ง การใช้งานสินค้า การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

-ลูกค้า	(ภาครัฐ,
	ภาคเอกชน)
-ตัวแทนจ�าหน่าย
-คู่แข่งทางการค้า

-ผู้ผลิตวัตถุดิบ
-ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
-ผู้ขนส่งวัตถุดิบ
-คู่แข่ง

-พนักงาน,ลูกจ้าง
-ลูกค้า,ตัวแทนขาย
-คู่ค้า,ผู้รับเหมา
-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน
-สถาบันการเงิน
-ชุมชน,สังคม
-คู่แข่งทางการค้า
-กลต.	,	ตลท.
-หน่วยงานราชการ

-พนักงาน
-ผู้รับจ้างขนส่ง
-ผู้ถือหุ้น
-ธนาคาร
-ชุมชน,สังคม
-หน่วยงานราชการ
-นักลงทุน

-ลูกค้า
-ผู้ใช้สินค้า
-ชุมชน,สังคม

-ชุมชน,สังคม
-ผู้รับก�าจัด
-ผู้ใช้สินค้า
-สื่อมวลชน
-หน่วยงานราชการ

ประเด็นผลกระทบ

การแข่งขัน
ทีเ่ป็นธรรม,	
การทุจริตคอร์รัปชัน่,
ความรับผิดชอบต่อ
สนิค้าและบริการ

สิทธิมนุุษยชน,
การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม,การทุจริต
คอร์รัปชั่น,การ
ร่วมพัฒนาคู่ค้า,
สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน,	
การปฏิบัติด้าน
แรงงาน,
สุขภาพและความ
ปลอดภัย,การทุจริต
คอร์รัปชั่น,การใช้
พลังงาน,	มลภาวะ
การจัดการของเสีย,
การเปิดเผยข้อมูล,
การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

สิทธิมนุษยชน,
สุขภาพและความ
ปลอดภัย,การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน,การทุ
จริตคอร์รัปชั่น,
การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม

ความปลอดภัยใน
การใช้งาน,
การใช้พลังงาน,	
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

สุขภาพและ
ความปลอดภัย,	
มลภาวะ	การก�าจัด

16

รายงานความยั่งยืน 2558



การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/

ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

1 พนักงาน พนักงานประจ�า

ลูกจ้างชั่วคราว

-	กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานประจ�าเดือน

-	กิจกรรมข้อเสนอแนะ,	
KAIZEN

-	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตาม	แผน
ประจ�าปี	,	ปฐมนิเทศน์

-	กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยและ	สร้าง
เสริมสุขภาพ

-	การรับฟังความคิดเห็น,	
ข้อร้องเรียนพนักงาน

-	ข่าวสารด้านความ
ปลอดภัยฯ

-	ข่าวสารด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ

-	วารสาร	HR
-	ส�ารวจระดับความสุข
พนักงาน

-	ส�ารวจความรักความผูก
พันธ์องค์กร

-	การปรับขึ้นค่าจ้างเงิน
เดือนที่เหมาะสม

-การจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม

-	มีความปลอดภัยในการ
ท�างาน

-	ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ		(บุหรี่	เหล้า	
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทาง)

-	สภาพแวดล้อมในการ
ท�างานน่าอยู่

-	มีความทัดเทียมและ
โอกาสในความก้าวหน้า

-	มีแผนในการอบรม
พัฒนาความรู้ความ
สามารถ

-	มีความเป็นอยู่ดี	กินดี

-	จ่ายผลตอบแทนและ
รายได้ที่เป็นธรรม

-	เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม

-	บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยด้วย
ระบบมาตรฐาน	
OHSAS18001

-	บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO14001

-	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
-	โครงการสถานประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ

-	โครงการสร้างสุขภาวะ
องค์กร		สร้างสุขที่
ยั่งยืน

-	ความผูกพันธ์องค์กร
-	สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานเป็นศูนย์

-	อัตราการลาออก	1.37%

2 ผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

นักวิเคราะห์

-	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

-	การแถลงผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส

-	การประชุมนักวิเคราะห์
การเงิน

-	การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน

-	การเชิญนักลงทุนเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

-	การตอบข้อซักถาม 
ทางโทรศัพท์และ 
อีเมลล์,รายงานประจ�าปี

-	ก�าไร
-	การก�ากับดูแลกิจกรรม
ที่ดี

-	กิจการมีความมั่นคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

-	ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับ
ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทัน
เหตุการณ์

-	มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง

-	มีระบบตรวจสอบและ
ควบคุมที่ดี

-	ก�ากับดูแลกิจการอย่าง
โปร่งใส	เป็นธรรม	
ตรวจสอบได้

-	จ่ายเงินปันผลอย่าง
เหมาะสม

-	เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส

-	ผลประกอบการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

-	เป็นหุ้นยั่งยืน
ใน	Thailand	
Sustainability	
Investment	2015

-	รางวัล	SET	AWARDS	
2015	:	Best	Investor	
Relation	Awards
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/

ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

3 ลูกค้า ลูกค้าภาครัฐ

ลูกค้าเอกชน

ลูกค้า	ตปท.

ตัวแทนจ�าหน่าย

-	การเข้าพบลูกค้า
-	การจัดงานแสดงสินค้า
-	การส�ารวจความพึง
พอใจลูกค้า

-	การให้ความรู้ทางด้าน
เทคนิคกับลูกค้า

-	การเปิดโอกาสให้
ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต

-	การท�ากิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้า

-	ได้รับข้อมูลทางเทคนิค
ของสินค้าและบริการ	
อย่างถูกต้อง

-	ราคาของสินค้าและบริการ
มีความเหมาะสม

-	เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส

-	ได้รับสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพ

-	ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม

-	มีสินค้าที่ช่วยประหยัด
พลังานเป็นทางเลือก

-	การรับประกันสินค้าและ
บริการ

-	การรักษาความลับของ
ข้อมูลลูกค้า

-	ก�ากับดูแลกิจการที่
ดี	โปร่งใส	เป็นธรรม	
ตรวจสอบได้

-	มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

-	บริหารจัดการด้าน
คุณภาพด้วยระบบ	
ISO9001

-	บริหารจัดการองค์กร
ด้วยมาตรฐาน	TQM	
เพื่อพัฒนากระบวนการ	
สินค้า	และบริการ

-	บริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าด้วยระบบ	CRM

-	มีจรรยาบรรณในการ
รักษาข้อมูลความลับ
ลูกค้า

-	รับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานห้องทดสอบ	
ISO17025

-	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ประหยัดพลังงานด้วย
ทีมงาน	R&D

-	เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต

-	คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า	81.47%

-	ยอดขายเกินเป้าหมาย	
1000	ล้านบาท

4 พันธมิตรทาง

ธุรกิจ

ผู้ส่งมอบ

ผู้รับเหมา

-	การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ

-	ข้อมูลในการสื่อสารมี
ความถูกต้อง	ชัดเจน

-	การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลิต	
คุณภาพของวัตถุดิบ	

-	ให้ค�าแนะน�าในการ
ปรับปรุง

-	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง		
รวดเร็ว		ตามเงื่อนไข
ระยะเวลา

-	ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม

-	การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม	โปร่งใส

-	การให้ความรู ้
และการพัฒนา
กระบวนการผลิต
วัตถุดิบ

-	ปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดซื้อ	จัดหา

-	การพัฒนาคู่ค้า	ด้วย
การแนะน�า	ให้ความ
รู้	ความเข้าใจ	ในการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ได้สูง
กว่าที่มาตรฐานก�าหนด

-	มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

-	ส่งมอบวัตถุดิบที่มี
คุณภาพได้	99.58%

-	ส่งมอบวัตถุดิบได้ตรง
เวลา	99.01%
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/

ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

5 คู่แข่งทางการ

ค้า

คู่แข่ง -การแลกเปลี่ยนข้อมูล	
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์	
แหล่งข้อมูลวัตถุดิบ	
ตลอดจนเครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิต

-แข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็นธรรม	และโปร่งใส

ปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณเพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม	
โปร่งใส	

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อ
เนื่องภายใต้การแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

6 ผู้รับก�าจัด

ของเสีย

ผู้รับก�าจัดของเสีย -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
เกี่ยวกับข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

-การปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด

-การด�าเนินการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

-ติดตาม	ตรวจสอบ	การ
ด�าเนินการ	ของผู้รับ
ก�าจัด

-ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
-ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน	สังคม	ภาครัฐ

7 ชุมชนและ

สังคม

-ชุมชนรอบโรงงาน

-สังคมทั่วไป

-	การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน

-	การมีส่วนร่วมเข้าไป
พัฒนาชุมชนและสังคม

-	กิจกรรมเสวนา
ประชาคม	ชุมชนพบคิว
ทีซี	ประจ�าปี

-เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
-การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน

-ไม่สร้างผลกระทบทาง
ลบสู่ชุมชนและสังคม

-มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงาน

-ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน	และต่อต้าน
การ	ทุจริตคอร์รัปชั่น

	-	การสร้างความไว้วางใจ
และเข้าใจต่อกัน

-	สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ

-	สร้างพนักงานจิตอาสา	
เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ

	-	บริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO14001

-	บริหารจัดการด้าน
พลังงานด้วยระบบ
มาตรฐาน	ISO50001

-	มีนโยบายสิทธิมนุษย
ชน	และส่งเสริมการ
ปฏิบัติ

-	มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

-	ได้รับการยอมรับทาง
สังคม

-	ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน	สังคม

-	ให้การสนับสนุนชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

-	โครงการสร้างสัมมาชีพ
เยาวชน	บ้านสะพานสี่

8 เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน -	รายงานประจ�าปี
-	การแถลงผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส

-	สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลง
ของสัญญา

-	ความโปร่งใสในการ
ด�าเนินธุรกิจ

-	ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา
อย่างเคร่งครัด

-	พาเยียมชมกิจการ

-	สถาบันการเงินคงการ
ให้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง
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ล�าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ/การสื่อสาร ความต้องการ/

ความคาดหวัง

การตอบสนอง ผลลัพธ์

9 หน่วยงาน

ภาครัฐ

กลต.	

ตลท.

สรรพากร

อุตสาหกรรมจังหวัด

แรงงานจังหวัด

ทรัพยากรจังหวัด

ขนส่งจังหวัด

อบต.มาบยางพร

สภาหอการค้าฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ

-	รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายก�าหนด

-	น�าส่งภาษีตามกฎหมาย
-	ให้การสนับโครงการ
ต่างๆ	ของภาครัฐที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

-	สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ	กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

	-	ไม่สร้างผลกระทบต่อ
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

-	ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	ที่กฎหมาย
ก�าหนด	ในทุกๆ	ด้าน

-	เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส

-	ได้รับอนุญาตให้ด�าเนิน
กิจการอย่างต่อเนื่อง

-	รางวัล	SET	
Sustainability	Award	
2015

-	รางวัลบรรษัทภิบาลดี
เด่น	2558	(ภาคกลาง)

10 สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

วิทยุ

นิตยสาร

สื่อออนไลน์

-	พบปะเยื่ยมเยือน
สื่อมวลชนในโอกาส
ต่างๆ	

-	ข้อมูลข่าวสารความคืบ
หน้าของกิจการ	ถูกต้อง	
รวดเร็ว

-	แจ้งความคืบหน้าอย่าง
น้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง,	
การสรุปผลการด�าเนิน
งาน,	แผนธุรกิจ

-	ได้รับการเผยแพร่
ข่าวสาร	ภาพลักษณ์
องค์กรในทางที่ดีอย่าง
สม�่าเสมอ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

	 รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนืองค์กรซึง่เกีย่วโยงกับประเดน็ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	รวมถงึการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ 

ซึ่งบริษัทฯ	ได้เริ่มจัดท�าและเผยแพร่รายงานครั้งแรกเม่ือปี	2557		ส�าหรับรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานครั้งที่	2	เพื่อแสดงผล

การด�าเนนิงานในรอบปีระหว่างวนัที	่1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2558	โดยได้พจิารณาถงึประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนนิธรุกิจอย่าง

ยัง่ยืน	และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยี	และอ้างองิแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้อง

ตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiatives	Guideline	Version	4.0	(GRI	G4)		

หลักการคัดเลือกประเด็น

1. การระบปุระเดน็ :	พจิารณาทีม่าของข้อมูลเริม่ต้นจากกรอบการบริหารความยัง่ยนืองค์กร	และข้อมูลจากผูมี้ส่วนได้เสยีท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร	ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความส�าคัญ	หรือเป็นความคาดหวังที่อาจเกิดผลกระทบ 

ด้านความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพือ่ระบุประเด็นทีมี่นยัส�าคญั

ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและให้น�้าหนักตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

•	 ภายในองค์กร	:	ประชุมผู ้รับผิดชอบ,คณะกรรมการส่งเสริมความย่ังยืน	,	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

คณะกรรมการสวัสดิการ,	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ,	ตู้รับความคิดเห็น

•	 ภายนอกองค์กร	:	ประชุมผู้ถือหุ้น	,การพบปะเย่ียมเยือนลูกค้า,	ข้อร้องเรียน,	การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า,	 

เวทสีานเสวนาฯ		เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเหน็	ความคาดหวงั	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ด้วยวธีิการสมัภาษณ์	แบบสอบถาม 

การพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

2. การจัดล�าดับความสาคัญ :	เม่ือระบุประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว	ได้น�าประเด็นเหล่านั้นมาให ้

น�า้หนกัคะแนนโดยพจิารณาครอบคลมุถงึผลกระทบผูมี้ส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึง่บริษทัฯ	ได้ก�าหนดเกณฑ์

ให้คะแนนขึน้ตามแนวทางปฏิบัตใินระบบมาตรฐาน	ISO14001,	ISO18001,ISO50001,ISO26000	และสอดคล้องกับบรบิท

ขององค์กร	ซึง่ยงัไม่ได้องิตวัชีวั้ดตามแนวทาง	GRI	G4			การพจิารณาจดัล�าดับความส�าคัญได้น�าไปสูก่ารก�าหนดประเด็น

ในตาราง	Materiality	Matrix		ดังนี้
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Materiality Matrix

	 ได้น�าเสนอประเด็นส�าคัญตาม	Materiality	Matrix	ต่อคณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร	เพื่อให้ความเห็นชอบ

ก่อนก�าหนดขอบเขตของรายงาน		และก�าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร	และ

คณะกรรมการบริษทัฯ	ทกุไตรมาส	เพือ่ตดิตามและให้ม่ันใจว่าเนือ้หาในรายงานความย่ังยนืนีจ้ะถกูเปิดเผยด้วยความจรงิและครบ

ถ้วนสมบูรณ์
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2. การจดัล าดบัความส าคญั : เมือ่ระบุประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่อองคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยีแลว้ ไดน้ าประเดน็
เหล่านัน้มาใหน้ ้าหนกัคะแนนโดยพจิารณาครอบคลุมถงึผลกระทบผูม้สี่วนไดเ้สยีภายในและภายนอกองคก์ร
ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนขึน้ตามแนวทางปฏบิตัใินระบบมาตรฐาน ISO14001, 

ISO18001,ISO50001,ISO26000 และสอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร ซึง่ยงัไมไ่ดอ้งิตวัชีว้ดัตามแนวทาง GRI G4   
การพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัไดน้ าไปสู่การก าหนดประเดน็ในตาราง Materiality Matrix  ดงันี้ 

Materiality Matrix 

ไดน้ าเสนอประเดน็ส าคญัตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการส่งเสรมิความยัง่ยนืองคก์ร เพื่อให้
ความเหน็ชอบก่อนก าหนดขอบเขตของรายงาน  และก าหนดใหม้กีารรายงานความคบืหน้าของขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส เพื่อตดิตามและใหม้ัน่ใจว่าเนื้อหา
ในรายงานความยัง่ยนืนี้จะถูกเปิดเผยดว้ยความจรงิและครบถว้นสมบรูณ์ 
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3. ขอบเขตของรายงาน :	รายงานฉบับนีน้�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยืนของบริษทั	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ยี	่จ�ากัด

(มหาชน)	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2558	ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

	 (มิได้รวมถึงบริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

4. ความเชือ่มัน่ต่อรายงานความยัง่ยืน : รายงานฉบับนีมิ้ได้มีการตรวจรบัรองรายงานและตวัชีว้ดัผลการปฏิบัตงิานจากหน่วยงาน 

ภายนอกทีมี่ความเชีย่วชาญ		แต่ได้รับการรบัรองรายงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมความยัง่ยนืและคณะกรรมการบริหาร

ของบริษทัฯเม่ือวนัที	่2	กุมภาพนัธ์	2559	และบริษทัฯ	ยงัไม่มีแผนทีจ่ะส่งการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก	

5. การสอบถามข้อมูล : หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อแผนกส่งเสริมความย่ังยืนองค์กร	บมจ.คิวทีซ	ี

เอนเนอร์ยี่		e-mail	:	sureeporn.m@qtc-energy.com					โทรศัพท์	:	038-891-411	โทรสาร	:	038-891-411	
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญและการด�าเนินงาน

ประเด็นที่ส�าคัญ แผนงาน ผลการด�าเนินงาน

Quality Economy : เศรษฐกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ	ให้สอดคล้องตาม

ที่กฎหมายก�าหนด

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปรับปรุงกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เพือ่

การป้องกันมิให้เกิดการทุจริตฯ

	สมัครเข้า	PACT	Network

การบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้

ครอบคลุมทุกมิติ

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

ความยั่งยืนของธุรกิจ -		บริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรเพือ่ความยัง่ยนื

ด้วยระบบ	TQM#2	เพิ่มความสามารถใน

การแข่งขัน

ยอดขายเกินเป้าหมาย	1000	ล้าน	 

 

-		ร่วมพัฒนาคู่ค้าโดยส่งเสริมในด้านเทคนิค

ต่างๆ	ในการผลิต

ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

Quality Society : สังคม

สุขภาพและความปลอดภัย -			บริหารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานด้วย	

OHS18001

	สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดเป็นศูนย์

การพัฒนาพนักงาน

การจ้างงาน

การดูแลพนักงาน

-		มุ่งเน้นพฒันาพนกังานตามความสามารถหลัก

ขององค์กร	พร้อมเสรมิสร้างคณุภาพชวีติที่

ดีทั้งในงานและนอกงาน	ให้เกิดเป็น	Work	

Life	Balance	และเกิดเป็นความสขุทีย่ั่งยืน

-		ผลส�ารวจความผูกผันองค์เพิ่มขึ้นจาก

ปี	2557

-		ผลส�ารวจความสุขพนกังานอยูใ่นระดับ

ที่มีความสุข

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ

บริการ

-		ส่งเสริมการสร้างอาชพีให้ชมุชนในพืน้ท่ี	และ 

การสนับสนุนประโยชน์เพื่อสาธารณะ

-		รับผิดชอบต่อลูกค้า	ผลิตภัณฑ์และการ

บรกิาร	ด้วยการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ทีร่วดเรว็	

ตรงไปตรงมา

-		โครงการสร้างสัมมนาชีพเยาวชน

 

-		ความพึงพอใจลูกค้า

Quality Environment : สิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตสินค้า และบรกิาร

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรบัปรงุกระบวนการผลติแบบมีส่วนร่วม

ผ่านเครื่องมือ	KAIZEN	และ	R&D		,	บริหาร

จัดการกระบวนการด้วยมาตรฐานการจัดการ

ด้านสิง่แวดล้อม	(ISO14001)	และการจดัการ

ด้านพลังงาน	(ISO50001)

Certification	ISO50001	

การบริหารจัดการของเสีย และ

วัสดุเหลือใช้

การใช้ทรัพยากร
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ผลการด�าเนินงาน
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ด้านเศรษฐกิจ
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Quality Economy
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	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	โดยได้จัดท�า	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี”	

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการด�าเนินธุรกิจ	พร้อมกันนี้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ได้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”		ขึ้นเพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้องค์กรมีการ

ก�ากับดูแลกิจการทีดี่	ตลอดจนพจิารณาปรบัปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่เป็นประจ�าทุกปี	เพือ่ให้เป็นไปตามาตรฐานสากล	 

ซึง่ปัจจบัุนประกอบไปด้วยกรรมการ	3	คน	ในรอบปี	2558	จดัให้มีการประชมุ	2	ครัง้	เพือ่ก�ากับให้มกีารปฏิบัตติามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนและติดตามการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาการก�าดับดูแลกิจการที่ดี

	 ส�าหรับในด้านการสือ่สาร	บริษทัฯ	ได้จดัท�าเป็นคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธรุกิจแจกพนกังาน

และอบรมพนักงานทุกคน	พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็ปไซค์ของบริษัทฯ	

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	:	http://qtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html

	 จรรยาบรรณธุรกิจ	:	http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html

	 นอกจากนี้ในปี	2558	บริษัทฯ	ยังได้รับรางวัล	SET	AWARDS	2015	:	Best	Investor	Relations	Awards		ซึ่งแสดง

ถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	ถูกต้อง	รวดเร็ว	ส่ือสารทุกช่องทางอย่างสม�่าเสมอเพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญในการตัดสินใจของ 

นักลงทุน	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	ซ่ึง

ในปี	2558	มีการประเมินผลการปฏิบัติในรูปแบบการประเมินรายบุคคลโดยตนเองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	88.38	อยู่ในเกณฑ์ดี

มาก
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ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD (คะแนเนเต็ม 100)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (คะแนนเต็ม 100)
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษทัฯ	ให้ความส�าคญัในการปรบัปรุงกระบวนการภายในเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัต	ิและสามารถตรวจสอบ

ได้	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT	Network)	และได้น�าแนวทาง

การต้านทุจริตส�าหรับองค์กรธุรกิจมาปรับใช้ในกระบวนการ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้เริ่มใช้	“นโยบายงดการรับของขวัญ”	ในช่วง

เทศกาล	และโอกาสอื่นใด	พร้อมส่ือสารไปยังพนักงาน	คู่ค้า	และบุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ	เพื่อเป็นการยกระดับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยงัได้ปรับปรุงนโยบายจัดซือ้จดัจ้าง	เพือ่เป็นการส่ือสารกับคู่ค้า	และพนกังานในองค์กรในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม	พร้อมท้ังให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ	ได้หากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ	หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน			ซึ่งนโยบายการต่อต้านการทุจริต	และนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างได้อบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ	และส�าเนาส่งให้กับคู่ค้ารวมถึงการเผยแพร่ทางเว็ปไซค์ของบริษัทฯ	

	 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	:	http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56040

	 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	:	http://www.qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy

							ทั้งนี้	หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม	อนัเนือ่งมาจากการปฏิบัตงิาน

ของพนักงาน	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด(มหาชน)	

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทจุริต	โดยเปิด

เผยตัวตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.	 ทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด(มหาชน)

	 เลขท่ี	2/2		ซอยกรุงเทพกรีฑา	8	แยก	5	ถนน

กรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ	

กรุงเทพฯ		10240

2.	 ทาง	e-mail	:	audit@qtc-energy.com
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	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 

และต่อต้านคอร์รัปชัน่	หอการค้าไทย	ร่วมกบัส�านกังานป้องกันการทจุริตภาครัฐวิหสาหกิจและ

ธุรกิจเอกชน	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	และ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้รับรางวัลบรรษัทภิบาล 

ดีเด่น	(ภาคกลาง)	ประจ�าปี	2558		ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยันถึงกระบวนการต่างๆ	ท่ีบริษัทฯ	

ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล	และบริษัทฯ	มีเป้าหมายสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	ในปี	2559
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบริษทัฯ	เป็นไปตามวสัิยทัศน์องค์กรในการก้าวข้ึนสู่บรษัิทชัน้น�าของโลก	(World	Calss)	ภาย

ใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ทีมี่การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา	บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้มีกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	พร้อมท้ังก�าหนดให้มีช่องทางในการรายงาน		การติดตาม	และการประเมิน

ผลอย่างเป็นระบบ	โดยในปี		2558	บรษิทัฯ	ได้เร่ิมด�าเนนิการประเมินความเสีย่งให้ครอบคลมุมิตทิางด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และส่ิง

แวดล้อม	ก�าหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม	ประเมินผล	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	โดยมีโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
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1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
 1.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

	 	 บริษัทฯ	มีรายได้จาการประมูลงานภาครัฐท้ังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติ	คดิเป็นประมาณร้อยละ	25-30	ของรายได้รวม	เป็นสัดส่วนท่ีสูงซึง่อาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ	ซึง่รายได้จากส่วน

นีข้ึน้อยูก่บัความสามารถในการชนะประมูล	และขึน้อยูกั่บสถานการณ์ทางการเมือง	อกีท้ังคูแ่ข่งใช้กลยทุธ์ด้านราคาเข้า

แข่งขัน	และในปี	2558	ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่าประเทศคู่ค้าลดค�าส่ังซื้อท�าให้ยอดการส่งออกมีแนวโน้มลดลง	ตั้งแต่

ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยการพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	

(Total	Quality	Management	:	TQM)	จนท�าให้สามารถผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส	ใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าทางด้าน

เอกชนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น	และใช้กลยุทธ์ในเรื่องของจุดคุ้มทุนของสินค้ามาน�าเสนอลูกค้าเพื่อสร้างความแตก

ต่างจนท�าให้บริษัทฯ	สามารถท�ารายได้ทะลุเป้าหมายเกิน	1000	ล้านได้เป็นครั้งแรก

กราฟเปรียบเทียบข้อมูลยอดขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าต่อยอดขายรวม (%) ย้อนหลัง 3 ปี
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1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
1.1 ความเสีย่งดา้นการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่ 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้าการประมลูงานภาครฐัทัง้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 25-30 ของรายไดร้วม เป็นสดัส่วนทีส่งูซึง่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ ซึง่
รายไดจ้ากส่วนน้ีขึน้อยูก่บัความสามารถในการชนะประมลู และขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทางการเมอืง อกีทัง้
คู่แขง่ใชก้ลยทุธด์า้นราคาเขา้แขง่ขนั และในปี 2558 ภาวะเศรษฐกจิโลกตกต ่าประเทศคู่คา้ลดค าสัง่ซือ้ท าให้
ยอดการส่งออกมแีนวโน้มลดลง ตัง้แต่ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัความเสีย่งดงักล่าวไวล้่วงหน้า
แลว้ดว้ยการพฒันาระบบคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Qualtiy Management : TQM) จนท าใหส้ามารถ
ผลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส ใชก้ลยทุธข์ยายฐานลกูคา้ทางดา้นเอกชนในประเทศใหเ้พิม่มากขึน้ และใชก้ลยทุธ์
ในเรือ่งของจดุคุม้ทุนของสนิคา้มาน าเสนอลกูคา้เพื่อสรา้งความแตกต่างจนท าใหบ้รษิทัฯ สามารถท ารายได้
ทะลุเป้าหมายเกนิ 1000 ลา้นไดเ้ป็นครัง้แรก  

กราฟเปรียบเทียบข้อมลูยอดขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าต่อยอดขายรวม (%) ย้อนหลงั 3 ปี 

ปี 2556 

33.32% 

42.39% 

19.71% 

2.47% 2.11% 

24.53% 

46.68% 

24.11% 

2.16% 2.53% 

27.25% 

60.11% 

9.74% 

1.59% 1.31% 

ปี 2557 ปี 2558 
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 1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 เนือ่งจากวตัถดิุบหลักทีใ่ช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่เหล็กซลิกิอน	ทองแดงแผ่น	และน�า้มันหม้อแปลง	ฯลฯ 

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และในขณะเดียวกันบริษัทฯ	ยังก็ส่งออก

หม้อแปลงไฟฟ้าไปต่างประเทศแต่มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการน�าเข้า	เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง

ประเทศ	คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้ด�าเนินการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	

และส�าหรับในปี	2558	บริษัทฯ	มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน	785,658.47	บาท

ผลการด�าเนินงานด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประทศ (บาท) ย้อนหลัง 3 ปี

2. ความเสี่ยงด้านสังคม

	 บริษัทฯ	มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง	ความเส่ียงท่ีส�าคัญคือการขาด

การยอมรับในสังคมหรือการไม่ได้รับอนุญาตทางสังคม	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ดังนั้นในแต่ละปี

จงึก�าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	และการประเมินความเสีย่งอนัตรายจากกจิกรรมของบรษิทัฯ	ตามมาตรฐาน	

ISO140001	และ	OHSAS18001		นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัยดึถอืปฏิบัตติามหลกัปฏิบัตสิากลและตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ซึง่ครอบคลุม

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน	แรงงาน	สังคม		สิ่งแวดล้อม	การต่อต้านทุจริต	พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้

เสีย	ด้วยการเปิดเผยข้อมูล	ความโปร่งใสในการบริหารจัดการผลกระทบอย่างรอบด้าน	ในรอบปี	2558	บริษัทฯ	ไม่มีข้อร้องเรียน

ใดๆ	จากผู้มีส่วนได้เสีย

	 นอกจากนี้ในแต่ละปีบริษัทฯ	ยังจัดให้มีกิจกรรม	เสวนาประชาคม	ชุมชนพบ	คิวทีซี	ขึ้น	เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟัง

ความคิดเห็น,ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง	และเป็นช่องทางในการส่ือสารผลการด�าเนินงานด้านผลกระทบต่างๆ	ในรอบปี

อีกด้วย
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ขาดทุน ก าไร 

2. ความเสี่ยงด้านสังคม 

1.2 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

เนื่องจากวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไดแ้ก่เหลก็ซลิกิอน ทองแดงแผ่น และน ้ามนัหมอ้
แปลง ฯลฯ ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศซึง่ราคาจะผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิโลก และในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ 
ยงักส็่งออกหมอ้แปลงไฟฟ้าไปต่างประเทศซึง่มสีดัส่วนทีน้่อยกว่าการน าเขา้ เพื่อลดความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็ใหด้ าเนินการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) และส าหรบัในปี 2558 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงนิ 
785,658.47 บาท 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมรอบขา้ง ความเสีย่งทีส่ าคญั
คอืการขาดการยอมรบัในสงัคมหรือการไม่ได้รบัอนุญาตทางสงัคม ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ดงันัน้ในแต่ละปีจงึก าหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิความเสีย่ง
อนัตรายจากกจิกรรมของบรษิทัฯ ตามมาตรฐาน ISO140001 และ OHSAS18001  นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัยดึถอื
ปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัสิากลและตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ครอบคลุมในเรือ่งสทิธมินุษยชน แรงงาน สงัคม  
สิง่แวดลอ้ม การต่อตา้นทุจรติ พรอ้มทัง้ใชก้ลยุทธใ์นการสรา้งความไวว้างใจกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี ดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มลู ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการผลกระทบอย่างรอบดา้น ซึง่ในรอบปี 2558 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน
ใดๆ จากผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 นอกจากนี้ในแต่ละปีบรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีจิกรรม เสวนาประชาคม ชุมชนพบ ควิทซี ีขึน้ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการรบัฟังความคดิเหน็,ขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการปรบัปรงุ และเป็นช่องทางในการสื่อสารผลการด าเนินงาน
ดา้นผลกระทบต่างๆ ในรอบปีอกีดว้ย 

ผลการด าเนินงานด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประทศ (บาท) ย้อนหลงั 3 ปี 
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3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษทัฯ	ตระหนกัดีว่าปัญหาด้านสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งทีมี่ความอ่อนไหวและเป็นทีส่นใจของสังคมหากเกิดกรณท่ีีบริษทัฯ	

เป็นผูก่้อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	จะสร้างความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ	เป็นอย่างมาก	ความ

เสี่ยงที่ส�าคัญในกระบวนการธุรกิจคือความล้มเหลวในการจัดการของเสียอันตราย	บริษัทฯ	จึงได้น�าระบบบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อม	ISO14001		มาประยกุต์ใช้ทัว่ท้ังองค์กร	มีขัน้ตอนในการจดัการของเสยีแต่ละประเภท	การคดัเลือกผูรั้บก�าจดัของเสีย 

การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้รับก�าจัด		การรายงานผลการด�าเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐ	รวมถึงมีการจัดท�าแผน

ป้องกันและระงับเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น	ซึ่งในรอบปี	2558	บริษัทฯ	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่าง

สม�่าเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพื่อลดการใช้พลังงาน	การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการใช้

พลังงาน	หรือแม้แต่การใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด	โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการน�าเสนอผลงาน	KAIZEN	

และการวิจัยและพัฒนา

4. ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของธุรกิจ

	 บริษัทฯ	ได้เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ	ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างรอบ

ด้าน	ภัยที่ส�าคัญคืออัคคีภัย	บริษัทฯ	ได้จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	และได้ท�าการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�าทุกปี	พร้อมกับ

ซื้อความเสี่ยงด้วยกรมธรรม์ท่ีมีความคุ้มครองทุกความเส่ียง	ได้แก่	ไฟไหม้	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	การถูกโจรกรรม	และอุบัติเหตุ

จากการขนส่งสินค้า	ซึ่งในปี	2558	ไม่เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

	 นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ได้ให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศซึง่เชือ่มโยงกันระหว่างส�านกังานกรุงเทพฯ	

และโรงงานจงัหวดัระยอง	โดยจดัให้มีระบบในการส�ารองข้อมูลอย่างสม�า่เสมอและจัดเก็บในพืน้ท่ีทีป่ลอดภัย	รวมถงึการตดิตัง้ระบบ	

DR-SITE	เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เต็มระบบในต้นปี	2559
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ความยั่งยืนของธุรกิจ
การพัฒนากระบวนการภายในเพื่อความยั่งยืน

	 ในปี	2558	บริษทัฯ	ได้พฒันากระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร	(Total	Quality	Manangement	

:	TQM)	เป็นเฟสที	่2	ต่อเนือ่งจากปี	2557		โดยเน้นทกัษะในการเป็นนกัคดิ	เป็นผูน้�า	และสร้างแรงจงูใจให้กับตนเอง		ในการแก้ไข

ปัญหาและการป้องกันการเกิดปัญหา	โดยน�าเอาประเด็นทีมี่ผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในปี	2557	มาเป็นโจทย์ในการฝึกทกัษะ

เพือ่สามารถแก้ไขปัญหาในอดีต	และป้องกันการเกิดซ�า้	ตลอดจนการสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร	โดยผ่านกระบวนการ

ตรวจวินิจฉัยจากที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง	ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะของทีมงาน	และพัฒนากระบวนการภายในอย่างต่อ

เนื่องนี้ท�าให้บริษัทฯ	สามารถวางแผนการออกแบบ	การผลิต	การน�าเข้าวัตถุดิบ	แรงงาน	ได้สอดคล้องต่อความต้องการขาย	และ

ทีมงานขายยังสามารถรุกตลาดลูกค้าเอกชนในประเทศท�ายอดขายเกินเป้าหมาย	1000	ล้านบาทได้เป็นครั้งแรก	

การประเมินผลและแผนงานในอนาคต

	 จากการด�าเนินการในเฟส	2	พบว่าทีมงานมีทักษะ

ในการคิดวิเคราะห์	และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น	มากขึ้น	เห็น

พัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ	ได้ชัดเจน	ซ่ึง

บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการประยุกต์ใช้	TQM	เฟส	3	ต่อไปในปี	

2559

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ TQM#2

รายการ บาท

1.ค่าที่ปรึกษา 								651,960.00	

2.ค่าอุปกรณ์และสื่อการเรียน 								102,146.00	

3.ค่าอาหาร	เครื่องดื่ม 								754,106.00	

รวม       1,508,212.00 
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โครงการปรับปรุงคุณภาพที่โดดเด่น
ลด Operation Time และ Takt Time ของสายการผลิต 

	 ในช่วง	2	ไตรมาสแรกของปี	2558	พบว่าความสามารถในการส่งมอบสินค้าตรงเวลาลดลง	ซึง่ส่งผลกระทบต่อความน่า

เชือ่ถอืของบรษิทัฯ	ทมีงานฝ่าย	Supply	Chain	และฝ่ายผลิตจงึเริม่วเิคราะห์รากเง้าของปัญหาทีแ่ท้จรงิตามหลกัการของTQM	ซึง่

พบว่าในการผลิตแต่ละสถานีงานมีการก�าหนดเวลามาตรฐานในระบบ	ERP	มากเกินไป	การส่งมอบชิ้นงานระหว่างสถานีงานไม่

สอดคล้องกัน	เกิดการรอคอย	ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตและการตัดสินใจรับงานจากลูกค้า

	 ทมีงานจงึด�าเนนิการแก้ไขปัญหาท่ีสาเหต	ุโดยการตัง้เวลามาตรฐานใหม่ด้วยการจบัเวลาการท�างานจริง	สงัเกตพุฤตกิรรม

การท�างานด้วยการบันทึกวดีีโอการท�างานแต่ละสถานงีาน	และท�าการวเิคราะห์กระบวนการใหม่โดยการลดกระบวนการทีไ่ม่จ�าเป็น	

รวบกระบวนการท่ีใช้เวลาน้อยเข้าด้วยกัน	ย้ายก�าลงัคนทีเ่หลอืจากกระบวนการท่ีปรับปรุงแล้ว	ไปอยูใ่นกระบวนการทีเ่ป็นคอขวด	

ฯลฯ		พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลในระบบ	ERP	ใหม่	เพื่อใช้ในการจัดท�าแผนการผลิตหลัก		และการประมาณการความสามารถใน

การผลิตในอนาคต

ผลการด�าเนินการปรับปรุง

รายการ ก่อน

ปรับปรุง

หลัง

ปรับปรุง

สถานีงาน	(จ�านวน) 19 15

เครื่องจักร	(จ�านวน) 32 32

ก�าลังคน	(จ�านวน) 26 22

Takt	Time	(นาที) 45 30

ความรู้สึกทีมงาน

	 “บทเรียนท่ีได้จากการปรบัปรุงท�าให้พวกเราได้ฝึกคิด 

วเิคราะห์	อย่างมีหลกัการและเหตผุล	การเปิดใจรับและคดิอะไร

นอกกรอบจากสิง่เดิมๆ	ท�าให้เราสามารถแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ	

พัฒนากระบวนการและสร้างคุณค่าให้กับงาน	กับตัวพนักงาน	

และองค์กรได้	พวกเราภูมิใจและจะต่อยอดพัฒนาต่อไป”

								จากผลการด�าเนินการท�าให้ลดระยะเวลาในการผลิตลง 

15	นาที	เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนขึ้น	50%		และความ

สามารถในการส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น	92%	
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การวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงอะมอร์ฟัส
	 จากโครงการ	“ทดลองติดตั้งใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัสในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง”	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ร่วมลง

นามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้านครหลวง	และ	Hitachi	Metals,	Ltd.	เม่ือวันท่ี	11	ธันวาคม2557	นั้น	บริษัทฯ	ได้ส่งมอบหม้อ

แปลงอะมอร์ฟัสให้กับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อน�าไปติดตั้งใช้งานจริงในระบบจ�าหน่ายแล้วจ�านวน	2	เคร่ือง	(ไม่สามารถเปิดเผย

สถานที่ติดตั้งและรายละเอียดได้ตามบันทึกข้อตกลง)						

	 ส�าหรบัการปรับปรงุกระบวนการผลติหม้อแปลงอะมอร์ฟัสเพือ่ให้ต้นทนุในการผลติลดลงนัน้	ทมีวจิยัและพฒันาได้ท�าการ	

Redesign	แบบการผลิตจากผลการทสอบหม้อแปลงอะมอร์ฟัสหลายๆ	ขนาด	เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของหม้อแปลงอะมอร์ฟัสใน

รุ่นแรกๆ	พร้อมทัง้พฒันาทกัษะทมีงานในการผลติหม้อแปลงอะมอร์ฟัส	ซึง่แตกต่างจากการผลิตหม้อแปลงปกตทิัว่ไป	จนมีความ

ช�านาญมากขึน้สามารถผลิตได้รวดเร็วและส่งผลให้สามารถลดตุ้นทนุในการผลติได้			อย่างไรกต็ามหม้อแปลงอะมอร์ฟัสก็ยงัไม่เป็น

ทีน่ยิม	เนือ่งจากในตลาดมีการแข่งขนัในด้านราคาค่อนข้างสงู	ผูใ้ช้ยงัไม่ให้ความส�าคญัต่อการประหยดัพลังงาน	ซึง่ต้องได้รับการ

ผลักดันจากทางภาครัฐ	

	 อย่างไรก็ดี	บริษทัฯ	ได้ส่งหม้อแปลงอะมอร์ฟัสไปทดสอบความสามารถทนต่อกระแสลดัวงจรท่ี	สถาบนั	CESI	ประเทศ

อติาลี	และเดินหน้าพฒันาปรบัปรุงหม้อแปลงอะมอร์ฟัสต่อไปอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ผลักดันให้หม้อแปลงอะมอร์ฟัสเป็นทีย่อมรับและ

มีการใช้งานในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต	
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การร่วมพัฒนาคู่ค้าที่ส�าคัญ

	 ในปี	2558	บริษทัฯ	ได้ให้ความสนบัสนนุคูค้่าทีส่�าคัญในการให้ความรู้ทางด้านเทคนคิ	และเครือ่งจกัรในการผลติวตัถดิุบ

ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดท�าแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ	เพื่อให้คู่ค้าสามารถส่งมอบวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญได้ตรงตามเวลานัดหมาย	และมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ	

ก�าหนด

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัปรับปรุงนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง	ส่งให้กับคู่ค้าเพือ่ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ	ซึง่

ครอบคลุมถึงหลักการปฏิบัติที่เป็นสากล	พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

	 นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง	:	http://www.qtc-energy.com/index.php/purchasing-policy

ผลการด�าเนินงานปี 2558
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จุดเด่นในรอบปี 2558

ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจในปี 2558

ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจย้อนหลัง 3 ปี
หน่วย:ล้านบาท

รายการ 2556 2557 2558

รายได้จากการขายและบริการ 803.95 760.50 1,229.20

EBITDA	รวม 134.57 114.95 200.05

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิรวม 74.51 54.70 119.17

 

•    1,229,196,348      บาท ยอดขายสุทธิ 

•      200,052,937.28   บาท EBITDA 

•      119,172,474       บาท ก าไรสุทธ ิ

•                 0.60      บาท ก าไรสุทธิต่อหุ้น 

•                13.51      % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

•                22.70      % อัตราผลตอบแทนส่วน          
ของผู้ถือหุ้น 
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

การลงทุนด้านบุคลากร

การลงทุนด้านชุมชนสังคม

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

การจัดซื้อสินค้า

ด้านสังคม

Quality Society

ตารางแสดงการแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียย้อนหลัง 3 ปี
หน่วย:ล้านบาท

ผู้มีส่วนได้เสีย 2556 2557 2558

คู่ค้า* 471.13 447.66 774.09

พนักงาน** 87.00 89.14 112.87

ผู้ถือหุ้น	(เงินปันผล)	ต่อหน่วย 0.21 0.18 0.32

สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ยจ่าย) 6.94 7.54 8.77

ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม 0.37 0.34 0.28

ภาครัฐ	(ภาษี) 19.37 14.90 42.78

*มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป(ซื้อในประเทศ+ต่างประเทศ)

**เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากรฯลฯ (รวมผู้บริหารและพนักงาน)

 

•          64,000,000    บาท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

•                  0.32    บาท เงินปันผลต่อหุ้น 

•         94,614,169.95    บาท ผลตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน 
ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ  

•         18,252,563.05   บาท ผลตอบแทนผู้บริหาร 

•         616,887.42    บาท การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน, 
สร้างสัมมาชีพเยาวชน 

•              8,767,597    บาท ต้นทุนทางการเงิน 

•         42,776,646.47    บาท ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 

 

•          64,000,000    บาท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

•                  0.32    บาท เงินปันผลต่อหุ้น 

•         94,614,169.95    บาท ผลตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน 
ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ  

•         18,252,563.05   บาท ผลตอบแทนผู้บริหาร 

•         616,887.42    บาท การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน, 
สร้างสัมมาชีพเยาวชน 

•              8,767,597    บาท ต้นทุนทางการเงิน 

•         42,776,646.47    บาท ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 

 

•          64,000,000    บาท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

•                  0.32    บาท เงินปันผลต่อหุ้น 

•         94,614,169.95    บาท ผลตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน 
ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ  

•         18,252,563.05   บาท ผลตอบแทนผู้บริหาร 

•         616,887.42    บาท การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน, 
สร้างสัมมาชีพเยาวชน 

•              8,767,597    บาท ต้นทุนทางการเงิน 

•         42,776,646.47    บาท ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 

 

•         281,146.42    บาท การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน, 
สร้างสัมมาชีพเยาวชน 

•         774,088.760.92    บาท คู่ค้าทางธุรกิจ 

การจัดซื้อสินค้า 

การลงทุนด้านชุมชนสังคม 

 

•         281,146.42    บาท การบริจาค, ร่วมพัฒนาชุมชน, 
สร้างสัมมาชีพเยาวชน 

•         774,088.760.92    บาท คู่ค้าทางธุรกิจ 

การจัดซื้อสินค้า 

การลงทุนด้านชุมชนสังคม 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
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ด้านสังคม

Quality Society
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"งาน"มั่นคง 

"คน"มั่งคั่ง 

"องค์กร"ยั่งยืน 

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด 

“เราปรารถนาให้พนักงานของเราทุกๆ คน   
มี ”ความสุขที่ยั่งยืน”   เกิดความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหน่ึงของ “ครอบครัว QTC” และ
พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก” 

นายศิริพงษ์	บุญตาม

คณะกรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ
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"งาน"มั่นคง 

"คน"มั่งคั่ง 

"องค์กร"ยั่งยืน 

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด 

“เราปรารถนาให้พนักงานของเราทุกๆ คน   
มี ”ความสุขที่ยั่งยืน”   เกิดความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหน่ึงของ “ครอบครัว QTC” และ
พร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก” 

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

ความปลอดภัย

	 ความปลอดภยัถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัท่ีสดุของพนกังานทุกคน	ทกุระดับ	รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ดังนัน้บริษทัฯ	

จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเป็นระบบตามมาตรฐาน	OHSAS18001	

พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	สามารถหย่ังรู้อันตรายล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง	

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ		มีการตรวจประเมิน	และทบทวนโดยฝ่ายบริหารสูงสุด

เพือ่สนบัสนนุทรัพยากรทีจ่�าเป็น	และปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง	โดยบริษทัฯ	มีเป้าหมายอบัุตเิหตุจากการท�างานเป็นศนูย์ (Zero 

Accident)

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

รายงานความย่ังยืน 2558 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนกังาน 

ความปลอดภยัถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดของพนกังานทุกคน ทุกระดบั รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมรีะบบการบรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
เป็นระบบตามมาตรฐาน OHSAS18001 พรอ้มทัง้พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิานดว้ยความ
ปลอดภยั สามารถหยัง่รูอ้นัตรายล่วงหน้าไดด้ว้ยตนเอง ส่งเสรมิใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการประเมนิความเสีย่ง
ในงานทีป่ฏบิตั ิ  มกีารตรวจประเมนิ และทบทวนโดยฝ่ายบรหิารสงูสุดเพื่อสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น และ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัฯ มเีป้าหมายอบุติัเหตจุากการท างานเป็นศนูย ์(Zero Accident) 

  

ความปลอดภัย  

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  

พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 
แจ้งปัญหาด้านความปลอดภยั 
ด าเนินการป้องกนั/แก้ไข 
ติดตามและประเมินผล 

 
พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ตรวจความปลอดภยัก่อนปฏิบตัิ 
ควบคมุการปฏบิตัิให้ปลอดภยั 
ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

         หวัหน้างาน&ผู้ปฏิบตัิงาน 
ประเมินความเสี่ยง 

ก าหนดวิธีการที่ปลอดภยัในการปฏบิตัิ 
ให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงาน 

และน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 ผู้บริหาร 
ก าหนดนโยบายความปลอดภยัฯ 

ก าหนดเป้าหมาย 
ทบทวนการด าเนินการ 

 
ACTION PLAN 

DO CHECK 

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1.	นายศิริพงศ์								บุญตาม ประธานคณะกรรมการ

2.	นายกิตติพงศ์					มหาหิงส์ คณะกรรมการ

3.	นายปัญญา							แสงสง่า คณะกรรมการ

5.	นายเกิดพงษ์						อัฒจักร คณะกรรมการ

4.	นายองอาจ								วรรณปะเก คณะกรรมการ

6.	นายอิสริยเทพ				เขียววิจิตร คณะกรรมการ
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
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ความรุนแรง/ความเสียหาย 
จ านวนครัง้/ปี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ทรัพย์สนิเสยีหาย 8 6 10 
ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (ไมห่ยดุงาน) 8 7 21 
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถงึขัน้หยดุงาน 1 0 0 
รวมจ านวน (ครัง้) 17 13 31 
เจ็บป่วยจากการท างาน (หยดุงาน) 0 0 3 
รวมจ านวนวนัหยดุงานจากอบุตัหิตใุนการท างาน (วนั) 2 0 0 

ตารางแสดงสถิตกิารเกิดอุบัติเหตุในการท างานเปรยีบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 

11 

8 

2 
1 

9 

1

ดวงตา มือ,นิว้มือ แขน,ข้อมือ ขา ทรัพย์สินเสียหาย 

ประเภทและจ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเหต ุปี 2558 

8 17 6 
0

5

10

15

20

อายงุานไมถ่ึง 1 ปี อายงุาน 1-5 ปี อายงุานมากกวา่ 5 ปี 

สถิติการเกิดอบุตัิเหตจุ าแนกตามอายงุาน 

 
 มีจ านวนวนัที่ไม่เกดิอุบัติเหตุถงึขัน้หยุดงาน 874 วัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มีจ�านวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 874 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความรุนแรง/ความเสียหาย จ�านวนครั้ง/ปี

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ทรัพย์สินเสียหาย 8 6 10

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย	(ไม่หยุดงาน) 8 7 21

ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน 1 0 0

รวมจ�านวน	(ครั้ง) 17 13 31

เจ็บป่วยจากการท�างาน	(หยุดงาน) 0 0 3

รวมจ�านวนวันหยุดงานจากอุบัติหตุในการท�างาน	(วัน) 2 0 0
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

จากตารางแสดงสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุในการท างานปี 2558 พบว่ามแีนวโน้มสูงขึน้ แต่เป็นอุบตัเิหตุทีม่ ี
การบาดเจบ็เลก็น้อยกบัดวงตา มอืและน้ิวมอื แขนและขอ้มอื ขา และท าใหท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ไดร้บัความ
เสยีหาย และพบว่าจ านวนทีเ่กดิอุบตัเิหตุมกัเกดิกบัพนกังานทีม่อีายงุานมากกว่า 1 ปีขึน้ไป ซึง่มคีวามรู ้
ความสามารถ แต่ละเลยไม่ปฏบิตัติามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างาน ไมส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
ในขณะปฏบิตังิาน  ในช่วงปลายปี 2558 บรษิทัฯ จงึไดอ้อกมาตรการคุมเขม้ให ้ จป.ระดบัหวัหน้างานขึน้ไปมี
หน้าทีใ่นการออกใบเตอืนใหก้บัพนกังานไดท้นัท ี เมือ่พบเหน็พนกังานละเลยการปฏบิตัติามกฎแห่งความ
ปลอดภยัทีบ่รษิทัฯ ก าหนด โดยใหส้ามารถออกใบเตอืนดงักล่าวขา้มสายงานได ้และหากพนกังานไดร้บัใบเตอืน
ครบ 3 ครัง้ จะส่งผลต่อการประเมนิผลปลายปี   จากมาตรการดงักล่าวท าใหจ้ านวนอุบตัเิหตุช่วงปลายปี 2558 
ลดลง  นอกจากนี้ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั ดว้ยการรณรงคส์่งเสรมิให้
ทุกคนในองคก์รตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยัอยา่งทัว่ถงึดว้ยความตระหนัก
รูข้องตนเอง 

สปัดาห์สง่เสริมสขุภาพและความปลอดภยั 

กิจกรรม KYT (การหยัง่รู้อนัตรายลว่งหน้า) ขา่วสารด้านความปลอดภยัฯ และสขุภาพ 

  Start Safe  Work Safe  Finish Safe Zero Accident 

	 จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานปี	2558	พบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน	แต่เป็นอุบัติเหตุท่ีมีการบาดเจ็บ

เล็กน้อยกับดวงตา	มือและนิ้วมือ	แขนและข้อมือ	ขา	และท�าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ได้รับความเสียหาย	และพบว่าจ�านวนที่

เกิดอุบัติเหตุมักเกิดกับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า	1	ปีขึ้นไป	ซึ่งมีความรู้	ความสามารถ	แต่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งความ

ปลอดภยัในการท�างาน	ไม่สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในขณะปฏิบัตงิาน		ในช่วงปลายปี	2558	บริษทัฯ	จงึได้ออกมาตรการ

คุมเข้มให้	จป.ระดับหวัหน้างานข้ึนไปมีหน้าทีใ่นการออกใบเตอืนให้กบัพนกังานได้ทนัที	เม่ือพบเหน็พนกังานละเลยการปฏิบัตติาม

กฎแห่งความปลอดภยัทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	โดยให้สามารถออกใบเตอืนดังกล่าวข้ามสายงานได้	และหากพนกังานได้รับใบเตอืนครบ	

3	คร้ัง	จะส่งผลต่อการประเมินผลปลายปี			จากมาตรการดังกล่าวท�าให้จ�านวนอุบัติเหตุช่วงปลายปี	2558	ลดลง		นอกจากน้ีใน

ปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดท�าแผนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตลอดจนผู้มีส่วนได้

เสียที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยความตระหนักรู้ของตนเอง

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

กิจกรรม KYT (การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า) ข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ และสุขภาพ

ข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ และสุขภาพ
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สุขภาพ

	 สุขภาพท่ีดีของพนักงาน	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

บริษัทฯ	จึงได้จัดพื้นท่ีการท�างานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่	สะอาด	ครอบคลุมประเด็นด้านแสง	เสียง	ความร้อน	สารเคมี	และ

การบริโภค	พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจติดตาม	และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	บริษัทฯได้จัดท�าโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆ	ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตนอย่างถูก

ต้องในการดูแลสุขภาพ	ตั้งแต่เรื่องการกิน	การพักผ่อน	การออกก�าลังกาย	การขับถ่าย	การลด	ละ	เลิก	สิ่งเสพติด	ซึ่งในปี	2558	

บริษัทฯ	ได้รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมิน	“สถานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข”	ระดับจังหวัด	ในระดับดี	

ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข		

โครงการโรงงานสีขาว :   
เป็นโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

	 บริษัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญต่อการป้องกัน	และ

ปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรุกอย่างสม�า่เสมอ	เพราะตระหนกัดี

ว่าภยัคกุคามจากปัญหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบต่อตวัพนกังาน 

เพือ่นร่วมงาน	ครอบครวั	ชมุชน	รวมถงึบริษทัฯ	โดยการจดัให้มี

การสุ่มตรวจหาสารเสพตดิ	โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม 

นโยบายอย่างสม�า่เสมอ	และบังคบัใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครดั	
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สุขภาพ  

สุขภาพทีด่ขีองพนกังาน เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหพ้นักงานสามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัพืน้ทีก่ารท างานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู ่ สะอาด ครอบคลุมประเดน็ดา้นแสง 
เสยีง ความรอ้น สารเคม ีและการบรโิภค พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตรวจตดิตาม และปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯไดจ้ดัท าโครงการส่งเสรมิดา้นสุขภาพต่างๆ ใหก้บัพนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดป้ฏบิตัิ
ตนอยา่งถูกตอ้งในการดแูลสุขภาพ ตัง้แต่เรือ่งการกนิ การพกัผ่อน การออกก าลงักาย การขบัถ่าย การลด ละ 
เลกิ สิง่เสพตดิ ซึง่ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรผ่านการประเมนิ “สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภยั กายใจเป็นสุข” ระดบัจงัหวดั ในระดบัด ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข   

  

โครงการโรงงานสขีาว :   เป็นโครงการส่งเสรมิการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการ
ป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิในเชงิรกุ
อยา่งสม ่าเสมอ เพราะตระหนกัดวี่าภยั
คุกคามจากปัญหายาเสพตดิจะส่งผลกระทบ
ต่อตวัพนกังาน เพื่อนรว่มงาน ครอบครวั 
ชุมชน รวมถงึบรษิทัฯ โดยการจดัใหม้กีารสุ่ม
ตรวจหาสารเสพตดิ โดยไมม่กีารบอกกล่าว
ล่วงหน้าตามนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ และ
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอย่างเครง่ครดั  

  
สุม่ตรวจขัน้ต้นพบ
ปัสสาวะสีม่วง 
(จ านวน)  

 11 

 
สง่ปัสสาวะไปแยกสาร
ท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ชลบรีุ เพ่ือ

ยืนยนัผล         
(จ านวน) 

  11 
  
ยืนยนัผลว่าเป็นสาร

เสพตดิ 
(จ านวน) 

 0 

ผลการตรวจหาสารเสพติดประจ าปี 2558 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 28,368 บาท 
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพ :   เป็นโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�าลังกาย

“แฮปปี้บอดี้ สุขภาพดี๊ดี กายใจเป็นสุข”   

	 จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี	พบว่าพนักงานมีผลดัชนีมวลกาย(BMI)	เกินเกณฑ์ปกติซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า

พนกังานมีภาวะน�า้หนกัตวัเกนิมาตรฐานยังส่งผลไปถงึการมีไขมันเลอืดสูง		โคเลสเตอรอลสูง		ความดันโลหติสูง		ไตรกลีเซอร์ไรท์

สงู	ฯลฯ		ปัญหาสขุภาพเหล่านีมี้ผลกระทบต่อการท�างานเป็นอย่างมาก	ท�าให้การเคล่ือนตวัช้า	ไม่คล่องตัว	เหนือ่ยง่าย	สุขภาพจติ

ไม่ดีวติกกงัวล	เครียด	หงดุหงดิง่าย	และอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดโรคแทรกซ้อนอืน่ๆ	ตามมา		เม่ือสามารถลดปัญหาสขุภาพเหล่านีไ้ด้	

พนกังานจะมีสุขภาพท่ีแขง็แรง	การท�างานคล่องตวั	สขุภาพจติดี	สามารถท�างานได้มีประสทิธภิาพมากขึน้	ด้วยเหตนุี	้บริษทัฯ	จงึ

ส่งเสริมให้พนกังาน	“ปลอดโรค	ปลอดภยั	กายใจเป็นสขุ	“	โดยการจดัให้มีครูฝึกสอนเต้นแอโรบิค	และโยคะให้กับพนกังานหญงิท่ีมี

ความสนใจในการดูแลสขุภาพหลงัเวลาเลกิงานทกุวนัองัคาร	และวนัพฤหสับดี	และเช่าสนามฟตุบอลให้พนกังานชายได้ออกก�าลงั

ทกุวนัพธุ	และวนัศกุร์	พร้อมทัง้จดัการแข่งขนัฟตุบอลประเพณคีวิทซี	ีลคีคพั	อย่างต่อเนือ่งผลการด�าเนนิการพบว่าพนกังานมีค่า	

BMI	ลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องทุกปี
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โครงการสร้างเสริมสขุภาพ :   เป็นโครงการส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการออกก าลงักาย 

“แฮปปี้บอด้ี สุขภาพด๊ีดี กายใจเป็นสุข”    

จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี พบว่าพนกังานมผีลดชันีมวลกาย(BMI) เกนิเกณฑป์กตซิึง่
เป็นตวัชีว้ดัว่าพนกังานมภีาวะน ้าหนกัตวัเกนิมาตรฐานยงัส่งผลไปถงึการมไีขมนัเลอืดสงู  โคเลสเตอรอลสงู  
ความดนัโลหติสงู  ไตรกลเีซอรไ์รทส์งู ฯลฯ  ปัญหาสุขภาพเหล่านี้มผีลกระทบต่อการท างานเป็นอยา่งมาก ท า
ใหก้ารเคลื่อนตวัชา้ ไมค่ล่องตวั เหนื่อยงา่ย สุขภาพจติไมด่วีติกกงัวล เครยีด หงดุหงดิงา่ย และอาจเป็นสาเหตุ
ใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นอื่นๆ ตามมา  เมือ่สามารถลดปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได ้พนกังานจะมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง การ
ท างานคล่องตวั สุขภาพจติด ี สามารถท างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิให้
พนกังาน “ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข “ โดยการจดัใหม้คีรฝึูกสอนเต้นแอโรบคิ และโยคะใหก้บั
พนกังานหญงิทีม่คีวามสนใจในการดแูลสุขภาพหลงัเวลาเลกิงานทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับด ี และเช่าสนาม
ฟุตบอลใหพ้นกังานชายไดอ้อกก าลงัทุกวนัพุธ และวนัศุกร ์ พรอ้มทัง้จดัการแขง่ขนัฟุตบอลประเพณคีวิทซี ี
ลคีคพั อยา่งต่อเนื่องผลการด าเนินการพบว่าพนกังานมคี่า BMI ลดลงเลก็น้อยอยา่งต่อเนื่องทุกปี 

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานกรณีที่มคีวามผิดปกตสิอดคล้องกับค่า BMI ย้อนหลัง 3 ปี  

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ   54,600 บาท 

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานกรณีที่มีความผิดปกติสอดคล้องกับค่า BMI ย้อนหลัง 3 ปี
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การรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

การฝึกสอนเต้นแอโรบิค และ โยคะ

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี คิวทีซี ลีคคัพ 2015
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ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยโปรแกรม Human Maintenance

	 จากการทีพ่นกังานต้องท�างานอย่างหนกัท้ังด้านการผลติ	และการปรับปรงุกระบวนการต่างๆ	เพือ่ให้ได้ตามเป้าหมาย

และแผนงานที่วางไว้	ท�าให้พนักงานมีความตรึงเครียด	เมื่อยล้า	และมีอาการของโรค	Office	Syndrome		บริษัทฯ	จึงจัดกิจกรรม

เพื่อเติมความสุขให้คนในองค์กรด้วยโปรแกรม	Human	Maintenance	ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการให้บริการนวดดัดจัดสรีระ

แก่พนักงานทุกคนในองค์กรท้ังท่ีส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ	และโรงงานจังหวัดระยอง	โดยทีมงานนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	

(Social	Health	Enterprise	:	SHE)

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้เชญิคณุหมอพลูชยั	จติอนนัตวทิยา	ประธานฝ่ายการแพทย์ของวสิาหกจิสขุภาพชมุชนมาให้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องการเกิดโรค	Office	Syndrome	ให้กับพนักงาน

ผลการส�ารวจหลังการรับบริการ

	 ระดับความสุขของผูเ้ข้ารบัการนวดดัดจดัสรรีะจ�านวน	

140	คน	พบว่า	93%	มีความสขุและพงึพอใจหลังการรับบริการ	

และอีก	7%	รู้สึกเฉยๆ
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ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยโปรแกรม Human Maintenance 

 จากการทีพ่นกังานตอ้งท างานอย่างหนกัทัง้ดา้นการผลติ และการปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อใหไ้ด้
ตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างไว ้ ท าใหพ้นกังานมคีวามตรงึเครยีด เมือ่ยลา้ และมอีาการของโรค Office 
Syndrome  บรษิทัฯ จงึจดักจิกรรมเพื่อเตมิความสุขใหค้นในองคก์รดว้ยโปรแกรม Human Maintenance ดแูล
สุขภาพพนกังานดว้ยการใหบ้รกิารนวดดดัจดัสรรีะแก่พนกังานทุกคนในองคก์รทัง้ทีส่ านกังานใหญ่กรุงเทพฯ และ
โรงงานจงัหวดัระยอง โดยทมีงานนวดจากวสิาหกจิสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise : SHE) 
 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ชญิคุณหมอพลูชยั จติอนันตวทิยา ประธานฝ่ายการแพทยข์องวสิาหกจิสุขภาพ
ชุมชนมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสุขภาพและการป้องการเกดิโรค Office Syndrome ใหก้บัพนกังาน 

 93%  

 7%  

 0  

ผลการส ารวจหลงัการรบับริการ 

ระดบัความสุขของผูเ้ขา้รบัการนวด
ดดัจดัสรรีะจ านวน 140 คน พบว่า 93% มี
ความสุขและพงึพอใจหลงัการรบับรกิาร และ
อกี 7% รูส้กึเฉยๆ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 34,500 บาท
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	และตรวจสุขภาพพนักงานทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ

เจาะจงตามปัจจัยเส่ียงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง	และการวางแผนในการปรับปรุง	ความถี่ในการตรวจวัดเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

กฎหมาย	เช่น

รายงานความย่ังยืน 2558 50 

 
 

 

 

 

จดุที่ท าการตรวจ พืน้ท่ี 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หนว่ย 2556 2557 2558 
20/3/56 2/4/57 28/5/58 

เหล็กแกน โรงงาน 1 85 74.1 - 90 dB( A) 
เคร่ืองตดัเหล็ก Unicoil โรงงาน 3 91 79.0 76.8 90 dB( A) 
Tanking อบและเติมน า้มนั 81 88.8 75.8 90 dB( A) 
ห้องตดัไม้ ประกอบ 81 77.4 77.3 90 dB( A) 
Work Shop เหล็กแกน 83 77.3 79.9 90 dB( A) 
พืน้ที่ยิงเม็ดเหล็ก โรงงาน 4 - 85.9 84.7 90 dB( A) 
Work Shop ประกอบ  -  - 69.6 90 dB( A) 
พนัคอยล์ 1 โรงงาน 1  -  - 70.6 90 dB( A) 
พนัคอยล์ 2 โรงงาน 1  -  - 82.2 90 dB( A) 
พนัคอยล์ 4 โรงงาน 2  -  - 75.3 90 dB( A) 
ตดักระดาษ ห้องตดักระดาษ  - -  74.4 90 dB( A) 
เช่ือมประกอบตวัถงั โรงงาน 4 - 85.9 84.7 90 dB( A) 

 

 

พารามเิตอร์ พืน้ท่ี 
  

มาตรฐาน หนว่ย 1/56 1/57 1/58 
12-13/8/55 24-26/3/57 26-28/5/58 

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr) สวนหยอ่มโรงงาน 58.7 56.3 65.2 70 dB( A) 

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Lmax) สวนหยอ่มโรงงาน 51.9-80.8 51.6-78.3 36.5-91.4 115 dB( A) 
 

 

การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพื้นท่ีท างานเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และตรวจสุขภาพพนักงานทัง้แบบทัว่ไป
และแบบเฉพาะเจาะจงตามปัจจยัเสีย่งเพื่อเป็นการเฝ้าระวงั และการวางแผนในการปรบัปรงุ ความถีใ่นการ
ตรวจวดัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย เช่น 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ท�างานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกโรงงาน 24 ช.ม. เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
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ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานกับสารเคมีเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
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พารามิเตอร์ พืน้ที่ 
ผลตรวจ 

มาตรฐาน หน่วย 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 
20/3/56 6/9/56 2/4/57 18/9/57 28/5/58 23/11/58 

Iron Fume Work Shop เหลก็แกน 0.26 0.006 0.001 0.24 0.017 - 10 mg/m3 
Lead Work Shop ประกอบ 0.01 0.001 0.001 0.01 0.015 - 0.2 mg/m3 

Copper Fume Work Shop ประกอบ 1.24 0.002 0.009 0.01 - 0.007 0.1 mg/m3 
Copper Fume ประกอบ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 - 0.1 mg/m3 
Copper Fume พนัคอยล์ 1 0.01 0.01 0.02 0.01 0.007 0.007 0.1 mg/m3 
Copper Fume พนัคอยล์ 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 0.007 0.1 mg/m3 
Copper Fume พนัคอยล์ 3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 0.007 0.1 mg/m3 
Copper Fume พนัคอยล์ 4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 0.007 0.1 mg/m3 

Toluene Work Shop เหลก็แกน 6.35 9.95 2.86 2.72 4.82 0.3 752 mg/m3 
Toluene เรียงเหลก็ - - - - - 4.36 435 mg/m4 
Toluene ตดิตัง้อปุกรณ์ 0.57 0.83 0.01 1.88 0.25 0.25 752 mg/m3 
Xylene ตดิตัง้อปุกรณ์ 0.01 0.01 0.25 2.17 0.25 0.25 435 mg/m3 
Xylene Work Shop เหลก็แกน 0.01 0.01 0.01 2.17 0.25 0.25 435 mg/m3 
Xylene เรียงเหลก็ 0.01 1.17 0.71 2.17 0.25 0.6 435 mg/m3 

Acetone เรียงเหลก็ - - - - - 0.26 250 ppm 
Acetone Work Shop เหลก็แกน - - - - - 0.53 250 ppm 

Total dust Work Shop เหลก็แกน - 0 - ND 0.25 - 15 mg/m3 
Total dust Work Shop ประกอบ - - - ND 0.25 - 15 mg/m3 
Total dust ห้องตดักระดาษ - - - ND 0.26 0.25 15 mg/m3 
Total dust ห้องตดัไม้ - - - ND 9.13 0.25 15 mg/m3 
Total dust Spay Booth - - - ND 1.36 0.25 15 mg/m3 
Total dust ซอ่มหม้อแปลง - - - ND 0.25 0.25 16 mg/m4 
Total dust ด้านหน้าห้องยิงทราย 

   
ND 0.25 - 15 mg/m3 

Total dust เช่ือมประกอบตวัถงั - - - ND 0.25 0.34 15 mg/m3 
Respirable dust ห้องยิงทราย - - - - 0.4 0.1 5 mg/m3 
Respirable dust ห้องยิงทราย - - - ND 2.31 2.31 5 mg/m3 
Respirable dust ห้องตดัไม้ - - - - - 0.1 5 mg/m3 
Iron Oxide Fume โรงงาน 4 - - - 0.03 - - 10 mg/m3 

Xylene Spay Booth โรงงาน 4 - - - 1.23 0.35 0.35 100 ppm 
Toluene Spay Booth โรงงาน 4 - - - 7.23 2.46 2.46 200 ppm 

Iron Fume เคร่ืองตดัพลาสม่า โรงงาน 4 - - - - - 0.015 10 ppm 
Iron Fume ห้องยิงเม็ดเหลก็ (ด้านใน) - - - - - 0.232 10 ppm 
Iron Fume ห้องยิงเม็ดเหลก็ (ด้านใน) - - - - - 0.011 10 ppm 
Iron Fume Spray Booth โรงงาน 4 - - - - - 0.020 10 ppm 

 

ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัสารเคมีเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 
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รายการตรวจ จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)     ผลปกติ     
(คน) 

    ผลผิดปกต ิ    
(คน) 

สารทองแดงในเลือด (Copper in Blood) 29 24 5 
เหล็กในเลือด (Iron in blood) 27 25 2 
สารตะกัว่ในเลือด (Lead in Blood) 8 8 0 
สไตรีนในปัสสาวะ (Styrene in urine) 26 26 0 
โทลอีูนในปัสสาวะ (Toluene in Urine) 26 26 0 
ไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine) 26 26 0 
สมรรถภาพปอด (PFT) 114 102 12 
สมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) 118 113 5 
สายตาอาชีวอนามยั (OCC) 73 45 28 
สมรรถภาพกล้ามเนือ้มือ (Grip Strenght) 113 87 26 
สมรรถภาพกล้ามเนือ้หลงั (Back strength) 113 67 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงของการท างานประจ าปี 2558 

ส าหรบัการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลผดิปกต ิเราไดเ้ชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นอาชวีเวชศาสตร์
เขา้มาซกั ประวตั ิและใหค้ าแนน าในการดแูลสุขภาพของพนกังานทีม่ผีลผดิปกติ 

- สารทองแดงเกนิในเลอืด ผดิปกต ิ5 คน เราไดส้่งตรวจซ ้า (โดยพนกังานตอ้งอดน ้าอดอาหารหลงัเทีย่ง
คนื)  จากการสกัประวตัริว่มกบัผลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีท่ างาน แพทยใ์หค้วามเหน็ว่า
พนกังานทัง้ 5 คน รบัประทานยาชนิดหนึ่ง หรอื อาหารบา้งประเภท ซึง่มสีารทองแดงเป็นส่วนประกอบ 
รา่งกายไมส่ามารถขบัออกไดห้มด แพทยใ์หค้ าแนะน าในการดแูลสุขภาพ 

- ผลตรวจเหลก็ในเลอืด ผดิปกต ิ2 คน เราไดส้่งตรวจซ ้า (โดยพนกังานตอ้งอดน ้าอดอาหารหลงัเทีย่งคนื) 
แพทยล์งความเหน็ว่า เกดิจากการกนิอาหารบางชนิดทีม่ธีาตุเหลก็สงู แพทยใ์หค้ าแนะน าในการดแูล
สุขภาพ  

- ผลตรวจผดิปกตอิื่นๆ แพทยไ์ดใ้หค้ าแนะน าในเรือ่งของการออกก าลงักาย การพกัผ่อนสายตา และการ
บรโิภคอาหารใหค้รบ 5 หมู ่และถูกสุขลกัษณะ 

ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของการท�างานประจ�าปี 2558

	 ส�าหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลผิดปกติ	เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามาซัก	

ประวัติ	และให้ค�าแนน�าในการดูแลสุขภาพของพนักงานที่มีผลผิดปกติ

-	 สารทองแดงเกินในเลือด	ผิดปกติ	5	คน	เราได้ส่งตรวจซ�้า	(โดยพนักงานต้องอดน�้าอดอาหารหลังเท่ียงคืน)		จาก

การสักประวัติร่วมกับผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�างาน	แพทย์ให้ความเห็นว่าพนักงานท้ัง	5	คน	รับ

ประทานยาชนิดหนึ่ง	หรือ	อาหารบ้างประเภท	ซึ่งมีสารทองแดงเป็นส่วนประกอบ	ร่างกายไม่สามารถขับออกได้

หมด	แพทย์ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ

-	 ผลตรวจเหล็กในเลือด	ผิดปกติ	2	คน	เราได้ส่งตรวจซ�้า	(โดยพนักงานต้องอดน�้าอดอาหารหลังเที่ยงคืน)	แพทย์ลง

ความเห็นว่า	เกิดจากการกินอาหารบางชนิดที่มีธาตุเหล็กสูง	แพทย์ให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ	

-	 ผลตรวจผิดปกติอื่นๆ	แพทย์ได้ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองของการออกก�าลังกาย	การพักผ่อนสายตา	และการบริโภค

อาหารให้ครบ	5	หมู่	และถูกสุขลักษณะ
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนกังาน 

ความปลอดภยัถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดของพนกังานทุกคน ทุกระดบั รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมรีะบบการบรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
เป็นระบบตามมาตรฐาน OHSAS18001 พรอ้มทัง้พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิานดว้ยความ
ปลอดภยั สามารถหยัง่รูอ้นัตรายล่วงหน้าไดด้ว้ยตนเอง ส่งเสรมิใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการประเมนิความเสีย่ง
ในงานทีป่ฏบิตั ิ  มกีารตรวจประเมนิ และทบทวนโดยฝ่ายบรหิารสงูสุดเพื่อสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น และ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัฯ มเีป้าหมายอบุติัเหตจุากการท างานเป็นศนูย ์(Zero Accident) 

  

ความปลอดภัย  

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  

พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 
แจ้งปัญหาด้านความปลอดภยั 
ด าเนินการป้องกนั/แก้ไข 
ติดตามและประเมินผล 

 
พนกังาน/หวัหน้างาน/คปอ./จป. 
ตรวจความปลอดภยัก่อนปฏิบตัิ 
ควบคมุการปฏบิตัิให้ปลอดภยั 
ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

         หวัหน้างาน&ผู้ปฏิบตัิงาน 
ประเมินความเสี่ยง 

ก าหนดวิธีการที่ปลอดภยัในการปฏบิตัิ 
ให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงาน 

และน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 ผู้บริหาร 
ก าหนดนโยบายความปลอดภยัฯ 

ก าหนดเป้าหมาย 
ทบทวนการด าเนินการ 

 
ACTION PLAN 

DO CHECK 
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การจ้างงาน การพัฒนาและการดูแล พนักงาน

	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ดี	กินดี	มีความสุข	เป็นคนดี	พร้อมๆ	ไปกับ

การพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถเพื่อสร้าง	“คนเก่ง”	และ	“คนดี”	ตามสมการความย่ังยืน	Q+R=S		(คนมีคุณภาพ+คนมี 

ความรับผิดชอบ=เกิดความยั่งยืน)	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานทุกคนในองค์กรให้พวกเขามี	

“ความสุขที่ยั่งยืน”	เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ	“ครอบครัว	QTC”	และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก		โดยใช้

กลยทุธ์ท่ีส�าคัญคอืการพฒันาคนอย่างรอบด้านเพือ่สร้าง”คนเก่ง”และ”คนดี”			และกลยทุธ์การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชวีติกบังาน	

รวมถึงกลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน			ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ประกาศนโยบายสร้างสุขภาวะองค์กรขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างสุขภาวะองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

	 นโยบายสร้างสุขภาวะองค์กร	:	http://www.qtc-energy.com/index.php/happy-workplace-policy

การจ้างงาน

	 	 ปี	2558	บริษัทฯ	ได้ท�าการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความ

ยัง่ยนืองค์กร	โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน	สทิธมินษุยชน	การบรหิารค่าตอบแทน	ฯลฯ	ซึง่ได้ประกาศและท�าความเข้าใจกบั

พนักงาน	พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	:	http://qtc-energy.com/index.php/human-resource-policy				

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

คณะกรรมการสวัสดิการ

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

ส�านักงานกรุงเทพฯ โรงงานระยอง

1.น.ส.จริยา								จบจันทร์ ประธานคณะการการฯ 1.	นายณรงค์										ทิศนาม ประธานคณะกรรมการฯ

2.น.ส.ภคณัฎฐ์				ตั้งตระกูล คณะกรรมการ 2.	น.ส.นิภาภรณ์						สุขเจริญ คณะกรรมการ	

3.น.ส.กานดาภร		แก้วน�าเลิศ คณะกรรมการ 3.	นายณฐพร										พนัธ์สงูเนนิ คณะกรรมการ	

4.น.ส.อัจณรา						บัวคอม คณะกรรมการ 4.	นายเกรียงไกร						ศิริภัย คณะกรรมการ	

5.นางปวีณา							ใจดี เลขานุการฯ 5.	นางน้องเพื่อน							สุขศรี เลขานุการฯ

นางวิภา   เรืองฤทธิ์   เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง
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รายการ 
2556 2557 2558 

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

จ าแนกตามเพศ             
ชาย 122 62.24 137 63.43 145 64.44 
หญงิ 74 37.76 79 36.57 80 35.56 

 

จ าแนกตามระดบั             
Manage 12 6.12 12 5.56 12 5.33 
Knowledge 116 59.18 118 54.63 121 53.78 
Operate 68 34.69 86 39.81 92 40.89 

 

จ าแนกตามอาย ุ             
อายุ 18-35 ปี 136 69.39 153 70.83 159 70.67 
อายุ 36-50 ปี 52 26.53 55 25.46 57 25.33 
อายุมากกว่า 50 ปี 8 4.08 8 3.70 9 4.00 

 

จ าแนกตามพืน้ท่ี             
ส านกังานใหญ่กรงุเทพฯ             

เพศชาย 22 11.22 20 9.26 22 9.78 
เพศหญงิ 28 14.29 29 13.43 25 11.11 

โรงงานจงัหวดัระยอง             
เพศชาย 100 51.02 117 54.17 123 54.67 
เพศหญงิ 46 23.47 50 23.15 55 24.44 

 

 

 

 

 

สัดส่วนการจ้างงานสถติยิ้อนหลัง 3 ปี 

ปี 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 

 2556 

 196 

 2557 

 216 

 2558 

 225 

จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี 

สัดส่วนการจ้างงานสถิติย้อนหลัง 3 ปี

2556 2557 2558
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รายการ 
2556 2557 2558 

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

พนักงานเข้าใหม ่             
เพศชาย 46 71.88 64 77.10 47 77.04 
เพศหญงิ 18 28.22 19 22.90 14 22.96 

 

พนักงานเข้าใหม ่             
อายุ 18-35 ปี 59 92.19 76 91.57 59 96.72 
อายุ 36-50 ปี 5 7.81 7 8.43 2 3.28 
อายุมากกว่า 50 ปี 0 0 0 0 0 0 

 

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ             
เพศชาย 44 80.00 39 72.22 28 75.67 
เพศหญงิ 11 20.00 15 27.78 9 24.33 

 

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั             
อายุ 18-35 ปี 50 90.91 48 88.89 31 83.78 
อายุ 36-50 ปี 4 7.27 6 11.11 6 16.22 
อายุมากกว่า 50 ปี 1 1.82 0 0.00 0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนการเข้าใหม่และการพ้นสภาพสถิติย้อนหลงั 3 ปี 

อตัราการลาออก 

ปี 

อัตรา 2.43 1.73 1.37

2556 2557 2558

สัดส่วนการเข้าใหม่และการพ้นสภาพสถิติย้อนหลัง 3 ปี

อัตราการจ้างงานแรกเข้า ระดับ	Operate 9,000	บาท + ประสบการณ์ + สวัสดิการ

ระดับ	Knowledge 15,000	บาท + ประสบการณ์ + สวัสดิการ

ระดับ	Manage ตามประสบการณ์ + สวัสดิการ

สวัสดิการ	:	ค่าเดินทาง,	ค่าครองชีพ,	เบี้ยขยัน	ฯลฯ
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การพัฒนาและการดูแลพนักงาน

	 บริษทัฯ	ตระหนกัดีว่าทรัพยากรมนษุย์เป็นสิง่ท่ีมีคุณค่าท่ีสดุ	และเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ	จงึ

มุ่งม่ันในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน	ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม	และส่ิงแวดล้อม	

รวมถึงการสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างรอบด้านคือ	“ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข”	โดยน�าเอาหลักการบริหารจัดการในด้าน

ต่างๆ	มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างสมดุลยภาพชีวิตกับงานให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ

		 1.	พัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลัก	และความสามารถในต�าแหน่งงานเพื่อลด	GAP	ลง	50%/ปี

	 2.	พัฒนาบุคลากรตามรายวิชีพสาขาอย่างน้อย	50%	/ปี

	 3.	ดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงาน	>	80%

	 4.	ดัชนีชี้วัดสุขภาวะองค์กร	>	75%

	 5.	ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	>	80%
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การพัฒนาและการดูแลพนักงาน  

 บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่คีุณค่าทีสุ่ด และเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะน าพาองคก์ร
ไปสู่ความส าเรจ็ จงึมุง่มัน่ในการพฒันาขดีความสามารถของพนกังาน ควบคู่กบัการส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการสรา้งความสุขทีย่ ัง่ยนือย่างรอบดา้นคอื “ปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข” โดยน าเอาหลกัการบรหิารจดัการในดา้นต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร
เพื่อสรา้งสมดุลยภาพชวีติกบังานใหเ้กดิขึน้โดยมเีป้าหมายทีส่ าคญัคอื 

  1. พฒันาบุคลากรตามความสามารถหลกั และความสามารถในต าแหน่งงานเพื่อลด GAP ลง 50%/ปี 

2. พฒันาบุคลากรตามรายวชิพีสาขาอยา่งน้อย 50% /ปี 

3. ดชันีชีว้ดัความสุขของพนักงาน > 80% 

4. ดชันีชีว้ดัสุขภาวะองคก์ร > 75% 

5. ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน > 80% 

โมเดลในการพัฒนาบุคลากร 

 

Work Skill Life Skill 

 

 

 

สร้าง 
วฒันาธรรม 
องค์กร 

ปรับ 
ทศันคต ิ เปลี่ยน 

พฤติกรรม 

 

 

 คนด ี ควำมรู้ 
 

 ทักษะ 
   คนเก่ง 

  Quality 
Of 

Details 
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	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้เข้าโครงการสร้างสุขภาวะองค์กรกับมูลนิธิ	Share	และเร่ิมวัดระดับความสุขของพนักงานด้วย

เครือ่งมือ	Happinometer	และวดัสขุภาวะองค์กรด้วยเคร่ือง	Happy	Workplace	Index	ก่อนการเริม่โครงการเพือ่เป็นข้อมูลสถติใิน

การเจาะประเด็นปัญหาและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาความสุขของคนในองค์กร	และปรับปรุงองค์กรตาม	MapHR			

ผลการด�าเนินการในปี	2558	เป็นดังนี้

	 เริม่ต้นโครงการในเดือนสงิหาคม	2558	ดัชนชีีวั้ดความสขุของคนในองค์กรเฉล่ียอยูท่ี่	59.96%	อยูใ่นระดับ	”มีความสขุ”	

(ส�ารวจพนักงาน	219	คนจากพนักงานทั้งหมด	211	คน	คิดเป็น	99%)		ประเด็นส�าคัญที่ต้องรีบปรับปรุงคือหัวข้อ	Happy	Relax	

ซึ่งพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความเครียดจากการท�างาน	ขาดทักษะในการผ่อนคลายความเครียดในระหว่างการท�างาน	มุ่งเน้น

ความส�าเร็จในงานมากเกินไปจนลมืมองหาความสขุรอบๆ	ตวักบัเพือ่นร่วมงานและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท�างานซึง่ส่วนใหญ่

จะเกิดข้ึนกับพนักงานระดับ	Manage	และ	Knowledge	ผลท่ีได้จากการวัดคร้ังนี้เป็นข้อมูลส�าคัญในการจัดท�าโครงการมากมาย

เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นปัญหา

ข้อคิด : บริษัทฯ จัดกิจกรรมสันทนาการมากมายเพื่อ

เป็นการผ่อนคลายสร้างความสุขให้กับพนักงาน แต่เป็น

ความสุขท่ีชั่วคราวกิจกรรมจบ ไม่นานความสุขก็หายไป 

พนกังานไม่สามารถบริหารจดัการความเครียดของตนเอง

ในระหว่างการท�างานได้  ซึง่เป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไม่เคยได้

รับรู้มาก่อน …ต้องรีบด�าเนินการแก้ไข
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Happy
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Happy
Work life

ปี 2558 55.36 49.23 65.26 66.88 58.71 56.39 60.94 51.13 63.44
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ดัชนีช้ีวัดความสุขของพนักงานปี 2558 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้โครงการสรา้งสุขภาวะองคก์รกบัมลูนิธ ิShare และเริม่วดัระดบัความสุขของ
พนกังานดว้ยเครือ่งมอื Happinometer และวดัสุขภาวะองคก์รดว้ยเครือ่ง Happy Workplace Index ก่อนการ
เริม่โครงการเพื่อเป็นขอ้มลูสถติใินการเจาะประเดน็ปัญหาและใชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทียบเพื่อการพฒันาความสุข
ของคนในองคก์ร และปรบัปรงุองคก์รตาม MapHR   ผลการด าเนินการในปี 2558 เป็นดงันี้ 

 

ความสขุเฉลีย่ 59.96% เปา้หมาย 80% ภายในสิน้ปี 2559  

เริม่ตน้โครงการในเดอืนสงิหาคม 2558 ดชันีชีว้ดัความสุขของคนในองคก์รเฉลีย่อยู่ที ่ 59.96% อยูใ่น
ระดบั ”มคีวามสุข” (ส ารวจพนกังาน 219 คนจากพนกังานทัง้หมด 211 คน คดิเป็น 99%)  ประเดน็ส าคญัทีต่อ้ง
รบีปรบัปรงุคอืหวัขอ้ Happy Relax ซึง่พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มคีวามเครยีดจากการท างาน ขาดทกัษะในการ
ผ่อนคลายความเครยีดในระหว่างการท างาน มุง่เน้นความส าเรจ็ในงานมากเกนิไปจนลมืมองหาความสุขรอบๆ 
ตวักบัเพื่อนรว่มงานและสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานซึง่ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้กบัพนกังานระดบั Manage และ 
Knowledge ผลทีไ่ดจ้ากการวดัครัง้นี้เป็นขอ้มลูส าคญัในการจดัท าโครงการมากมายเพื่อตอบโจทย์ไดต้รง
ประเดน็ปัญหา 

ขอ้คดิ : บรษิทัฯ จดักจิกรรมสนัทนาการมากมายเพื่อเป็น
การผ่อนคลายสรา้งความสขุใหก้บัพนกังาน แต่เป็นความสขุที่
ชัว่คราวกจิกรรมจบ ไม่นานความสขุกห็ายไป พนกังานไม่สามารถ
บรหิารจดัการความเครยีดของตนเองในระหว่างการท างานได ้  ซึง่
เป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯ ไม่เคยไดร้บัรูม้าก่อน …ตอ้งรบีด าเนินการแกไ้ข 
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ความหมายในแต่ละมิติ

มิติที่	1	สุขด้วยการจัดการ		 	(M	:	Management)

มิติที่	2	สุขด้วยบรรยากาศในที่ท�างาน		 	(A	:	Atmosphere)

มิติที่	3	สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข		 	(P	:	Process)

มิติที่	4	สุขด้วยสุขภาพกายใจ		 	 (H	:	Health)

มิติที่	5	สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร		 	 (R	:	Result)

MapHR

	 บริษัทฯ	เริ่มการประเมินสุขภาวะองค์กรในเดือนกันยายน	2558		มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	57.43%	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสุข

ภาวะขององค์กรก�าลงัก้าวหน้า	ประเด็นทีมี่นยัส�าคัญคือมิตทิี	่5	พบว่าผลติภาพด้านแรงงาน	และผลิตภาพรวมขององค์กรยงัไม่ดีพอ 

สอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดความสุขของพนักงาน	ซ่ึงเป็นข้อมูลส�าคัญในการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการในทุกมิติตามแนวทาง	

MapHR	ในปี	2559	มีเป้าหมายยกระดับสุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรที่	“น่าอิจฉาที่สุด”	คือมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่	75%
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มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5 
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ดัชนีช้ีวัดสุขภาวะองค์กรปี 2558 

สขุภาวะองค์กรเฉลีย่ 57.43% เปา้หมาย 75% ภายในสิน้ปี 2559  

ความหมายในแต่ละมติ ิ
มติทิี ่1 สขุดว้ยการจดัการ    (M : Management) 
มติทิี ่2 สขุดว้ยบรรยากาศในทีท่ างาน  (A : Atmosphere) 
มติทิี ่3 สขุดว้ยกระบวนการสรา้งสขุ   (P : Process) 
มติทิี ่4 สขุดว้ยสขุภาพกายใจ   (H : Health) 
มติทิี ่5 สขุดว้ยผลลพัธอ์งคก์ร   (R : Result) 

บรษิทัฯ เริม่การประเมนิสุขภาวะองคก์รในเดอืนกนัยายน 2558  มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่ 57.43% ซึง่
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าสุขภาวะขององคก์รก าลงักา้วหน้า ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัคอืมติทิี ่5 พบว่าผลติภาพดา้นแรงงาน 
และผลติภาพรวมขององคก์ร ยงัไมด่พีอสอดคลอ้งกบัดชันีชีว้ดัความสุขของพนกังาน ซึง่เป็นขอ้มลูส าคญัในการ
วางแผนการปรบัปรงุกระบวนการในทุกมติติามแนวทาง MapHR ในปี 2559 มเีป้าหมายยกระดบัสุขภาวะ
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รที ่“น่าอจิฉาทีสุ่ด” คอืมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ที ่75%  

ขอ้คดิ: ในกระบวนการใหค้ะแนน บรษิทัฯ ไดท้ดลองให้
ด าเนินการเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มระดบัผูบ้รหิารเป็นผูป้ระเมนิ และ
กลุ่มตวัแทนพนกังานเป็นผูป้ระเมนิ จงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการสือ่สาร
ภายในองคก์รเกีย่วกบัการจดัการองคก์รนัน้ยงัไม่เขา้ถงึพนกังาน
ระดบัล่างอย่างเพยีงพอ มคีวามต่างของคะแนนค่อนขา้งมาก….
เป็นเรื่องทีต่อ้งปรบัปรุงต่อไปในอนาคต 

ข้อคิด: ในกระบวนการให้คะแนน บริษัทฯ ได้ทดลองให้

ด�าเนนิการเป็น 2 กลุม่ คือกลุ่มระดับผูบ้รหิารเป็นผูป้ระเมิน 

และกลุ่มตวัแทนพนกังานเป็นผูป้ระเมิน จงึสะท้อนให้เหน็

ว่าการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการองค์กร

นั้นยังไม่เข้าถึงพนักงานระดับล่างอย่างเพียงพอ มีความ

ต่างของคะแนนค่อนข้างมาก….เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุง

ต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาทางด้าน Work Skill

หลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม

	 เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจในกระบวนการเชื่อม	มิก	แม็ก	GMAW	และกระบวนการเชื่อม	ทิก	GTAW	รวมท้ังเทคนิค

การเชือ่มชัน้สงูต่างๆ	และสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างถกูต้องและปลอดภยั	ช่วยเพิม่ปริมาณงานในกระบวนการ	ผลติและลดปัญหา

งานที่ไม่ได้คุณภาพ	จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตร Technical Training AX2012

	 เพื่อสามารถท�างานในระบบ	AX	Version	2012	ได้ตามแผนการ	Upgrade	Version	รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน

โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	
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การพัฒนาทางด้าน Life Skill

	 บริษทัฯ	ส่งเสรมิการสร้างสขุภาวะองค์กรด้วยการจดัตัง้ทมีต้นแบบ	“นกัสร้างสขุ”	จ�านวน	20	คนเพือ่ฝึกทกัษะของการ

เป็น	“นกัสร้างสขุองค์กร”	จากทีป่รึกษาของมูลนธิ	ิShare	เพือ่ให้ทมีงานมีความสามารถในการขยายผลสร้างนกัสร้างสขุองค์กรเพิม่

ขึ้นได้ด้วยตนเอง		บริษัทฯ	มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนในองค์กรเป็น	“นักสร้างสุข”			เพื่อยกระดับความสุขของทุกคนในองค์กร

สู่	“ความสุขที่ยั่งยืน”	

“นักสร้างสุข”	จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ในทุกโอกาสทั้งการใช้ชีวิต	และการท�างาน	และสามารถแบ่งปัน

โอกาสนั้นให้กับคนรอบข้างได้มีความสุขไปด้วย	ทักษะที่จ�าเป็นต้องมีได้แก่

	 1.	 ความสามารถในการวิเคราะห์	“ตัวเอง”	และ	“ผู้อื่น”		ตามลักษณะของคนสี่ทิศ	เพื่อให้	“รู้เขารู้เรา”	และสามารถ

ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข			

	 2.	 ความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้ง

	 3.	 ความสามารถในการน�ากิจกรรม	สร้างบรรยากาศในท่ีท�างานและคนรอบข้าง

	 4.	 เป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง

	 5.	 เป็นผู้พูดที่ดี	สร้างก�าลังใจให้กับคนรอบข้าง

	 6.	 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี	คิดในแง่บวก	มองวิกฤตให้เป็นโอกาส	

	 ลกัษณะของการฝึกทกัษณะจะเป็นการถอดองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการท�ากิจกรรม	ด้วยวธิกีารระดมสมองของทีมงาน	ฝึก

วิธีคิดนอกกรอบ	ภาวะผู้น�า	และการท�างานเป็นทีม	โดยในปี	2558	ได้ด�าเนินการฝึกทักษะไปแล้วจ�านวน	8	วัน	ณ	โรงงานจังหวัด

ระยอง
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การขยายผลและแบ่งปันความสุขสู่คนในองค์กรโดย “นักสร้างสุข”

	 ทีมงานนักสร้างสุข	ได้เริ่มขยายผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง	ด้วยโครงการต่างๆ	ที่ตอบสนองต่อดัชนีชี้วัด

ความสขุของพนกังานท่ีอยู่ในเกณฑ์ทีต่�า่	พร้อมร่วมกันสร้างกตกิาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุเพือ่ให้ทุกคนในองค์กรฝึกปฏิบัติ

จนเป็นนิสัย
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โครงการ “แฮปป้ีเวิรค์ไลฟ์ ยืดอกภมิูใจ ในคิวทีซี” : เป็นโครงการส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการ
ท างานดว้ยตนเอง สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการท างานและเพื่อนรว่มงาน สรา้งทกัษะการวเิคราะหค์นดว้ยลกัษณะ
ของสตัวส์ีท่ศิ การเปิดใจรบัฟังทุกขส์ุขของเพื่อนรว่มงาน  

การขยายผลและแบ่งปันความสขุสู่คนในองคก์รโดย “นักสร้างสขุ” 

ทมีงานนกัสรา้งสุข ไดเ้ริม่ขยายผลจากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าสู่การปฏบิตัจิรงิ ดว้ยโครงการต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อดชันีชีว้ดัความสุขของพนกังานทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่ ่า พรอ้มรว่มกนัสรา้งกตกิาการอยูร่ว่มกนัอย่างมี
ความสุขเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รฝึกปฏบิตัจินเป็นนิสยั  

กติกาการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 
 1. ตรงต่อเวลา 
 2. พดูจาสภุาพ  
 3. มารยาทงาม 
 4. มีศีลธรรม 
 5. มีความรบัผิดชอบ 
 6. เป็นคนคิดบวก 
 7. เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

กจิกรรมปรบัทศันคตขิองพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร กจิกรรมความสุขวิง่ชนคนควิทซี ี

โครงการ “แฮปปี้เวิร์คไลฟ์ ยืดอกภูมิใจ ในคิวทีซี” :	เป็นโครงการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานด้วยตนเอง	สร้าง

ทัศนคติท่ีดีต่อการท�างานและเพื่อนร่วมงาน	สร้างทักษะการวิเคราะห์คนด้วยลักษณะของสัตว์ส่ีทิศ	การเปิดใจรับฟังทุกข์สุขของ

เพื่อนร่วมงาน

กิจกรรมปรับทัศนคติของพนักงานทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมความสุขวิ่งชนคนคิวทีซี
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โครงการ “แฮปปี้บอดี้ ชีวิตดี๊ดี กายใจเป็นสุข” :	เป็นการน�า

โครงการสร้างเสริมสขุภาพ	มาปรบัปรงุใหม่ให้เป็นในเชงิรุกมาก

ขึน้	ครอบคลมุทางด้านการออกก�าลังกาย	การเลือกรับประทาน

อาหารทีเ่ป็นประโยชน์	การพกัผ่อนนอนหลับ	ตลอดจนการลด	

ละ	เลกิบุหรีแ่ละเหล้า		การด�าเนนิการบางส่วนได้น�าเสนอไปใน

หัวข้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน

โครงการ “แฮปป้ีมันนี ่ชวีติดีด๊ ีหมดหน้ีเลกิจน” :	เป็นโครงการ

เพือ่ปลดภาระหนีสิ้นให้กับพนกังาน	โดยสถาบนัการเงนิ	พร้อม

ทัง้ให้ความรู้และพฒันาทักษะในการใช้จ่ายเงนิ	การออมเงนิ	ให้

กับพนกังาน	พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ต้องปฏิบัตติามกตกิา

ของโครงการฯ	ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิตามความเป็นจริง	

และฝึกฝนตนเองให้มีความรบัผดิชอบ	รู้จกัใช้	รู้จกัเก็บ	รู้จกัคิด

ก่อนจ่าย	เพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นหนี้สินอีก	ซึ่งโครงการนี้ก�าลัง

ด�าเนินการจะเห็นผลลัพธ์ได้ในปี	2559	

อบรมหลักสูตร
การสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการท�างาน พัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ และร่างกาย

โดย พ.อ.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา 
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กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สบืสานประเพณไีทยรดน ้าด าหวัขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรานตปี์ 2558 

รว่มท าบุญตกับาตร ฟังธรรมในวนัครบรอบ 19 ปี ควิทซี ีและวนัขึน้ปีใหม ่2559 

ประกวดภาพถ่าย “รกัแมท่ีสุ่ด เพราะแมค่อืสุดทีร่กั” & “รกัพ่อทีสุ่ด เพราะพ่อคอืสุดทีร่กั” 

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สืบสานประเพณีไทยรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ปี 2558

ร่วมท�าบุญตักบาตร ฟังธรรมในวันครบรอบ 19 ปี คิวทีซี และวันขึ้นปีใหม่ 2559

ประกวดภาพถ่าย “รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก” & “รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”
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การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน 

กิจกรรมสันทนาการประจ าปี 2558 

รางวลัพนกังานดเีด่นประจ าปี 2558 

รางวลั 10 ปี “ควิทซี”ี 

ท่องเทีย่วพกัผ่อนประจ าปี @ SANTORINI ชะอ า 

ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 

การส่งเสริมคุณค่าพนักงาน
รางวัล 10 ปี “คิวทีซี”

รางวัลพนักงานดีเด่นประจ�าปี 2558

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ท่องเที่ยวพักผ่อนประจ�าปี @ SANTORINI ชะอ�า

กิจกรรมสันทนาการประจ�าปี 2558
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แนวทาง วิธีการ ผลการด าเนินงาน คา่ใช้จา่ย 
(บาท) 

การพฒันาในการท างาน
(On-the-Job Training) 

การก าหนดมาตรฐานความรู้และทกัษะที่จ าเป็นของ
แตล่ะต าแหน่งงานตา่งๆ แล้วหวัหน้างานรับผิดชอบ
อบรม สอนงานให้พนกังานในต าแหน่งงานดงักลา่ว
สามารถท าได้ตามระดบัความรู้และทกัษะที่ต้องการ 
โดยมีการติดตามประเมินโดยใกล้ชิดเป็นประจ า 
เพ่ือมุ่งมัน่พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้ Gap 
ลดลงอยา่งน้อย 50% ตอ่ปี 

ปี 2558 มีพนกังานเข้ารับการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตัิงานทัง้หมด  
190 คน จ านวนคนที่มี Gap 108 คน  

คนที่ Gapลดลงได้ 50% มี 76 คน คิดเป็น 
70.37 % 

 (หลกัสตูรอบรม 117 หลกัสตูร) 

5,000 

การอบรมภายในบริษัท 
(In-house Training) 

หลกัสตูรตามขีดความสามารถหลกั 
(Core Competency) 
หลกัสตูรตามขีดความสามารถในการจดัการ  
(Managerial Competency) 
หลกัสตูรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน 
(Function Competency) 
หลกัสตูรพิเศษอ่ืนๆ 

45 หลกัสตูร 
842 ราย (ซ า้คน) /211ราย(ไมซ่ า้คน) 
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 48.52 ชม./คน/ปี 

755,560 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

การสง่พนกังานไปอบรมในหลกัสตูรทีจ่ดัโดย
สถาบนัภายนอก 

111 หลกัสตูร 
166 ราย (ซ า้คน) /84 ราย (ไมซ่ า้คน) 
ชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 34.26 ชม./คน/ปี 

676,703 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำพนักงำน 1,437,263 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการด้านการฝึกอบรมปี 2558 

 Manage 
 

34 ชัว่โมง/คน/ปี 
 Knowledge 
 

32.52 ชัว่โมง/คน/ปี 
 Operate 

  
16.26 ชัว่โมง/คน/ปี 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยจ าแนกตามระดบัพนักงาน ปี 2558 

82.78 

ช่ัวโมง/คน/ปี 

ผลการด�าเนินการด้านการฝึกอบรมปี 2558

Manage
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	โดยการก�าหนดงบประมาณไว้	1.5%	ของก�าไรสุทธิเพื่อใช้ใน

การด�าเนนิการ	ทัง้นีเ้พือ่ให้การด�าเนนิงานมีความคล่องตวัและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิของบริษทัฯ		โดยโครงการหรอืกจิกรรม

ต่างๆ	จะได้รับการอนุมัติ	จากการท�าแผนธุรกิจประจ�าปี	และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน

	 กจิกรรมหรอืโครงการทีจ่ดัขึน้จะมาจากความต้องการ	หรือข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเหน็	ค�าร้องขอ	ของคนในชมุชนโดยผ่าน

กิจกรรมส�าคัญประจ�าปีคือ	“เสวนาประชาคม	ชมุชนพบควิทซี”ี	โดยการเปิดบ้าน	“คิวทซี”ี	ให้ผูน้�าชมุชน	โรงเรียน	วดั	โรงพยาบาล	

ชาวบ้านทัว่ไป	ฯลฯ	เข้ามาร่วมหารือกัน	พร้อมทัง้เป็นช่องทางในการสือ่สารกับชมุชนเก่ียวกับการด�าเนนิการของบริษทัฯ	ในรอบ

ปี	เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	และให้การยอมรับสถานะของบริษัทฯ	ในสังคม

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2558

	 การจัดงานเสวนาฯ	ในปี	2558	มีผู้น�าชุมชน	ครูจากโรงเรียนในพื้นที่		เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล	และชาวบ้านใน

ชุมชนมาร่วมงานกว่า	120	คน		บรษิทัฯ	ได้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ	อย่างเปิดเผยเก่ียวกับการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	

และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ		ตลอดจนการตอบข้อสักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ	ของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
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	 นอกจากนี้การจัดเสวนาฯ	ในปี	2558	ยังมีความพิเศษมากขึ้น			โดยการที่บริษัทฯ	จัดให้บริการ	“นวดดัดจัดสรีระ”	ฟรี	

แก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ	โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	(Social	Health	Enterprise	:	SHE)	จ�านวน	12	เตียง	ทั้งนี้ได้

เชิญนายแพทย์พูลชัย	จิตอนันตวิทยา	ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับ

ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	และการป้องกันการปวดเมื่อยจากการท�างาน			ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีเจตนาที่จะช่วยสนับสนุนราย

ได้แก่วิสาหกิจสุขภาพชุมชน	ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม	และเป็นการช่วยขยายผลให้คนในชุมชนได้รู้จักมากขึ้น

	 ผลจากการเสวนาฯ	ท�าให้เกิดโครงการใหม่ในการร่วมพัฒนาชุมชน	โครงการที่ส�าคัญคือ	การสร้างสัมมาชีพให้กับ

นกัเรยีนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรยีนบ้านสะพานส่ี	ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	เนือ่งจากนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน

ของแรงงานย้ายถิน่	ทีเ่ข้ามาท�างานในโรงงานอตุสาหกรรมในเขตอ�าเภอปลวกแดง	ปัญหาของเด็กวยัรุ่นซึง่อยูใ่นกลุม่เส่ียง	หลังเลกิ

เรยีนไม่กลบับ้าน		พ่อแม่ท�างานในโรงงานไม่มีเวลาให้กบัครอบครัว	และดูแลลกูหลานอย่างเพยีงพอ	ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน				

เยาวชนจึงเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด	หรือการเลือกเดินทางผิด		

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเสวนา 62,066 บาท

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิเศษ “นวดดัดจัดสรีระ” 33,000 บาท
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	 จากการทีผู่น้�าชมุชน	และผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้รับบริการ	“นวดดัดจดัสรีระ”	มีความประทับใจ	และเหน็ว่าเป็นแนวทาง

ที่จะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับนักเรียนบ้านสะพานสี่ได้	จึงขอให้คิวทีซี	และวิสาหกิจสุขภาพชุมชนช่วยสนับสนุนในการสร้าง

อาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียนเหล่านี้		

โครงการสร้างสัมมาชีพ “นวดดัดจัดสรีระ” เยาวชนบ้านสะพานสี่
งานประชารัฐที่จับต้องได้

	 โครงการนี้เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ	เม่ือวันท่ี	7	กันยายน	2558	โดยการสร้างสัมมาชีพ	“นวดดัดจัดสรีระ”	ให้กับ

นักเรียนที่สมัครใจ		ฝึกสอนท่านวดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ	นพ.พูลชัย	จิตอนันตวิทยา	โดยครูฝึกจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน	ใช้สถาน

ที่ในการฝึกของโรงเรียนบ้านสะพานสี่		สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ	โดย	คิวทีซี		ควบคุมพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนโดยคุณครู

ของโรงเรียน		เริ่มการฝึกสอนในเดือนตุลาคม	2558	จ�านวนเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน	19	คนซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากผูป้กครองนกัเรยีน	จากความร่วมมือ	และความมุ่งม่ันของทุกฝ่าย	รวมถงึก�าลังใจต่างๆ	จากผูห้ลักผูใ้หญ่ในต�าบล		และก�าลังใจ

ทีส่�าคัญของเด็กๆ	คือการมาเย่ียมและดกูารฝึกสอนอย่างไม่เป็นทางการของนายกเหล่ากาชาดระยอง	คณุนภิา	สวุรรณสจุริต	เม่ือ

วันที่	4	พฤศจิกายน	2558	ท�าให้เด็กๆ	มีก�าลังใจในการฝึกฝนอย่างหนัก	และเด็กๆ	ก็ยังได้รับโอกาสมากมายในการแสดงความ

สามารถ	เช่นการให้บริการนวดดัดจัดสรีระในงานประชุม	“สมาคมแม่บ้านมหาดไทย”	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2558					งานวัน

ด�ารงราชนุภาพ		เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2558	ที่กระทรวงมหาดไทย		งานปั่นเพื่อพ่อ	วันที่	11	ธันวาคม	2558	ที่มหาวิทยาลัยราช

มงคลพระนคร			และการบริการนวดดัดจัดสรีระฟรีในงาน	“วันลอยกระทง”	บริการให้กับพี่	ป้า	น้า	อา	ในชุมชน				การด�าเนินการ

ในปี	2558	โครงการสัมมาชีพฯ	ยังไม่มีรายได้เนื่องจากยังไม่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ	ทุกครั้งท่ีออกงานจะเป็นการ

ให้บริการฟรีเพื่อเป็นการฝึกทักษะของเด็กนักเรียน	แต่ในทุกครั้งเด็กๆ	จะได้รับเงินทริปจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นก�าลังใจในการท�างาน

ชี้แจงโครงการให้ผู้ปกครอง,	และทดสอบกาลังใจของเด็กๆ	ในครั้งแรก

69

รายงานความยั่งยืน 2558



ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง	 

คุณนิภา	สุวรรณสุจริต	และข้าราชการฯ 

เข้าเยี่ยมและให้ก�าลังใจเด็กๆ	อย่างไม่

เป็นทางการ	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	

2558

บรรยายแนะน�าโครงการฯ	และน�าเด็กๆ	

ไปให้บริการนวดดัดจัดสรีระ	ในงาน

ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	เมื่อ

วันที่	20	พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงแรม

มิราเคิล	แกรนด์

น�าเด็กๆ	ไปแสดงฝีมือ	นวดดัดจัดสรีระ	

ในงานวันด�ารงราชานุภาพ	เม่ือวันท่ี	1	

ธันวาคม	2558		ณ	กระทรวงมหาดไทย
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น�าเด็กๆ	ไปให้บริการนวดดัดจัดสรีระแก่นักปั่น	ในงาน	“ปั่นเพื่อพ่อ”	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2558	

ณ	บริเวณสถานีพระราชทานเลี้ยง	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ให้บริการนวดดัดจัดสรีระฟรีใน

งาน	“วันลอยกระทง”	บริการให้กับ

พี่	ป้า	น้า	อา	ในชุมชน	เมื่อวันที่	25	

พฤศจิกายน	2558

	 แผนในปี	2559	บรษิทัฯ	จะจดัหลักสตูรสอนการบริหารจดัการธรุกจิขนาดเลก็ให้กับเด็กนกัเรียน	พร้อมวางรากฐานใน

การจัดการรายได้อย่างโปร่งใส	เพื่อให้เด็กๆ	ได้มีทักษะในการท�างานและเห็นคุณค่าของเงิน	ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในต้นปี	2559	

พร้อมให้บรกิารอย่างเป็นทางการ	โดยคิวทีซ	ีจะออกคปูองสนบัสนนุเพือ่กระตุน้การใช้บรกิารแจกจ่ายให้กับผูมี้ส่วนได้เสยีในวงเงนิ

มูลค่า	150,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 = 20,350 บาท
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ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมาบเตย

กิจกรรม มินิคอนเสิร์ต ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล

	 เนื่องจากบริษัทฯ	ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	100kVA	ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเตยเมื่อปี	2555	และได้เข้าไปด�าเนินการ

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามก�าหนดเมือ่วนัที	่17	มกราคม	2558	พบว่าทางโรงเรยีนมปัีญหาเกีย่วกบัการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เรียนไฟฟ้าดับทุกคร้ังเมื่อมีการใช้พลังงานพร้อมๆ	กันหลายอาคาร	บริษัทฯ	จึงส่งทีมวิศวกรของบริษัทฯ	เข้าไปตรวจสอบและพบว่าชุด

เบรคเกอร์ที่ใช้ไม่เหมาะสมกับพลังงานท่ีใช้จริง	และมีการต่อขั่วไฟฟ้าสลับกัน	ท�าให้เกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วเป็นอันตรายกับครูและเด็กๆ	จึง

ได้ให้ค�าแนะน�า	และด�าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนใหม่โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ	ส่วนทีมวิศวกร

ของคิวทีซีเป็นผู้ด�าเนินการติดตั้งแก้ไขให้ทั้งหมด	เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะของบริษัทฯ	ในการมีส่วนร่วมของชุมชน

						บริษัทได้จัดกิจกรรม	“มินิคอนเสิร์ต	

ร่วมใจช่วยผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว	@เนปาล”	

ขึ้นโดยชมรมคนรักดนตรี	 รวบรวมเงิน 

บริจาคจากพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งสิ้น	

43,326	บาท		พร้อมส่งมอบความช่วยเหลอื

ผ่าน	นายสมศกัดิ	์สุวรรณสุจรติ	ผูว่้าราชการ

จังหวัดระยอง	ณ	ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ระยอง	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม2558
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คิวทีซี อาสา “รักเด็ก 58”

	 ในปี	2558	บรษิทัฯ	ได้ร่วมกบัอาจารย์และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	จดัค่ายวทิยาศาสตร์

ในงานวันเด็กแห่งชาติ	โดยได้น�าเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทาง	คิวทีซีได้มอบให้กับค่ายสรรสาระของมหาวิทยาลัยฯ	มาจัด

แสดงให้นกัเรยีนได้เข้าชมและทดลองทางวทิยาศาสตร์ด้วยตัวเอง	ซึง่สร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้กบันกัเรยีน	ผูป้กครอง	และเดก็ๆ	ในชมุชน 

ต�าบลมาบยางพร	ท่ีมาร่วมงานเป็นอย่างมากเม่ือวันเสาร์ท่ี	10	มกราคม	2558	ณ	โรงเรียนบ้านมาบเตย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น	

29,081.22	บาท
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คิวทีซี อาสา “รกัเด็ก 58” 

 ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้ว่มกบัอาจารยแ์ละนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ จดัค่ายวทิยาศาสตรใ์นงานวนัเดก็แห่งชาต ิ โดยไดน้ าเครือ่งมอืทดลองทางวทิยาศาสตรท์ีท่าง ควิทซีไีด้
มอบใหก้บัค่ายสรรสาระของมหาวทิยาลยัฯ มาจดัแสดงใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ชมและทดลองทางวทิยาศาสตรด์ว้ย
ตวัเอง ซึง่สรา้งความตื่นตาตื่นใจใหก้บันกัเรยีน ผูป้กครอง และเดก็ๆ ในชุมชนต าบบมาบยางพร ทีม่ารว่มงาน
เป็นอยา่งมากเมือ่วนัเสารท์ี ่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรยีนบา้นมาบเตย   คา่ใชจ้่ายในการจดังานทัง้สิน้ 
29,081.22 บาท 

ผลลพัธท่ี์ได้จากการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

 
 ไดร้บัการอนุญาตทางสงัคม 

 
 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากชุมชน สงัคม 

  เป็นทีรู่จ้กัในสงัคมมากขึน้ 

จากการมสี่วนรว่มในการด าเนินงานดา้น "ประชารฐั"  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

“ประชารัฐ”
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

การให้บริการลูกค้าในระยะเวลารับประกัน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ	โดยได้จัดตั้งฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้าขึ้น	มีหน่วยให้บริการลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง		และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน

จากลกูค้าผ่านทมีงานขาย	และทมีงานบรกิาร	ซึง่มหีน้าทีใ่นการพบปะพดูคุยกบัลกูค้าโดยตรง	และข้อร้องเรยีนจะถกูส่งเข้ามาด�าเนนิการ

โดยคณะกรรมการบรหิารระบบคณุภาพขององค์กร	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัจดัให้มกีารส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่

น�าประเด็นที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

เป้าหมาย	:	สามารถให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกันได้	>	90%	/	ปี

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ผลการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

% ความพึงพอใจ                                  ปี

เป้าหมาย	:	สามารถด�าเนินการจัดการร้องเรียนจากลูกค้าได้	100%

เป้าหมาย	:	70%	ของผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่า	80%

2556

98%

2557

94%

2558

90.37%

ปี

ผลการด�าเนินงาน%

2556

19

100

2557

17

100

2558

35

100

ปี

จ�านวนข้อร้องเรียน

จ�านวนที่ด�าเนินการได้(%)
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ด้านสิ่งแวดล้อม

Quality Environment

75

รายงานความยั่งยืน 2558



	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการทางธรุกิจของบริษทัฯ	ไม่ว่าจะเป็นทาง

ตรง	หรือทางอ้อม	โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน	ISO14001	มาต้ังแต่ปี	2546	และเริ่มน�าระบบมาตรฐาน

การจัดการด้านพลังงาน	ISO50001	มาประยุกต์ใช้ในปี	2557	และต่อมาในปี	2558	บริษัทฯ	จึงได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	

ISO50001	จาก	SGS	ครอบคลุมทั้งส�านักงานกรุงเทพฯ	และโรงงานจังหวัดระยอง
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กระบวนการผลติสนิค้าและบริการ ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

ลดการใช้พลังงานจากการปรับปรุงเตาอบ Hot Air

	 เตาอบ	Hot	Air	เป็นเคร่ืองจกัรหนึง่ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตเพือ่อบไส้หม้อแปลงไฟฟ้า	ซึง่มีการใช้พลงังานค่อนข้างสงู	

ทีมงานด้านพลังงานใช้กล้อง	Themoscan	ตรวจสอบพบว่ามีการสูญเสียพลังงานความร้อนของเตาอบ	Hot	Air	เนื่องจากบริเวณ

จดุต่อของตูมี้รอยรัว่ซึง่ไม่สามารถมองเหน็ด้วยตาเปล่า	และมีช่องว่างใต้ประตบูานปิด	จงึได้มอบหมายให้ทีมซ่อมบ�ารงุของบริษทัฯ	

ท�าแผนงานปรับปรุงโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมในจุดท่ีกล้อง	Themoscan	ตรวจพบ	และติดตั้งอิฐทนไฟเพื่อเป็น

ฉนวนกันความร้อนบริเวณใต้ประตปิูด		ผลจากการปรบัปรุงโดยทดลองจบัข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงของการอบไส้หม้อแปลง

ขนาด	500kVA	ใน	1	รอบการท�างานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้	16kWh/รอบ	หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ	

64	บาท/รอบการอบ	(สมมุติฐานค่าไฟฟ้าที่	4	บาท/หน่วย)

	 นอกจากนี้ทีมงานซ่อมบ�ารุงร่วมกับสถานีงานอบและเติมน�้ามันยังได้ต่อยอดแผนงาน	ด้วย	KAIZEN	ในการติดต้ัง	

Timer	Relay	เพื่อใช้ตั้งเวลาเปิดท�างานของชุดท�าความร้อน	(Heater)	ซึ่งแต่เดิมการเปิดใช้เตาอบ	Hot	Air	จะใช้คนในการเปิด

ตัง้แต่หลงัเลิกงานและปิดเตาอกีคร้ังเม่ือถงึรอบการผลิตช่วงเช้า	ซึง่ใช้เวลานานถงึ	15	ชัว่โมงต่อรอบการอบท�าให้เกิดการสูญเปล่า

ของพลังงาน	หลังการติดตั้ง	Timer	Relay	ท�าให้สามารถลดเวลาในการอบลงได้เหลือเพียง	9	ชั่วโมงต่อรอบ	

	 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในทุกๆ	รายละเอียดของกระบวนการ	เพื่อลดการใช้พลังงาน	พร้อมท้ังเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต	และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้อีกด้วย

“พวกเราภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้มี

โอกาสในการคิด และสร้างสรรคุณค่าให้กบัองค์กร 

เพื่อนร่วมงาน ตัวเอง และสิ่งแวดล้อม”

ข้อชี้บ่ง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ	(ช.ม.) 15 9

ก�าลังไฟที่ใช้	(kW) 24 24

พลังงานที่ใช้	(kWh) 360 216

ค่าไฟฟ้า	(บาท)* 1440 864

ประสิทธิภาพ : ลดการใช้พลังงานของเตาอบ Hot Air ลงได้ 40%
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ถังแยกมวลน�้ามันและอากาศ

	 การท�างานของเคร่ือง	Vacuum	ในการกรองน�้ามันหม้อแปลงขนาดใหญ่จะมีปัญหาคือเม่ือเติมน�้าหม้อแปลงพร้อม

กับท�าการ	Vacuum	จะเกิดละอองน�้ามันหม้อแปลงไหลมาตามท่อ	Vacuum	และจะหลุดเข้าไปในเคร่ือง	Vacuum	ละอองน�้ามัน

หม้อแปลงจะถกูผสมกับน�า้มันเคร่ือง	Vacuum	ท�าให้การดึงอากาศของเครือ่ง	Vacuum	ขาดประสทิธภิาพ	และมีไอร้อนของน�า้มัน

รั่วไหลตามท่อและตกลงบนพื้น			ซึ่งจะต้องท�าการเปลี่ยนน�้ามัน	Vacuum	ใหม่และท�าความสะอาดพื้นทุกครั้ง	ท�าให้เสียค่าใช้จ่าย

และเวลาในการเปลี่ยนน�้ามันและท�าความสะอาดพื้น	

	 จากปัญหาดังกล่าว	คณุโกสนิ	มูลเทพ	เจ้าหน้าซ่อมบ�ารงุ	ฝ่ายผลิต	ได้ท�าการปรับปรุง	(Kaizen)		โดยน�าถงั	Conservator		

เก่าท่ีไม่ใช้งานแล้วของหม้อแปลงไฟฟ้ามาดัดแปลงท�าเป็นถงัแยกมวลน�า้มันและอากาศก่อนเข้าเครือ่ง	Vacuum	มีผลท�าให้ละออง

น�้ามันหม้อแปลงท่ีไหลมาตามท่อ	ซึ่งหนักกว่าอากาศตกลงก้นถัง	ส่วนอากาศจะถูกดูดเข้าสู่เคร่ือง	Vacuum	และท�างานได้เต็ม

ประสิทธิภาพ	การปรับปรุงงานนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง	Vacuum	และช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนน�้ามัน	

Vacuum	และการท�าความสะอาดพื้น	

“ผมภมิูใจกับผลงานปรับปรุงชิน้นี ้เพราะช่วยให้บริษทัฯ 

ประหยดัค่าใช้จ่าย อกีทัง้ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  

และที่ส�าคัญคือ ลดเวลาในการท�างานท่ีไม่มีคุณค่าของ

ผมกับการท�าความสะอาดพื้น”

ข้อชี้บ่ง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ปริมาณน�้ามันเครื่อง	Vacuum	ที่ต้องเปลี่ยน(ลิตร) 10.00 -

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน�้ามัน	Vacuum	(บาท) 4,500.00 -

เวลาในการเปลี่ยนและท�าความสะอาด	(ชั่วโมง) 1.00 -

วัสดุปนเปื้อนน�้ามัน	(กิโลกรัม) 2.5 -

ผลการปรับปรุงงาน
ต่อการกรองน�้ามัน 1 รอบ
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พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจ  
มาตรฐาน 

 
หน่วย 1/56 2/56 1/57 1/58 2/58 

19/2/56 16/9/56 24/3/57 17/7/58 23/11/58 
BOD5 8.3 4.8 2.7 11 5 40 mg/l 
Oil and Grease 0 0 0 2.2 2.2 20 mg/l 
PH 8 6.3 5.8 6.97 7.36 5.5-9.0 - 
Sulfides 0.53 0.6 0.2 1.4 1 3 mg/l as H2S 
Suspended Solids 38 11 15 65 26 50 mg/l 
Temperature 33 29 30 31 30 N/R °C 
Total Dissolved Solids 42 64 66 620 608 500 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen <5 <5 <5 29.8 34.8 40 mg/l as H2S 

 

 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัด  
มาตรฐาน 

 
หน่วย 1/56 2/56 3/56 4/56 1/57 2/57 1/58 2/58 

19/2 16/9 3/12 14/1 24/3 10/9 9/3 23/11 
BOD5 266 155 92.5 84 233 153 134 253 ≤ 20 mg/l 
Oil and Grease 22.2 16 6 4 10.4 10 4.2 21.9 ≤ 5 mg/l 
PH 7.8 6 5.98 6.54 5.3 6.2 7.06 6.63 5.5-9.0 - 
Sulfides 0.53 2.17 0 0.84 1.05 1.73 1.21 2.2 ≤ 1 mg/l as H2S 
Suspended Solids 76 128 6 77.5 94 61 55 232 ≤ 50 mg/l 
Temperature 28 28 26 25.4 30 30 27.8 40 ≤ 40 °C 
Total Dissolved Solids 409 306 346 124 451 712 123 398 ≤ 3000 mg/l 
Total Kjeldahl Nitrogen 30 15 16 11 17 18 13 16.5 ≤ 100 mg/l as H2S 

 

 

การควบคุมมลพิษ 

คุณภาพน ้าทิ ง 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ของโรงงาน ณ จุดสดุทา้ยเปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ของโรงอาหาร  ณ จดุสุดทา้ยเปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั 

 โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยู่ในบรเิวณทีไ่มม่แีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิ และจากการประปา 
ตอ้งดดูน ้าผวิดนิเพื่อใชใ้นการอุปโภค เท่านัน้    ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่มกีารใชน้ ้าในขัน้ตอน
การผลติ  เพยีงการใชน้ ้าเพื่อการหล่อเยน็แบบหมุนเวยีนของเตาอบ Vacuum และใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิาก
การเชื่อมชิน้งานซึง่เป็นระบบกกัเกบ็น ้าและใชซ้ ้าตลอดทัง้ปี  

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ของโรงอาหารทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการกกัเกบ็น ้าเสยี
ไวแ้ละส่งก าจดัโดยผูไ้ดร้บัอนุญาต ในปี 2558 ปีละ 2 ครัง้ มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินก าจดัน ้าเสยีที ่2,140 บาท 

คุณภาพน�้าทิ้ง

	 โรงงานผลิตของคิวทีซีตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน�้าสาธารณะทั้งทางธรรมชาติ	และจากการประปา	ต้องดูดน�้าผิวดิน

เพือ่ใช้ในการอปุโภค	เท่านัน้	ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�า้ในขัน้ตอนการผลิต	เพยีงการใช้น�า้เพือ่การหล่อเย็น 

แบบหมุนเวียนของเตาอบ	Vacuum	และใช้น�้าเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกักเก็บน�้าและใช้ซ�้าตลอดทั้งปี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงงาน ณ จุดสุดท้ายเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงอาหาร  ณ จุดสุดท้ายเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

	 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของโรงอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการกักเก็บน�้าเสียไว้และส่งก�าจัด

โดยผู้ได้รับอนุญาต	ในปี	2558	ปีละ	2	ครั้ง	มีค่าใช้จ่ายในการก�าจัดน�้าเสียที่	2,140	บาท

การควบคุมมลพิษ
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คุณภาพอากาศ

	 ในกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของควิทซี	ีมีขัน้ตอนของการอบหม้อแปลงโดยใช้เตา	Vacuum	และเตาอบ	Hot	Air	

มีการตดิตัง้ระบบบายอากาศร้อนออกสูภ่ายนอก	ซึง่อาจมีละอองของน�า้มันหม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศได้	นอกจากนี	้ในขัน้ตอน

การเตรยีมชิน้งานของไม้อดัฉนวน	ถงึแม้บริษทัฯ	จะเลอืกใช้เคร่ืองตดัทีมี่ความปลอดภยัสูง	มีระบบก�าจดัฝุน่ละอองท่ีได้มาตรฐาน

ก่อนท่ีจะระบายอากาศสูภ่ายนอก	แต่กอ็าจมีฝุน่ละอองปะปนอยูใ่นอากาศ	ในขัน้ตอนการพ่นสเีก็บงานขัน้สดุท้าย	ถงึแม้จะใช้ระบบ	

Dry	Spay		ในการพ่นสีก็อาจมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ในอากาศเช่นกัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี

ระบายออกจากปล่องทั้ง	6	จุดปีละ	2	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของเราไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การควบคุมมลพิษ รายงานความย่ังยืน 2558 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
พารามิเตอร ์

 
พืน้ท่ี 

 ผลการตรวจวดั  
มาตรฐาน 

 
หน่วย 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 

21-3 16-9 24-3 19-9 26-5 23-11 

Particulate (ฝุ่ นละออง) ปล่องดดูขีเ้ลือ่ยหอ้งตดัไม ้ 1.3 1.2 1.9 0.5 2.15 10.4 400 mg/m3 

Particulate (ฝุ่ นละออง) ปล่องตวัถงั       5.6 0.7 1.66 400 mg/m3 

Particulate (ฝุ่ นละออง) ปล่อง Spray Booth พ่นส ี       2.1 1.2 8.42 400 mg/m3 

Particulate (ฝุ่ นละออง) ปล่องเครือ่งตดัพลาสมา่ โรง 4           87.6 400 mg/m3 

Oil mist (ละอองน ้ามนั) ปล่องเตาตบ (Vacuum) 3.22 10.05 3.68 0.3 0.031 0.617 - - 

Oil mist (ละอองน ้ามนั) ปล่องเตาตบ (หมอ้แปลงซ่อม) 1.62 2.85 0.48 0.42 0.03 0.447 - - 

Toluene ปล่องตวัถงั       - - - - - 

Toluene ปล่องหอ้งพ่นส ี 0.5 0.5 0.5 - - - - - 

Xylene ปล่องตวัถงั       3.31 0.25 0.25 200 ppm 

Xylene ปล่องหอ้งพ่นส ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 200 ppm 

Volatile Organic Compounds ปล่อง Spray Booth พ่นส ี       17.5 5.35 40.2 - ppm 

Volatile Organic Compounds ปล่องตวัถงั       27.85 29.4 1.05 - ppm 

 

คุณอากาศ 

ผลการตรวจวดัอากาศในปล่องระบายอากาศเปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั 

ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าของควิทซี ี มขี ัน้ตอนของการอบหมอ้แปลงโดยใชเ้ตา Vacuum และเตาอบ 
Hot Air มกีารตดิตัง้ระบบบายอากาศรอ้นออกสู่ภายนอก ซึง่อาจมลีะอองของน ้ามนัหมอ้แปลงปะปนอยูใ่น
อากาศได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ บงัใชร้ะบบ Dry Spay ในการพ่นสเีกบ็งานในขัน้ตอนสุดทา้ย ซึง่อาจมลีะอองของ
ฝุ่ นสปีะปนอยูใ่นอากาศ และส าหรบัขัน้การเตรยีมชิน้งานของไมอ้ดัฉนวน บรษิทัฯ เลอืกใช้เครือ่งตดัทีม่คีวาม
ปลอดภยัสงู และมรีะบบก าจดัฝุ่ นละอองทีไ่ดม้าตรฐาน มปีล่องส าหรบัระบายอากาศสู่ภายนอกซึ่งอาจมฝีุ่ น
ละอองจากการตดัไมป้ะปนอยูใ่นอากาศเช่นกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก าหนดใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปล่องทัง้ 6 จุดปีละ 2 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการผลติของเราไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ผลการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
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การใช้ทรัพยากร

พลังงาน

	 บริษัทฯ	มีการใช้พลังงานท่ีไม่หมุนเวียน	(Non-Renewable	Energy)	ในกระบวนการผลิต	การให้บริการและงานด้าน

ส�านักงาน	ซึ่งประกอบไปด้วย	2	ส่วนคือ

1.	 ไฟฟ้า	จากการไฟฟ้านครหลวงส�าหรับงานส�านกังานทีส่�านกังานใหญ่กรุงเทพฯ	และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคส�าหรับ

การผลิตที่โรงงานจังหวัดระยอง

2.	 เชื้อเพลิง		ได้แก่น�้ามันดีเซล	และน�้ามันเบนซิล	เพื่อการขนส่ง	และรถประจ�าต�าแหน่ง

	 ในปี	2558	บริษทัฯ	มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากปี	2557	เป็นจ�านวน	291,568	kWh	อนัและมีการใช้น�า้มันเชือ้

เพลิงเพิ่มขึ้นจากปี	2557	เป็นจ�านวน	253.17	ลิตร	เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น	และก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงงาน 2 ปี ย้อนหลัง

รายการ 2557 2558

ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง	(kWh) 140,000.00 					141,000.00	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		(kWh) 1,255,120.00 		1,545,688.00	

เชื้อเพลิง

น�้ามันดีเซล	+	น�้ามันเบนซิล	(ลิตร) 140,161.04 140,414.21
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น�้า

	 โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยูใ่นบรเิวณทีไ่ม่มแีหล่งน�า้สาธารณะทัง้ทางธรรมชาต	ิและจากการประปา	ต้องดดูน�า้ผวิดนิ

เพือ่ใช้ในการอปุโภค	เท่านัน้				ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการใช้น�า้ในขัน้ตอนการผลติ		เพยีงการใช้น�า้เพือ่การหล่อ

เย็นแบบหมนุเวียนของเตาอบ	Vacuum	และใช้น�้าเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกกัเก็บน�้าและใช้ซ�้าตลอดทั้ง

ปี	ปัญหาที่พบคือ	ระดับน�้าใต้ดินไม่เพียงพอ	เราไม่สามารถดูดน�้าขึ้นมาใช้ได้		ต้องซื้อน�้าจากภายนอกซึ่งดูดจากคลอง	หรืออ่าง

เก็บน�้า	เพื่อใช้ในการช�าระล้าง	มีการตั้งข้อสังเกตุว่า		“น�้าไปไหน”

	 ในต้นปี	2557	ส่วนซ่อมบ�ารุงจึงจัดท�าโครงการศึกษาว่า	“น�้าหายไปไหน”		โดยการติดตั้งมเิตอร์เพื่อวัดปริมาณน�้าที่ดดู

ขึน้จากผวิดิน	และตดิตัง้มิเตอร์จดุปลายทางทีมี่การใช้น�า้มากทีส่ดุเพือ่วดัปรมิาณการใช้	ผลทีไ่ด้คือปริมาณน�า้ทีดู่ดขึน้มามีมากกว่า

ปริมาณน�้าที่ใช้จริง		ซึ่งแสดงว่ามีการสูญเสียน�้าในระบบท่อก่อนออกมิเตอร์ปลายทาง

	 ระบบท่อน�า้หลักถกูฝังใต้พืน้ปูนของอาคารโรงงาน	ยากต่อการตรวจสอบ	ทมีงานจงึต้องศึกษาและวางระบบท่อประปา

โรงงานใหม่บางจุด	และเชื่อมต่อของเดิมบางจุดเพื่อให้แก้ปัญหา	และง่ายต่อการตรวจสอบ		การด�าเนินการใช้เวลาค่อนข้างนาน	

และเสร็จสิ้นเมื่อปลายปี	2557

	 ผลการปรับปรงุนีท้�าให้บริษทัฯ	มองเหน็ความสูญเสยีของการใช้พลังงานในการดูดน�า้ขึน้มาเก็บไว้บนถงัเก็บ	และความ

สูญเสียน�้าผิวดินโดยไม่เกิดประโยชน์		ซึ่งเป็นที่มาของการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้น�้า	ของพนักงานในองค์กร	และสามารถลด

การใช้น�้าลงจากปี	2557	ได้	1,983.40	ลบ.ม.
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น ้า 

        โรงงานผลติของควิทซีตีัง้อยูใ่นบรเิวณทีไ่ม่มแีหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทางธรรมชาต ิและจากการประปา ตอ้ง
ดดูน ้าผวิดนิเพื่อใชใ้นการอุปโภค เท่านัน้    ในกระบวนการผลติหมอ้แปลงไฟฟ้าไม่มกีารใชน้ ้าในขัน้ตอนการ
ผลติ  เพยีงการใชน้ ้าเพื่อการหล่อเยน็แบบหมนุเวยีนของเตาอบ Vacuum และใชน้ ้าเพื่อลดอุณหภูมจิากการ
เชื่อมชิน้งานซึง่เป็นระบบกกัเกบ็น ้าและใชซ้ ้าตลอดทัง้ปี ปัญหาทีพ่บคอื ระดบัน ้าใตด้นิไมเ่พยีงพอ เราไม่
สามารถดดูน ้าขึน้มาใชไ้ด ้  ตอ้งซือ้น ้าจากภายนอกซึง่ดดูจากคลอง หรอือ่างเกบ็น ้า เพื่อใชใ้นการช าระลา้ง         
มกีารตัง้ขอ้สงัเกตุว่า  “น ้าไปไหน” 

ในตน้ปี 2557 ส่วนซ่อมบ ารงุจงึจดัท าโครงการศกึษาว่า “น ้าหายไปไหน”  โดยการตดิตัง้มเิตอรเ์พื่อ
วดัปรมิาณน ้าทีด่ดูขึน้จากผวิดนิ และตดิตัง้มเิตอรจ์ดุปลายทางทีม่กีารใชน้ ้ามากทีสุ่ดเพื่อวดัปรมิาณการใช ้   
ผลทีไ่ดค้อืปรมิาณน ้าทีด่ดูขึน้มมีากกว่าปรมิาณน ้าทีใ่ชจ้รงิ  ซึง่แสดงว่ามกีารสญูเสยีน ้าในระบบท่อก่อนออก
มเิตอรป์ลายทาง 

ระบบท่อน ้าหลกัถูกฝังใตพ้ืน้ปนูของอาคารโรงงาน ยากต่อการตรวจสอบ ทมีงานจงึตอ้งศกึษาและวาง
ระบบท่อประปาโรงงานใหม่บางจดุ และเชื่อมต่อของเดมิบางจดุเพื่อใหแ้กปั้ญหา และงา่ยต่อการตรวจสอบ  การ
ด าเนินการใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และเสรจ็สิน้เมือ่ปลายปี 2557 

ผลการปรบัปรงุนี้ท าบรษิทัฯ มองเหน็ความสญูเสยีของการใชพ้ลงังานในการดดูน ้าขึน้มาเกบ็ไวบ้นถงั
เกบ็ และความสญูเสยีน ้าผวิดนิโดยไมเ่กดิประโยชน์  ซึง่เป็นทีม่าของการปรบัปรงุพฤตกิรรมการใชน้ ้า ของ
พนกังานในองคก์ร และสามารถลดการใชน้ ้าลงจากปี 2557 ได ้1,983.40 ลบ.ม. 

 

  

 2558 

7,534.80 5,551.40 

 2557 ปี 

ปริมาณการใช้น ้า (ลบ.ม.) 

ปริมาณการใช้น ้าผิวดินเปรียบเทียบ 2 ปี ย้อนหลงั 
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	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการจัดการกากของเสียทั้งที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน			และเกิดจากงาน

รับเหมาก่อสร้างหรือตดิตัง้อปุกรณ์		และเกดิจากกระบวนการผลติของบริษทัฯ	โดยมีวธีกีารคดัแยกขยะทีช่ดัเจน	มีโรงคดัแยกขยะ

ที่ได้มาตรฐานตามหลักความปลอดภัย	พร้อมทั้งมีขั้นตอนในการเตรียมภาวะฉุกเฉินส�าหรับการจัดการกากของเสียโดยเฉพาะ	

นอกจากนีเ้รายังคัดเลือกบริษทัผูรั้บก�าจดัของเสยีท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้	และมีการตดิตาม	ตรวจสอบ 

การท�างานของบริษัทผู้รับก�าจัดอยู่อย่างสม�่าเสมอ	

	 ส�าหรับในปี	2558	มีปริมาณเศษวัสดุท่ัวไปเพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	86.21	ตัน	อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตท่ี

เพิม่ขึน้	แต่ความสามารถในการลดปรมิาณขยะปนเป้ือนอนัตรายมีประสทิธภิาพเพิม่ขึน้	โดยมีปริมาณเศษวสัดุอนัตรายลดลงจาก

ปี	2557	จ�านวน	2.41	ตัน
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รายการ 2556 2557 2558 

ค่าใชจ้่ายในการก าจดัเศษวสัดุเหลอืใช ้ 245,067.99 243,338.87 327,137.52 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุเหลอืใช ้ 2,453,520.99 3,575,992.85 7,772,967.12 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เศษวสัดท่ีุทัว่ไป(ตนั) 59.97 98.38 184.59
เศษวสัดอุนัตราย(ตนั) 54.66 49.81 47.40
รวมปริมาณเศษวสัดไุมใ่ช้แล้ว(ตนั) 114.63 148.19 231.99
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การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช ้
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการกากของเสยีทัง้ทีเ่กดิขึน้จากการอุปโภคบรโิภคของพนกังาน   

และเกดิจากงานรบัเหมาก่อสรา้งหรอืตดิตัง้อุปกรณ์  และเกดิจากกระบวนการผลติของบรษิทัฯ โดยมวีธีกีารคดั
แยกขยะทีช่ดัเจน มโีรงคดัแยกขยะทีไ่ดม้าตรฐานตามหลกัความปลอดภยั พรอ้มทัง้มขี ัน้ตอนในการเตรยีมภาวะ
ฉุกเฉินส าหรบัการจดัการกากของเสยีโดยเฉพาะ นอกจากนี้เรายงัคดัเลอืกบรษิทัผูร้บัก าจดัของเสยีทีไ่ดร้บั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ และตดิตาม ตรวจสอบการท างานของบรษิทัผูร้บัก าจดัอยูอ่ย่าง
สม ่าเสมอ  

ส าหรบัในปี 2558 มปีรมิาณเศษวสัดุทัว่ไปเพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 86.21 ตนั อนัเน่ืองมาจาก
ปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ แต่ความสามารถในการลดปรมิาณขยะปนเป้ือนอนัตรายมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดย
มปีรมิาณเศษวสัดุอนัตรายลดลงจากปี 2557 ลง 2.41 ตนั 

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณขยะยอ้นหลงั 3 ปี 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะ และรายไดจ้ากการขายวสัดุเหลอืใชย้อ้นหลงั 3 ปี 

การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
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การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

	 จากโครงการปลูกป่าในโรงงานเพือ่เป็นการปกป้องฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมรอบๆ	โรงงาน	เม่ือปี	2556	ปัจจบัุนต้นไม้ท่ีพนกังาน

ร่วมกนัปลูกยังคงเจรญิเตบิโตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไว้	บ่อกักเก็บน�า้ธรรมชาตทิีข่ดุไว้กลางพืน้ทีป่ลูกป่ายงัคงมีน�า้อยูใ่นปริมาณ

ทีม่าก	ซึ่งพนักงานได้ใชป้ระโยชน์ในการเลีย้งปลา	ปลกูพืชน�้า	เพือ่น�ามาเป็นอาหาร		บรษิัทฯ	ได้จดังบประมาณในการดแูล	รดน�้า	

ใส่ปุ้ย	ตัดหญ้า	อยู่อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตสูงใหญ่จนสามารถให้ประโยชน์แก่พนักงานและคนในชุมชนได้

คิวทีซี “สุข” ทุกรายละเอียด…เย้
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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.	

3-4

G4-2 Provide	a	description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities. 15-16,31-36

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report	the	name	of	the	organization. 9

G4-4 Report	the	primary	brands,	products,	and	services. 6

G4-5 Report	the	location	of	the	organization’s	headquarters. 6

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.

6

G4-7 Report	the	nature	of	ownership	and	legal	form. AR5,AR40

G4-8 Report	the	markets	served	(including	geographic	breakdown,	sectors	served,	and	types	of	
customers	and	beneficiaries). 6 AR23-24

G4-9 Report	the	scale	of	the	organization. 9 AR41,AR54-55

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).

54-55 AR54-55

G4-11 Report	the	percentage	of	total	employees	covered	by	collective	bargaining	agreements. - -

G4-12 Describe	the	organization’s	supply	chain. 15-16 -

G4-13 Report	any	significant	changes	during	the	reporting	period	regarding	the	organization’s	size,	
structure,	ownership,	or	its	supply	chain. - AR5

G4-14 Report	whether	and	how	the	precautionary	approach	or	principle	is	addressed	by	the	
organization.	 31-36 AR47

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. 29 -

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.	

6,21-23 -

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.
21-23 -

G4-19 List	all	the	material	Aspects	identified	in	the	process	for	defining	report	content. 21-23 -

G4-20 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	within	the	organization. 23 -

G4-21 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	outside	the	organization. 23 -

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. 21,23 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide	a	list	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 17-20 -

G4-25 Report	the	basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage. 15 -

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.	

17-20 -

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.

17-20 -

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
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Standard 
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting	period	(such	as	fiscal	or	calendar	year)	for	information	provided. 23 -

G4-29 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any). 21 -

G4-30 Reporting	cycle	(such	as	annual,	biennial). 21 -

G4-31 Provide	the	contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents. 23 -

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.

21 -

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.

21 -

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.

9 AR41-48

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. 9 AR41-48

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.

9 AR41-48

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.

9,15,67 -

G4-38 Report	the	composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees. 9 AR41-48

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).

- AR61-62

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.

- AR45

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. - AR11-14

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.

- AR4-10,21-23

G4-43 Report	the	measures	taken	to	develop	and	enhance	the	highest	governance	body’s	
collective	knowledge	of	economic,	environmental	and	social	topics. - AR12-14

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.

27 AR49

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.

31-34 AR38-39

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. 31 AR46-47

G4-47 Report	the	frequency	of	the	highest	governance	body’s	review	of	economic,	environmental	
and	social	impacts,	risks,	and	opportunities. 31 -

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. 9,15 -

G4-49 Report	the	process	for	communicating	critical	concerns	to	the	highest	governance	body. 9 -

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. 9 -
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Standard 
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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.

- AR53,54,56

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.

- AR45-47

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. - AR71

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.

39-40 AR53-55

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.

40 AR53-55

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.	 27-30 AR57-64

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. 29 AR57-64

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.

29 AR60

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Standard	
Disclosure Standard	Disclosure	Title Page Note

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 39 AR73-136

G4-EC2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	for	the	organization’s	activities	due	to	
climate	change 32-34 AR88

G4-EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	plan	obligations - AR111

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 55 -

G4-EC6 Proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	community	at	significant	locations	of	
operation 54-55 -

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC7 Development	and	impact	of	infrastructure	investments	and	services	supported - -

G4-EC8 Significant	indirect	economic	impacts,	including	the	extent	of	impacts - -

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC9 Proportion	of	spending	on	local	suppliers	at	significant	locations	of	operation - AR29

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN1 Materials	used	by	weight	or	volume - AR28-30

G4-EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials - -

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN3 Energy	consumption	within	the	organization 81 -

G4-EN4 Energy	consumption	outside	of	the	organization 81 -

G4-EN5 Energy	intensity 81 -
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Standard 
Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-EN6 Reduction	of	energy	consumption 77-78 -

G4-EN7 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	services 77-78 -

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source 82 -

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 84 -

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) - -

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 83 -

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills 83 -

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

83 -

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 - -

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 15 -

ASPECT: OVERALL

G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	and	investments	by	type 79,83 -

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 - -
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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 54-55 -

G4-LA2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provided	to	temporary	or	part-time	
employees,	by	significant	locations	of	operation 55 AR55

G4-LA3 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	leave,	by	gender 55 -

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 53 -

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 43 -

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 44 -

G4-LA7 Workers	with	high	incidence	or	high	risk	of	diseases	related	to	their	occupation 52 -

G4-LA8 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions 43-52 -

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 65 -

G4-LA10 Programs	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the	continued	
employability	of	employees	and	assist	them	in	managing	career	endings 56-64 -

G4-LA11 Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	career	development	reviews,	
by	gender	and	by	employee	category 65 -

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 54-55 -

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 -

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

65 -
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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 16,18 -

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 - -

G4-SO1 Percentage	of	operations	with	implemented	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs 67-73 -

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 16 -

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	policies	and	procedures 29 -

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 - -
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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 37 -

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

- AR18-20

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 74 -

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 74 -

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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