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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร   TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร     หน่วยงานธุรกิจเอกชน   
ชื่อเรื่องน าเสนอ      การซิงโครไนซ์ความต้องการของตลาดกับก าลังการ  ผลิตล่วงหน้าของโรงงานเพ่ือเพ่ิม

อัตราการใช้ก าลังการผลิตให้เขา้ใกล้ 100% โดยใช้เทคนิค  MSDS   
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)   
[  ] 1. กำรน ำองค์กร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[√] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้[  ] 5. กำรเอำใจใส่
ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร [  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  
ชื่อหน่วยงาน            บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่                      149 หมู่ที่ 2 ต ำบลมำบยำงพร  อ ำเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 21140 
โทรศัพท์                  0-3889-1411-4               โทรสำร     0-38-891420  เว็บไซต์ www.qtc-energy.com  
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  นายชนสรณ์  จ าลองพันธ์  ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนวางแผนอาวุโส  
โทรศัพท ์0-3889-1411#301   โทรสำร    0-38-891420 
มือถือ     081-410-9443           Emai  Chanasorn.c@qtc-energy.com 
 
 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

ให้ฝ่ำยขำยน ำใบสั่งขำยสง่มอบของลูกค้ำมำวำงจอง Capacity ของโรงงำนไปล่วงหน้ำได้ 90~180 วัน ฝ่ำย
ขำยน ำ Capacity ของโรงงำนในวันข้ำงหน้ำที่ยังว่ำงไปประกอบกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรเสนอขำย และกำรจัดท ำ
แผนกำรผลิตเพื่อให้แต่ละวันใช้ Capacity ของโรงงำนเท่ำๆกัน โดยใช้ Standard Takt Time ช่วยท ำให้ง่ำยมำกใน
กำรวำงแผนกำรผลิต  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) อัตรำกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมก ำหนด ≥95% 
2) อัตรำกำรใช้ Utilization ล่วงหน้ำ 60 วัน เพิ่มข้ึนจำก 30 % เป็น 70 % 

กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
           [√] อนุญำต   
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
           [√] อนุญำต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qtc-energy.com/
mailto:Chanasorn.c@qtc-energy.com
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บทคัดย่อ 
  การซิงโครไนซ์ความต้องการของตลาดกับก าลังการผลิตล่วงหน้าของโรงงานเพ่ือเพ่ิมอัตราการใช้

ก าลังการผลิตให้เข้าใกล้ 100% โดยใช้เทคนิค  MSDS 
                                         บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 ประวัติและควำมเป็นมำโดยย่อ  

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2539 โดยกลุ่มวิศวกรมืออำชีพที่มี
ประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 36 ปี ในแวดวงอุตสำหกรรมนี้ ภำรกิจของเรำคือ กำรสร้ำงผูผ้ลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำทีผ่ลิต
สินค้ำคุณภำพอันดับหนึ่ง และสำมำรถให้ควำมมั่นใจถึงประสิทธิภำพและคุ้มค่ำสุงสุดแก่ลกูค้ำ 
คิวทีซี เป็นหนึง่ในผู้น ำด้ำนกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้ำวหน้ำ รวมถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่ันสมัยตลอดกระบวนกำรผลิต หม้อแปลงไฟฟ้ำทีผ่ลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่ำในด้ำนคุณภำพ 
ควำมน่ำเช่ือถือ และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย โดยบริษัทฯ ได้รบักำรด ำเนินกำรและรบัรองจำกองค์กรด้ำน
มำตรฐำนสำกลหลำยแห่ง ได้แก ่ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 เป็นเครื่องยืนยันถึง
คุณภำพที่เป็นเลิศ 
คิวทีซี มุ่งมั่นใหก้ับกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่รับประกันว่ำสินค้ำของเรำจะเป็นสินค้ำทีท่ันสมัยและ
เปี่ยมประสิทธิภำพ หมอ้แปลงไฟฟ้ำคิวทีซี จงึได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมทนทำนต่อไฟฟ้ำลัดวงจรที่เข้มงวด โดย CESI 
ประเทศอิตำลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ นี้คือเหตผุลที่เรำเรยีกบริษัทว่ำคิวทีซี (QTC) อันหมำยถึง บริษัท
หม้อแปลงไฟฟ้ำคุณภำพ 

ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตและบริกำร 
      จำกประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมที่ยำวนำนของเรำ อุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ จงึได้รับกำรออกแบบเพือ่กำรผลิต
สินค้ำที่มีคุณภำพสูงเท่ำนั้น กระบวนกำรกำรผลิตแต่ละข้ันตอนต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด เพือ่บรรลุ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและข้ันตอนด ำเนินงำนตำมหลักสำกล นอก จำกนี้ กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตที่มปีระสบกำรณ์และผ่ำน กำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี กับฝ่ำยขำยและบรกิำรของเรำ ยังสำมำรถ
รับประกันกำรจัดสง่สินค้ำทีร่วดเร็วและเที่ยงตรง  
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วิสัยทัศน์  

“เป็นผู้ผลิตและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบ วงจรในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำที่มีคุณภำพระดับโลก ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ มีธรรมำภิบำล” 

พันธกิจ 

1. เป็นผู้น ำในกำรผลิตและใหบ้รกิำรด้ำนเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ\ 
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และกำรให้บริกำร ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้

เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่ำ 
3. พัฒนำทุนมนุษย์ เพือ่สร้ำงคนดี คนเก่ง 
4. ด ำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และให้ ควำมส ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิง่แวดล้อม 
5. สร้ำงธุรกิจให้มีควำมเตบิโต และยัง่ยืนในระยะยำว เพื่อใหเ้กดิควำมเช่ือมั่นและไว้วำงใจต่อผู้มสี่วนได้

เสียรอบด้ำน 

 

 

ปรัชญำกำรท ำงำน 

บริษัท คิวทีซี มีควำมมุ่งมั่นทีจ่ะด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก 3 ประกำร 
1. มีกำรบริหำรจัดกำรทีม่ีจริยธรรม มีคุณธรรม และโปร่งใส 
2. คุณภำพ มำตรฐำนของสินค้ำ และกำรให้บริกำรอยู่ในระดับสำกล 
3. มุ่งเน้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภำพของบุคคล 

อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
จำกปัญหำเรื่องกำรส่งมอบหม้อแปลงให้ลูกค้ำไม่ทันตำมก ำหนด มีสำเหตุและปัจจัยหลำยๆด้ำน ซึ่งหนึ่งใน

ปัจจัยนั้นก็คือทำงฝ่ำยขำยรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำมำทั้งๆที่ไม่ทรำบว่ำก ำลังกำรผลิตชองโรงงำนยังว่ำงอยู่มำกน้อยแค่
ไหน ท ำให้โรงงำนซึ่งบำงไตรมำสมีปริมำนงำนน้อย และบำงไตรมำสมีปริมำนมำกเต็มก ำลังกำรผลิตอยู่แล้ว ไม่
สำมำรถผลิตส่งมอบให้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้   
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จำกที่บริษัทได้น ำระบบบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มำพัฒนำ
กระบวนกำรภำยในจึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยลดกำรสูญเปล่ำ กำรรอคอยงำน ส่งเสริมกำรไหลของ
วัตถุดิบตลอดกระบวนกำรผลิตตำมหลัก Toyota Production system จนได้เวลำกำรผลิตหม้อแปลงแต่ละตัว 
(TAKT TIME) ส ำหรับหม้อแปลงแต่ละขนำด ซึ่งมีขนำดต้ังแต่ 50 – 2500 Kva 

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต น ำเวลำ Takt time มำพัฒนำตำรำงกำรจองใช้ Capacity ของโรงงำนล่วงหน้ำ 
90~180 วัน ( Master Sale & Delivery Schedule, MSDS ) ซึ่งท ำให้งำนวำงแผนมีควำมเรียบง่ำย  

ฝ่ำยขำยน ำใบสั่งขำยของลูกค้ำแต่ละรำย มำแปลงเป็น Takt time กำรใช้ Capacity ของโรงงำน  แล้วใส่
ลงในตำรำง MSDS  

ฝ่ำยขำยน ำ Capacity ของโรงงำนในวันข้ำงหน้ำที่ยังว่ำงไปเสนอขำย โดยสำมำรถเน้นมำร์จิ้นในบำง
ช่วงเวลำที่ Capacity ใกล้เต็ม หรือเน้นเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในช่วงเวลำที่ Capacity ยังว่ำง  

ส่งผลให้บริษัทอัตรกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของโรงงำนสูงข้ึน ส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนดและลดต้นทุนได้ 
                                

 
 


