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สารจากกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ขอมูลบริษัท 

การบริหารจัดการผลกระทบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การกำ กับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
ประเด็นท่ีมีนัยสำ คัญและกลยุทธของบริษัทฯ  
การดำ เนินงานดานเศรษฐกิจ  
การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

การดำ เนินงาน CSR-CHO 4 กลุม  

การบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ
สรุปผลการดำ เนินงานเพ่ือความย่ังยืน  
เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี 
GRI Content Index & UNGC Principles COP 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำ กัด (มหาชน)
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 ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทที่จะพาธุรกิจไปสูความย่ังยืนคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และดําเนินการผลิตเพื่อแข่งขันกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีระบบการจัดการดานการ
ขนสงเชิงพาณิชยในตลาดสากล รวมท้ังการบริหาร
จัดการตนทุนการผลิตอยางสมดุล

 พัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาคน และเทคโนโลยีจาก 
R2R โรงเรียนชาง ช.ทวี  VR.7 ขับเคล่ือนนวัตกรรม
เพื่อความย่ังยืน



3บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำ กัด (มหาชน)

 ในป 2557 เราผานรอนผานหนาว เศรษฐกิจ 
การเมืองมาดวยความมุงมั่นในการทำ ธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจลูกคาและเพื่อพัฒนาความยั่งยืนขององคกร
และชุมชนรอบขาง จึงจัดตั้งคณะกรรมการ CSR โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคกรจากภายในสูภายนอกเพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะนำ พา CHO กาวไปสูบริษัทท่ีเปนสากล
มีการจัดการความย่ังยืนอยางเปนระบบ โดยบริหารศักยภาพท่ี
เรามีเพื่อประโยชนตอสังคมโดยรวม

 ส่ิงท่ีเปนฟนเฟองท่ีสำ คัญในการนำ พาบริษัทผานพน
วิกฤติตางๆ ที่ผานมาคือ คนที่มีทั้งความรูและประสบการณ 
บริษัทจึงเห็นถึงความความสำ คัญในการพัฒนาองคความรู 
ของคนในบริษัทอยางตอเนื่องการพัฒนาคนใหสอดรับ
กับแผนการเติบโต+แผนยุทธศาสตร ของบริษัท โดย
มุงเนนที่ความรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันของ
คนพันธุ CHO  เพื่อสงผลตอการดำ เนินงาน
และผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อลูกคาและ
กลุมลูกคาของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไมลืมที่จะ
พัฒนาการอยูรวมกันของบริษัทกับชุมชน 
และสิ่งแวดลอมรอบโรงงาน

 ซึ่งนโยบายที่สําคัญของบริษัท
ตองการกระตุนการมีสวนรวมจากภายใน
องคกรและขยายออกไปสูชุมชนรอบขาง

 โอกาสนี้ขอขอบคุณพนักงานทุก
คน ที่เปนสวนรวมของการขับเคลื่อนพัฒนา
องคกรของเราเดินหนาตอไปอยางยั่งยืน  
ไมหยุดยั้ง

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
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CHO

CHO 
      CHO
       
    
   
    
   
         
      
   CHO 

C    = Creativity to innovation ความคิดสรางสรรค ดานนวัตกรรม และสงเสริมความ
คิดใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

H    = High Performance Organization องคกรสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการ
ภายในท่ีดี

O    =  One of a kind มีเอกลักษณเฉพาะ ตามนิยาม คนพันธุ CHO

O O
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บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำ กัด (มหาชน)
สำ นักงานใหญและโรงงาน

บริษัทกอตั้งเมื่อ

หุนสามัญ

วันท่ีจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน 

บุคลากร

จำ แนกตาม อายุและเพศ

อายุนอยกวา 30 ป 

อายุ 30-50 ป

อายุ มากกวา 50 ป 

ชาย

หญิง 
พนักงานทั้งหมด

พนักงานใหม

พนักงานที่ออกจากงาน

200  คน
320  คน

  49  คน
478  คน

  91  คน

ผูบริหาร

   7  คน

   4  คน

   7 คน

   4 คน

อายุ 30-50 ป  

อายุ มากกวา 50 ป 

ชาย 

หญิง 

ผูรับเหมา
N/A

   9  คน

   9  คน
อายุนอยกวา 30 ป 

ชาย 

อายุนอยกวา 30 ป 

อายุ 30-50 ป

ชาย 

หญิง 

   3  คน

 23  คน

 25 คน

   1  คน
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ผลิตภัณฑและบริการ 
 

รถตูไฟเบอร รถกึ่งพวงพื้นต่ำ 3 เพลา

1. กลุมผลิตภัณฑมาตรฐาน

2. กลุมผลิตภัณฑออกแบบพิเศษ

รถพวงตูไฟเบอร

รถกระบะบรรทุก
เปดขาง

รถกระบะ
ดั้มพ

รถพวง 16 เพลา

รถบันไดขึ้นเคร่ืองบิน

รถลำเลียงอาหาร
สำหรับเคร่ืองบิน
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Products 
 Services

3. กลุมบริหารโครงการและงานบริการ

บริหารโครงการสรางเรือ
ตรวจการณไกลฝง

บริหารโครงการ
งานซอมบำรุงและศูนยซอมสำหรับ 

Tesco-Lotus & Linfox

CHO เขารับงานบริหารโครงการสรางเรือตรวจการณไกลฝง
ของกองทัพเรือ โดยใชแบบเรือจาก BAE SYSTEMS
(ประเทศอังกฤษ) และรับการถายทอดเทคโนโลยีการสรางเรือ



รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 255710

กลุมผลิตภัณฑ
ออกแบบพิเศษ
42.12%

38.24%

กลุมผลิตภัณฑ
มาตรฐาน

กลุมบริหารโครงการ
และงานบริการ
19.64%

- รถบรรทุก รถพวง - กึ่งพวง 38.00%
- ตูหองเย็นไฟเบอรกลาส 0.24%

- รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน 39.64%
- ยานยนตสำหรับกองทัพ  3.08%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
15.84%

0.86%

ไทย
67.25% 

สิงคโปร

สาธารณรัฐเกาหลี

ประเทศอื่น ๆ0.21%

สัดสวนการขายสินคาตามกลุมผลิตภัณฑ

สัดสวนการขายสินคาตางประเทศ

15.84%
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RISK
MANAGEMENT

STRATEGY

PRODUCTION HUMAN RESOURES

การบริหารจัดการผลกระทบเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดานกลยุทธ 
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การบริหารความเส่ียงดานการผลิต

การบริหารความเส่ียงดานการสรรหาบุคลากร

CHO

นโยบายการขับเคลื่อนองคกรไปสูความยั่งยืน
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การกำ กับดูแลกิจการ  

โครงสรางการบริหารจัดการ

“CHO

คณะกรรมการ CSR

ฝายกิจการสังคมและชุมชน

ฝายสิ่งแวดลอม

ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝาย HAPPY WORK PLACE

รองกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

การเงิน

รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร

ทั่วไป

รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร

ออกแบบวิศวกรรม

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

ความเส่ียง

รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร

การตลาดตางประเทศ

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

การตลาดในประเทศ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผจก. แผนกตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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โครงสรางคณะ
กรรมการ CSR

ที่มาของคณะกรรมการ CSR

การดำ เนินงานของคณะกรรมการ 
CSR 

CHO

วาระการดำ รงตำ แหนง 

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR 

หนาที่รับผิดชอบของแตละฝาย
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จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา                       

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่ีมีตอคูคา

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอเจาหนี้

นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่ีมีตอคูแขง
ทางการคา

การรับเรื่องรองเรียน 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

คำ นิยามของการคอรรัปช่ัน     
 C   
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

หนาที่ความรับผิดชอบ 

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

การดำ เนินงานและการจัดทำ รายงาน
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กระบวนการบริหารจัดการปญหาและขอรองเรียน

 บริษัทฯ ไดดำเนินนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอด 
โดยมีการสื่อสารในองคกรผานบอรดประชาสัมพันธของบริษัท 
และแจงนโยบายในการประชุมฝายบริหาร และการมอบหมายใหพนักงาน
ในสวนท่ีเกี่ยวของตางๆ เขารวมสัมมนากับภาคเอกชนและรัฐ เชน 
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในป 2558 บริษัทฯ ไดมีแผนในการประกาศเจตนารมณ
เขารวมใน “แนวรวมปฏิบัติ(Collective Action Coalition หรือ CAC ) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต”  เพื่อสรางมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด  และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวขางตน 
บริษัทฯ ไดนำเสนอนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตบริษัทฯ

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน  
สำ หรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ชองทางการรับเร่ื่องรองเรียน บันทีกรายงานการรองเรียน

ตรวจสอบและประเมินเรื่องดำเนินการแกไข

รายงานสรุป ประเมินความพึงพอใจ
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การจัดการหวงโซอุปทาน

ทฤษฎีโซคุณคา(Value Chain)

ศูนยซอมบริการ การใหบริการลูกคาการแจกจายการตลาดการจัดการและ
โรงเรียนชาง ช.ทวี

การวิจัยและพัฒนา

การผลิต

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

R2R

ผูจัดจายวัตถุดิบ ออกแบบ สินคาและบริการ การสงมอบสินคา ผูบริโภค

การจัดหาจัดซื้อ

  
การออกแบบ

สินคาและการบริการ

การสงมอบสินคา
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การวิเคราะห 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

พนักงาน
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 

ชุมชนและสังคม
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 

ชองทางการส่ือสาร 
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ลูกคา/คูคา
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการส่ือสาร 

ชองทางการส่ือสาร 

เจาหนี้/ลูกหนี้
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการส่ือสาร 

ชองทางการส่ือสาร 

คูแขง/พันธมิตร
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 

ชองทางการส่ือสาร 

ผูถือหุน / นักลงทุน
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 

ชองทางการส่ือสาร 

สื่อมวลชน
ประเด็นดานความรับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 

ชองทางการส่ือสาร 
CHO
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ประเด็นท่ีมีนัยสำ คัญและกลยุทธของบริษัท

ดวยปณิธานและแผนการดำเนินงาน
CHO 2023 แกรง กลา ตาง

 เปนเอกลักษณของ

CHO ผูนำในการออกแบบ สรางสรรค ผลิต 
ผสานเทคโนโลยีระดับโลก

มุงสูความเปนเลิศ 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน

ลูกคา
ส่ั่งorder

การยอมรับ

มีความเชื่อมั่น

ผลิตภัณฑ CHO 
ที่มีมาตรฐาน และ 

คุณภาพดี

BIG BAO

รางวัลผลิตภัณฑจาก

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด(มหาชน)
โครงการแปลงเทคโนโลยีเปนทุน
- ตูบรรทุกสินคา BIG BAO ไดรับป 2554
- หุนยนตเชื่อมแบบ (VR.7) ไดรับป 2556
 
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
บริษัท ช.ทวี เทอรโมเทค จำกัด (บริษัทยอย)
โครงการดีดอกเบี้ยเปน 0%
- การผลิตโมล
- สรางโรงงาน

ที่รับผิดชอบตอ

ใบรับรอง
ISO 9001 : 2008

สรางเสริมอำนาจในการแขงขัน
สูการเปนผูนำเทคโนโลยีใหแกประเทศไทย

มีความมุงมั่นพัฒนาสินคา ดวยนวัตกรรมท่ีพัฒนาและ
คนควาดวยตัวเอง และแสวงหานวัตกรรมจากผูอื่น

เพื่อการไดรับการถายทอดนวัตกรรม
และตอยอดสูความเปนเลิศกาวเขาสูระดับสากล

และ

ให

เพื่อ
ตอบสนอง

ไดรับการยอมรับ
ในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ
คุณภาพดี

สรางผลิตภัณฑเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
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กลยุทธของบริษัท
เทคโนโลยีในการคนควา

+
รับถายทอดเทคโนโลยี

มุงมั่นพัฒนาสินคาใหคุณภาพเทียบเทาสากล
+

และเนนความแตกตางของสินคาอยางเห็นไดชัด

RD เทคโนโลยีสินคา,
การผลิต,ตนทุนต่ำ

- สินคาท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย
- สินคาท่ีมีการผลิตอยางมีีคุณภาพ
- สินคาท่ีมีการบริหารจัดการดานตนทุน
  ที่มีอำนาจในการแขงขันได
- สินคาท่ีไดรับความพึงพอใจและ
  ตอบสนองความตองการของลูกคา

รวบรวมความรู

อบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร

กลยุทธการเจริญเติบโต

โครงการ R2R

โครงการโรงเรียน ช.ทวี

ทำการตลาดในสวน
ตลาดเดิม + ลูกคาเดิม
ตลาดเดิม + ลูกคาใหม
ตลาดใหม + ลูกคาเดิม
ตลาดใหม + ลูกคาใหม

ไดรับ 
Order เพิ่ม

บริษัทเจริญเติบโต

ดวยวิธีการ

โดย
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การดำ เนินงานดานเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบรายไดป 
2556 และป 2557

สัดสวนรายไดแยกตามกลุมผลิตภัณฑ 2556 และป 2557

ป 2556 ป 2557

ป 2556 ป 2557

รายไดตามสัญญา

รายไดจากการขายและการใหบริการ

รายไดอื่น

สินคามาตรฐาน

สินคาออกแบบพิเศษ

บริหารโครงการและงานบริการ

7.93

297.10

1,215.92

4.46

102.92

767.46

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

87
4.

88
 ล

บ.

1,520.95 ลบ.

รายไดรวมป 2557 เทากับ 1,520.95 ลบ. เพิ่มขึ้น 646.08 ลบ. คิดเปน 73.85%
รายไดตามสัญญาป 2557 เทากับ 1,215.92 ลบ. เพิ่มข้ึน 448.46 ลบ. คิดเปน 58.43%
รายไดจากการขายและการใหบริการในป 2557 เทากับ 297.10 ลบ. เพ่ิมข้ึน 194.15 ลบ. 

      คิดเปน 188.58%

578.66
637.26

297.10

102.95

531.24

236.22
รายไดผลิตภัณฑมาตรฐาน ป2557 เทากับ 578.66 ลบ. 

      เพิ่มข้ึน 342.44 ลบ. คิดเปน 144.97%
รายไดผลิตภัณฑออกแบบพิเศษ ป2557 เทากับ 637.26 ลบ. 

      เพิ่มขึ้น 106.02 ลบ. คิดเปน 19.96%
รายไดบริหารโครงการและงานบริการ ป2557 เทากับ 

      297.10 ลบ. เพิ่มขึ้น 194.15 ลบ. คิดเปน 188.58%
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การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
Gr

ou
p 
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ess

 lea
rnin

g 
  

Human
Development

CHO
Program

R2R
Routine to 
Research

CSR

KM. and 
CHO School

Competency

Productivity

Learning and 
Development

Work-based 
Learning
OJT

CHO 
School 
Program

HPW

ENV

SPA

SCA
Identity and 
Psychological 
development 

ฝายกิจกรรมสังคม
และชุมชน

ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝายสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน

จัดตั้งโรงเรียนชาง ช.ทวี

พนักงานทำงานอยางมีความสุข
และองคกรที่พัฒนายั่งยืน

เปาหมายฝาย 
HAPPY WORK PLACE

**หมายเหตุ
 KM คือ การจัดการความรู
 R2R คือ การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย
 CHO Program คือ รหัสวิชาที่เกิดจากแนวคิดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของบริษัท

โครงการโรงเรียนชาง ช.ทวี

CHO
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CHO School Training for Trainer Program

CHO Mechatronics Program

0

10

20

30

40

50

60

แผนกวิศวกรพนักงานแผนกตาง ๆ

จำนวนพนักงานที่เรียน / คน

ผลการดำเนินงาน  CHO Mechatronics ป 2557

จำนวนชั่วโมงเรียน / ชั่วโมง

18 18

56

8
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พัฒนาการประจำ สูงานวิจัย (R2R) 

R2R

Cost
Safety

Quality

Cost Savings
1,000,000 B./
Project / Year

KM.
&

Innovation

ความปลอดภัย
ในการทำงาน

ขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน

คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ

ตนทุน
ลดชั่วโมงการทำงาน

สรุปผลการดำเนินงานของ โครงการ R2R

0

5

10

15

20

ธค.พย.ตค.กย.สค.อ

สถิติการสง R2R
(เรื่อง)

(เดิอน)

9
16

7 1

จำนวนผลงานที่สงทั้งหมด 33 โครงการ

อยูในระหวางดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 15 โครงการ

จำนวน 18 โครงการไมผาน

มี 6 โครงการที่พัฒนา
จนสามารถใชงานไดจริงในป 2557
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ผลงาน R2R ตนแบบที่เริ่มใชงานจริง 6 โครงการในป 2557 ผลงาน R2R ตนแบบที่เร่ิมใชงานจริง 6 โครงการใน

เครื่องสวมปลอกรัดสาย Hydraulic
โดย นายวิชัย ตีกา 
พนักงาน Hydraulic1 

นป 2557 

เครื่องใสปลอกกันกระแทกสาย
โดย นายกมล พรมเสก 
พนักงานแผนกไฟฟารถยนต1

เครื่องสวมปลอกรัดสาย Hydraulic
โดย นายวิชัย ตีกา
พนักงาน Hydraulic1

จ๊ิกเชื่อมประกอบ Shelf
โดย นายรังสันต ยาวะระ 
พนักงานแผนกประกอบ5

เครื่องใสปลอกกันกระแทกสาย
โดย นายกมล พรมเสก
พนักงานแผนกไฟฟารถยนต1

แทนข้ึนสวานชวยเจาะ
โดย  นายหาญ ศิริวงจันทร 
พนักงานแผนกเบรกลม-ชวงลาง

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ

จิ๊กเชื่อมประกอบ Shelf
โดย นายรังสนัต ยาวะระ 
พนักงานแผนกประกอบ5

รถเข็นทุนน้ำหนัก
โดย นายเอกมาล ภาคมดก 
พนักงานแผนกผลิตช้ินสวน 

27จำกดั (มหาชน)

แทนขึ้นสวานชวยเจาะ
โดย  นายหาญ ศิริวงจันทร 
พนักงานแผนกเบรกลม-ชวงลาง

เตาลมปลดลอคเบรค
โดย นายจตุพร พันธศรี 
พนักงานแบรคลม 2 

ประโยชนที่ได : ลดชั่วโมงการทำงาน 67%  และลดตนทุนดานแรงงาน 50%

ประโยชนที่ได : อุบัติเหตุจากการเชื่อมเปนศูนย , ลดชั่วโมงการแกไขงาน 10%,
      ลดชั่วโมงการทำงาน 50%

ประโยชนที่ได : อุบัติเหตุจากการเคลื่อนยายวัสดุที่มีน้ำหนักมากเปนศูนย .
      ลดชั่วโมงการทำงานได 50% ประโยชนที่ได : ลดตนทุนดานแรงงานได 65% , ลดช่ัวโมงการทำงานได 65%

ประโยชนที่ได : อุบัติเหตุจากการเจาะเปนศูนย , ลดการใชแรงงานได 200%
     

ประโยชนที่ได : ลดชั่วโมงการทำงาน 300%  
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การดำ เนินงาน CSR - CHO 4 กลุม

คณะกรรมการ CSR

ALL DEPARTMENT

Participation Process / Respect

CHO. Strength & Core Competency

ฝายสิ่งแวดลอมฝายกิจกรรมสังคมและชุมชน ฝายกิจกรรมพิเศษ ฝาย HAPPY WORK PLACE

CSR กิจกรรมสังคม
และชุมชน
- ผูพิการ
- Anti Corruption
- สิทธิมนุษยชน
- ชุมชนภายใน / ภายนอก

CSR Special Activity

- กิจกรรมพิเศษตาง ๆ 
ภายในบริษัท
** ผูสนับสนุนกิจกรรม
ภายนอก **

CSR Happy Workplace

- ความสุขท้ังแปดดานของ
กระบวนการ Happy 
Workplace

กุศลจิต
Learning Process and  Development

CSR Environment

- ส่ิงแวดลอมภายใน 
- ส่ิงแวดลอมภายนอก
- พัฒนานวัตกรรมดาน
สิ่งแวดลอม
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ฝายกิจกรรมสังคมและชุมชน

ที่พัก
เปาหมายป 2558 :  

อาสาสมัครสมาชิกในกลุม(กสช) 
รวมแรง ซอมแซมบานที่พักใหพนักงาน 

คาย / กิจกรรม
เปาหมายป 2558 :

กิจกรรมเขาคายตอตานการทุจริต

ตอตานการทุจริต
ป 2557 : 

ไดติดตั้งกลองรับเรื่องรองเรียน 
จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน

ในเว็บไซตของบริษัท

ฟุตบอล ช. ทวี 
จูเนียรคัพ(CJC)

ป 2557 : 
ขยายโอกาสไปสูสังคมในวงกวาง

เยี่ยมบานพนักงาน
เปาหมายป 2558 :  กิจกรรมเยี่ยมบานพนักงาน

เพื่อตรวจสอบความเปนอยู
และสรางความสัมพันธ

ฝายกิจกรรม
สังคมและชุมชน

เปาหมาย
ชุมชน/สังคม

เปาหมาย
ธรรมาภิบาล

สวัสดิการรานคา
เปาหมายในอนาคต

เพิ่มสวัสดิการรานคาใหกับพนักงาน

เปาหมาย
พนักงาน

ผูพิการ
ป 2557 : ไดชวยเหลือ

พนักงานพิการทั้งหมด 100%
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โครงการ ฟุตบอล ช. ทวี จูเนียรคัพ 

สถิติทีมท่ีสงเขารวมแขงขัน (ที่ผานการรับสมัคร)
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ป 2557 :  โครงการพัฒนาโรงอาหาร  
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาสาสมัครพนักงาน
มาทำความสะอาดโรงอาหารเผยแพรโครงการ
: บอรดประชาสัมพันธ,เสียงตามสาย

ป 2557 :  โครงการเปล่ียนหลอดไฟท้ังหมดในบริษัท
เปนหลอด LED 
โครงการ หลอดไฟ LED 
ผลที่ได   - ประหยัดคา(ลดคาไฟลง 30,000 บาท/ป) 
 - ลด CO2 ได 74 ตัน
 - ประหยัดพลังงาน 69,000 kwh
โครงการ 3Rs
ผลที่ได  - ลดตนทุน ประหยัดพลังงาน

โครงการในอนาคต :  โครงการศึกษาอิฐมวลเบา จากเศษโฟม PU 
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของบริษัท ช.ทวี เทอรโมเทค จำกัด 
เพ่ือสรรหาเทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
โดยคำนึงถึง การลดปริมาณ และการบำบัดมลพิษกอนปลอยสูธรรมชาติ

เปาหมาย
 สรางสินคาที่เปนมิตรตอสิงแวดลอม, มีความปลอดภัย เปนมิตรตอผูใช, 
 สรางความสุขตอผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของ
การเดินงาน
- การฝกอบรมใหเรื่องความรูที่เกี่ยวของ                                  
- การสรางแรงบันดาลใจ ใหเห็นถึงความสำคัญ
- การเยี่ยมชมดูงาน เพื่อเปนตัวอยางความสำเร็จ                       
- การสรางความมีสวนรวมกับพนักงาน
- การประชุมพูดคุย ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
- การสรางนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรม CSR

ติดตามและประเมินผลของโครงการ
- เพื่อวัดผลกระทบของโครงการตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
- เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการลงทุนดานงบประมาณ CSR 
- สรางความนาเช่ือถือใหกับโครงการ CSR ส่ิงแวดลอม
- เพื่อประเมินผลลัพธของโครงการ CSR วาสอดคลองกับเปาหมายของ CHO หรือไม

เผยแพรโครงการ
 จัดกิจกรรมตางๆ, บอรดประชาสัมพันธ, เสียงตามสาย

แสวงหาความรวมมือกับพันธมิตรรวมทำกิจกรรม/โครงการ
- ติดตอขอความรวมมือจากชุมชนที่อยูโดยรอบ
- ติดตอขอความรวมมือจากองคกรของรัฐ เชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 (ขอนแกน) 

วัตถุประสงค
 จัดใหมีระบบดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการดำเนินการ
 ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดลอม เชน 
 ระบบนิเวศน ปญหาโลกรอน มลภาวะ ฯลฯ

กิจกรรมตาง ๆ

ฝายสิ่งแวดลอม



รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 255732

  

ชวยเหลือ
งานศพพนักงาน

ที่เสียชีวิต

บริจาคเงินกับ
องคกรตางๆ

เปาหมาย

นำไปสู

สนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนา

ของนักศึกษา 

บริจาคโลหิต

พนักงาน, ชุมชน, สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนและรวมพัฒนาจาก

การพัฒนาอยางยั่งยืน

สนับสนุนงานกีฬา
ในสถาบันการศึกษา

ป2552 ถึง 2556 : 
โครงการ “ ช .ทวี 1 ป 1 วัด” 
จัดทอดผาปาประจำป  

CSR ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝายกิจกรรมพิเศษ (SPA)
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โครงการ “ ช .ทวี 1 ป 1 วัด”  จัดทอดผาปาประจำ ป  สรางพุทธสาธารณะสถาน

“

“

กิจกรรมการบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา
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HAPPY
Workplace

โครงการปลดหน้ีใหพนักงาน   :  

อบรม
คุณธรรม

อบรม
การใชเงิน ความพอเพียง เยี่ยมบาน สงตรงบัญชี

ประจำเดือนรับเงิน นัดใหคำปรึกษา

ฝาย HAPPY WORK PLACE

พนักงานมีความสุข
& องคกรยั่งยืน

การมีสวนรวม

วัฒนธรรม
องคกร

Engagement

เปาหมายป 2558 :

กิจกรรม
ครอบครัว
สุขสันต

ลด ละ เลิก
อบายมุข

กิจกรรมป 2557 :

กิจกรรม
วันพอ,แม

กิจกรรมป 2557 :

กิจกรรม
วันเกิด
พนักงาน

เปาหมายป 2558 :

ปลดหนี้
พนักงาน

เปาหมายป 2558 :

อาหาร
ราคาถูก

กิจกรรมทำ บุญตักบาตร :
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การบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ

ฝายวิศวกรรม

ออกแบบและวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ

ฝายขาย หาลูกคา เสนอลูกคา

ประชุมรวม
วิศวะ + ผลิต + ขาย + จัดซื้อ + อื่น ๆ
- สรุปแผนการผลิต + อื่น ๆ
- สัญญาลูกคา
- กำหนดสงมอบ , ชำระเงิน ฯลฯ

เสร็จกระบวนการผลิต QC ตรวจ สงมอบ

บริการหลังการขาย
เขาตรวจปญหา , ตามระยะประกัน

ฝายที่เกี่ยวของเพ่ือ
เก็บขอมูลวางแผน

ฝายขายติดตาม + 
ขายเพิ่ม

หมดอายุประกันสินคา

บริการหลังการขาย

ตรวจเย่ียมลูกคา

จดหมายแจงผล

รายงานการตรวจเย่ียม

ตนทุน + กำไร = ราคา

OK

 Happy

ลูกคา
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จัดซ้ือ สง RM. & อ่ืนๆ
ในประเทศ

ตางประเทศ

บริหารเงินทุน
เปด L/C หรือเอกสารอื่นๆการเงิน

รับวางบิล
ตรวจสอบ
จายเงิน

บัญชี
บันทึกตนทุน

วิศวกรรม  ออกแบบ
  ตรวจแบบ   แกไขแบบ

ฝายขายติดตามการผลิต
ตรวจแบบ แกไขแบบ

ผูรับเหมา
รับงาน ทำงาน สงมอบงาน

QC
ตรวจรับงาน/ไมรับงาน

ตรวจ
งานเป

นระยะ

บริหารสัญญา
ติดตามเงื่อนไขสัญญา
ปฏิบัติตามสัญญา

ฝายทะเบียน
ตรวจสอบแบบทะเบียน

เสร็จพรอมTEST

TESTสินคา
+ ลูกคามาดู/ตรวจ

QC ตรวจสอบ
ตาม Check list

ลูกคา
พอใจ

การเงิน
วางบิล

ทีม Commission
เตรียมสงมอบ

เสนอ/สอนการใช
ดูแลความสมบูรณของสินคา

?? คนงานไมพอ  ฝายบุคคลจัดหา

?? คนงานใหม  ฝายฝกอบรม
?? จป. ดูแลความปลอดภัย

?? ปญหาคนงานขาดแคลนในบาง Skill  หาอุปกรณทดแทน
?? ทำโครงการ R2R
?? พนักงานมีประสบการณ + ครูชาง
?? พนักงานมีประสบการณ + ถายทอดสง VR.7 เพื่อผลิตตาม สอบ.

ฝายขาย
รวมสงมอบติดตอลูกคา

OK
เตรียมเอกสารการสงมอบ

จัดแผนการสงมอบ
โดยหนวยงานที่เก่ียวของ

พรอมสงมอบ

OK

ตรวจสอบตนทุน

AC.
ตรวจสอบ
สำนักบัญชี

STOCK
มี/ไมมีวัตถุดิบ

เบิกเขา

มี/ไมมีวัตถุดิบ ตรวจสอบ
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สรุปผลการดำ เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
ดานส่ิงแวดลอม
Water Management

Monitoring & Measurement
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริษัทฯ  
และบริษัทยอย

Waste Management

Sustainable energy & Green 
Innovation 

Green Innovation
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Working Environment

สิ่งแวดลอม หนวย 2557

ดานสิทธิมนุษยชน

ดานพลังงาน

ดานอากาศ , ระดับเสียง

การใชน้ำ 

การกำ จัดขยะ

จำ นวนการร่ัวไหลของสารเคมี คร้ัง 0
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำ งาน

“ “

กรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

ตัวแทนฝายบริหารดำเนินการดานความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ

หนวยงานความปลอดภัย

ผังองคกรความปลอดภัย
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ขั้นตอนกอนการทำงาน

หยุดและคิดกอน
การปฎิบัติงาน

มองรอบตัวและ
บงชี้อันตราย

ประเมินความเส่ียง
เพื่อคนหาอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ควบคุมความเส่ียง
เพื่อปองกันอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปฎิบัติงานตอดวย
ความระมัดระวัง

การซอมหนีไฟ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

** ในป 2557พนักงานท่ีมีความ
เสี่ยงสูงในการไดรับบาดเจ็บ คือ 
แผนกประกอบ - เช่ือม

9

12

2555 2556 2557

10 10

ป พ.ศ.

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำ งาน 
ป 2555-2557
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การจัดตรวจสุขภาพใหกับพนักงาน ตามประกาศกระทรวง เรื่องการตรวจสุขภาพ  พ.ศ. 2547

สหกรณออมทรัพย
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ความปลอดภัย หนวย 2557

การฝกอบรม หนวย 2557

จำ นวนพนักงานระดับต่ำ กวาระดับผูจัดการ คน 538

การลาหยุดงานของพนักงานทั้งหมด

สังคม หนวย 2557
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ปฎิบัติงานท่ีสำ นักงานใหญจังหวัดขอนแกน

พนักงานทั้งหมด
435

ผูบริหาร
11

ผูรับเหมา
N/A

พนักงานใหม
5

พนักงานท่ีออกจากงาน
20

ปฎิบัติงานท่ีสำ นักงานกรุงเทพมหานคร

พนักงานทั้งหมด
15

ผูบริหารผูรับเหมา
N/A

พนักงานใหม
5

พนักงานท่ี
ออกจากงาน

2
N/A N/A

ปฎิบัติงานในศูนยซอมทั่วประเทศ

ขอนแกน 18

วังนอย 47

สามโคก 23

ลำลูกกา 15

บางบัวทอง 5 บางละมุง 11
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การคัดเลือกเน้ือหาเพื่อการรายงาน  :  

ขอบเขตของรายงานฯ :  

หากมีขอสงสัยหรือคำ แนะนำ กรุณาติดตอ : 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ และกรรมการ CSR
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำ กัด (มหาชน)

265 หมูที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำ บลเมืองเกา 
อำ เภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

โทรศัพท  043-341412-18  ตอ 118 และ 108
โทรสาร  043-341410  

อีเมล  info@ctvdoll.co.th หรือ daosawai@ctvdoll.co.th
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รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 255748
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www.ctvdoll.co.th

2023
แกรง กลา ตาง

สำนักงานใหญ : 
เลขที่ 265 หมู4 ถนนกลางเมือง 
ตำบลเมืองเกา อำเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40000
โทร : +66 43 341412-18 
แฟกซ : +66 43 341410-11 
อีเมล : info@ctvdoll.co.th 

สำนักงานสาขากรุงเทพฯ : 
เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : +66 2 9734382-4 
แฟกซ : +66 2 9734385 
อีเมล : ctvbkk@ctvdoll.co.th

สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา : 
เลขที่ 62 หมู 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร : +66 35 257085 
แฟกซ : +66 35 257086 
อีเมล : wangnoi@ctvdoll.co.th
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