


สารบัญ
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลบริษัท
   • วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   • บุคลากรและการดูแลบุคลากร
   • ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การก�ากับดูแลกิจการ
   • โครงสร้างการบริหารจัดการ
   • จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
   • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์ 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
   • โครงการโรงเรียนช่าง ช.ทวี
   • โครงการ R2R

การด�าเนินงาน CSR-CHO 4 กลุ่ม
   • ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน
   • ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
   • ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
   • ฝ่าย HAPPY WORK PLACE

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

รางวัลแห่งปี

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

GRI Content Index & UNGC Principles COP

หมายเหตุ
R2R (Routine to Research) คือ การวิจัยเพื่อพัฒนางานที่ท�าประจ�า
VR.7 คือ V = วิสัยทัศน์ (Vision) 
  R = หุ่นยนต์ (Robot) 
  7 = 7 แกน (axis)
KM (Knowledge Management) คือ การจัดการความรู้
CQI (Continuos Quality Improvement) คือ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่
จะพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด�าเนิน
การผลิตเพ่ือแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระบบ
การจัดการด้านการขนส่งเชิงพาณิชย์ในตลาดสากล รวมทั้ง
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างสมดุล

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคน และเทคโนโลยีจาก R2R 
โรงเรียนช่าง ช.ทวี  VR.7 ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน

2 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

	 จากในรายงานประจ�าปี	2558	การทีบ่ริษทัมแีผนในการพัฒนาซึง่เรยีก
ว่าแผน	CHO2023	แกร่ง	กล้า	ต่าง	นั้น	จะเห็นได้ชัดเจนว่าแผนการพัฒนา
คนเป็นสิ่งแรกที่บริษัทได้เริ่มท�าและท�าอย่างต่อเนื่อง

	 ความยั่งยืนขององค์กรนั้นแน่นอนต้องมาจากบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมกันและเข้าใจในบริบทขององค์กรว่าจะเดินไปในทิศทางใดและเชื่อมั่นใน
วิสยัทศันแ์ละผูน้�าขององคก์ร	ซ่ึงจะท�าใหอ้งคก์รนัน้ประสบความส�าเรจ็และนีค่อื
พ้ืนฐานของความยั่งยืนขององค์กรนั้นซึ่ง	CHO		ยึดถือแนวทางนี้	อีกทั้งเรา
ได้พยายามบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนา	ลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานขององค์กร

	 ทีผ่า่นมา	CHO	ไดส้ร้างหลกัสตูรการเรียนรู้และอบรมส�าหรบัพนกังาน
ทุกแผนก	และทุกระดับชั้น	CHO	ได้เปิดโรงเรียนช่าง	ช.ทวี	ขึ้นในบริษัทเป็นที่
เรยีบร้อยและแผนจากนีไ้ปคอืการอบรมการเรยีนรูแ้ละการฝึกใหพ้นกังานเป็นมอื
อาชพีทางดา้นงานฝีมอืและดา้นจติใจ	ซ่ึงพนกังาน	จะไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา
ในรูปแบบของสวัสดิการและ	ค่าจ้าง	โดยจากนี้ไปพนักงานทุกคนจะมี	เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ	เป็นตัวชี้น�าในการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน

	 จากทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้	เราจะมบีคุลากรทีม่คีณุภาพมอีตัลกัษณ์ของ	
CHO	และมคีวามมัน่คงทางด้านจิตใจ	เพ่ิมขึน้เพียงพอทีจ่ะรองรบัการขยายตวั
ของบริษัทต่อไปในอนาคต

3สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร



 ีวท.ช ทัษิรบ
 นยีซเาลลอด

)นชาหม( ดักำจ

นางงรโะลแ่ญหในางกันำส
 ากเงอืมเลบำต งอืมเงาลกนนถ 4ูมห 562 ีทขลเ

00004 นกแนอขดัวหงัจ นกแนอขงอืมเอภเำอ

18 พ.ย.
2537

7352 นยากิจศฤพ 81 ่ีทนัว

13 พ.ค.
2556

นยีบเะทดจ
 ์ยพัรทกัลหดาลตนใ

อไ อเ ม็อเ
13  พฤษภาคม  2556 

นุ้หอืถรากนว่สดัส

ยอยยาร

รายใหญ

60.332% 1,158.79
ทาบนา้ล

99.99%

39.668%
ยอ่ยทัษิรบนในุ้หอืถรากนว่สารตัอ

C = Creativity to drive 
innovative developments 

H  = High 
Performance 
Organization 
under Good 
Governance 

O = One of a kind 
along with identity 
of “CHO” species

CHO 2023  ง่รกแ
 า้ลก
งา่ต

 พีชาออืมงายอรากดัจรากบักาขเ กลโบัดะรียลโนโคทเนาสผ ติลผ ครรสงารส บบแกออรากนใำนูผนปเะจ OHC

 OHC dnarB ตใยาภ พาภณุค าคนิส ำนะ

ยทไศทเะรปบักหใ ียลโนโคทเมรรกตัวนนาดำนูผนปเรากูส

จิกธนัพ
๏ รกาลคุบานฒัพะลแ OHC ะาพฉเณษกัลกอเนปเีทูรมาวคคงองารสราก 

๏

๏

๏ งอขวยีกเีทูผะลแ นางมวรูผอตขุสมาวคงารส 

๏ งอืนเอตงายอมหใียลโนโคทเานฒัพะลแ าวคนคาษกึศ 

๏ ดาลตรากะลแ นิงเรากนาดศิลเนปเมาวคีม 

๏ 8102 ปนใยาภ AQT ลัวงารบัรดไ 

ปอตงอืรเ 5 าวกยอนมไ รตับิธทิสุนอ/รตับิธทิสบัรดไะลแ   

๏  OHC ุธนัพนคงอขณษกัลตัองารส 

์นศัทยัสิว

(TMT)

(mai)

ความคิดสรางสรรค 
ดานนวัตกรรม 
และสงเสริมความคิดใหมๆ  
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา   

องคกรสมรรถนะสูง 
มีระบบการบริหาร
จัดการภายในท่ีดี

มีเอกลักษณเฉพาะ 
ตามนิยาม คนพันธุ CHO 
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บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลการจ้างงาน ปี 2558 
(ณ  31 ธ.ค. 2558)

อายุ เพศ

< 30 ปี 30-50 ปี > 50 ปี ชาย หญิง

การจ้างงาน

พนักงานใหม่ 148 102 12 238 24
พนักงานทีอ่อกจากงาน 106 54 7 158 9

ผู้รับเหมา - - - - -
ผู้บริหาร - 8 5 10 3

ข้อมูลการจ้างงาน ปี 2558 
(ณ  31 ธ.ค. 2558)

สถานที่ท�างาน

ขอนแก่น กรุงเทพฯ(หลักสี่) ศูนย์ซ่อมทั้งหมด

การจ้างงาน

พนักงานใหม่ 211 6 45
พนักงานทีอ่อกจากงาน 126 1 40

ผู้รับเหมา - - -
ผู้บริหาร 10 3 -

60 คน
ป 05 าวกกามุยาอ

565 คน
ยาชนางกันพ

510 คน

95 คน
งิญหนางกันพ

369 คน 
ป 05-03 งาวหะรุยาอ

231 คน
ป03 าวกยอนุยาอ

นกแนอข 17 คน

133 คน

 ฯพทเงุรก
)ีสี่กัลห(
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บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



ทรัพยากรบุคคล หน่วย 2557 2558

จ�านวนพนักงาน (บริษัทไม่มีพนักงานชั่วคราว) 

จ�านวนพนักงานทัง้หมด  คน 569 660
ชาย คน 478 565

หญิง คน 91 95
    จ�านวนระดับผู้บริหาร คน 11 13

ชาย คน 7 10
หญิง คน 4 3

    จ�านวนระดับผู้จัดการ คน 26 30
ชาย คน 19 23

หญิง คน 7 7
จ�านวนพนักงานระดับต�่ากว่าระดับผู้จัดการ คน 538 617

ชาย คน 453 532
หญิง คน 85 85

 จ�านวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ท�างาน

ขอนแก่น คน 435 510
กรุงเทพฯ (หลักสี)่ คน 15 17
ศูนย์ซ่อมทัง้หมด คน 119 133

อัตราพนักงานทั้งหมดที่ลาออกงาน

การลาออกโดยสมัครใจ ร้อยละ 26 16 
บริษัทให้ออก ร้อยละ 0 0

การลาคลอดบุตร

จ�านวนพนักงานทีล่าคลอดบุตร คน 1 4
จ�านวนพนักงานทีก่ลับมาท�างานหลังจาก 

ลาคลอดบุตร
คน 1 3

การฝึกอบรม หน่วย 2557 2558

ชั่งโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

ระดับผู้บริหาร ชัว่โมง/
คน

51.625 31.36

ระดับผู้จัดการ ชัว่โมง/
คน

55.238 50.76

ระดับต�่ากว่าผู้จัดการ ชัว่โมง/
คน

11.99 12.61

พนักงานที่ได้รับการทดสอบพัฒนาการด้านการปฏิบัติงาน

ชาย ร้อยละ 70 70
หญิง ร้อยละ 30 30

ข้อมูลบริษัท 7



การจ้างงาน
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง	 โอนย้าย	ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงาน
ที่มีความรู้	 ความสามารถ	คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�าแหน่งดังกล่าว	 ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานท่ีเหมาะสมส�าหรับต�าแหน่ง
ดังกล่าวได้	บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก	ส�าหรับคุณสมบัติผู้สมัคร	บริษัทเปิดรับผู้สมัครทุก	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า	
18	ปี	การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ	

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน
�	 เงินเดือน
�	 ค่าครองชีพ
�	 ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ
�	 โบนัส
�	 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
�	 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
�	 ชุดพนักงาน
�	 อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย	เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน
�	 การช่วยเหลืองานศพพนักงานที่เสียชีวิต
�	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
�	 สวัสดิการผู้เกษียณอายุ	ส�าหรับพนักงานที่ยังคงมีศักยภาพปฏิบัติงานต่อได้	จะได้รับการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ	

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้างต่อไป
�	 เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ตามระเบียบบริษัท
�	 สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน	จะจัดให้มีภายในปี	2559
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การศึกษาและฝึกอบรม Education & Training
	 บริษัทฯ	 เห็นความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร	จึงได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และน�ามาวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละสายอาชีพอย่างชัดเจน	โดยมีการจัดท�าแผนอบรมทั้งภายนอกและภายในองค์กร	เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้เชิงลึกทั้งด้านแนว
วทิยาการคดิ	หลกัการ	ตลอดจนเทคนคิการบรหิารงานทีต่นเองรบัผดิชอบอย่างมคีณุภาพ	มุง่เน้นในการประยกุต์ความรูท้ีไ่ด้เพือ่ใช้ในการ
ท�างานวิจัยพื้นฐาน	อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง	และเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	เพื่อ
แสวงหาสิ่งใหม่ๆ	น�ามาพัฒนาองค์กร

ผลการด�าเนินงานการศึกษาและฝึกอบรม ปี 2558 

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2558 งบประมาณ

On the job Training การให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ
งานจริงๆในสถานทีท่�างานจริงภายใต้
การดูแลของ Supervisor

มีการท�าเป็น matrix skill เพ่ือ
วัดระดับความสามารถของ
พนักงานได้ง่ายขึน้

-

การอบรมภายในบริษัท
In-house Training

กลุ่มวิชาอบรมพ้ืนฐาน
กลุ่มวิชาการอบรมภาคปฎิบัติ
กลุ่มวิชาการอบรมเสริม
กลุ่มวิชาการอบรมบริหารงานเชิง
คุณภาพ
กลุ่มวิชาเลือก

32 หลักสูตร
201  ราย
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่  
3.45 ชม./คน/ปี

1,215,753.14 บาท

การอบรมภายนอก
Public Training

ส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรทีจ่ัด
โดยสถาบันภายนอก

68 หลักสูตร
79  ราย
ชัว่โมงอบรมเฉลีย่  
17 ชม./คน/ปี

374,164.16 บาท

การด�าเนินงานด้านการอบรม เช่น หลักสูตรดังต่อไปนี้

          การอบรมภายในบริษัท (In-house Training)

หลักสูตร	:	CHO	111	ภาษาอังกฤษ	 
และ	CHO	211	ภาษาอังกฤษ	

หลักสูตร	:	อบรมมารยาท
ต่างๆทางสังคมและพฒันา																																																														

บุคลิกภาพเพื่อการสร้างแบรนด์	

หลักสูตร	:	CHO141	พัฒนาจิตพื้นฐาน	
และ	การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การอบรมภายนอก (Public Training)
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ผลิตภัณฑ์และบริการ 
เป็นการผลติสนิค้าภายใต้การออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานให้กบัภาคเอกชน	และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ	โดยแบ่ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น	3	กลุ่ม

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

รถตู้ไฟเบอร์ รถกระบะบรรทุกเปิด
ข้าง

รถพ่วงตู้ไฟเบอร์ รถกระบะดัมพ์ รถกึ่งพ่วงพื้นต�่า	 
3	เพลา

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

รถพ่วง	16	เพลา รถล�าเลียงอาหาร 
ขึ้นเครื่องบิน

รถบันไดขึ้นเครื่องบิน รถบันไดขึ้นเครื่องบิน รถดับเพลิง

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ 

งานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง	ของกองทัพเรือ	
โดยใช้แบบเรือ	และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างเรือ	
จาก	BAE	SYSTEMS	(ประเทศอังกฤษ)	โครงการเสร็จสมบูรณ์
ในปี	2557

โครงการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรถขนส่งส�าหรับ	 
Tesco-Lotus	&	Linfox	
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สัดส่วนยอดขายสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2558

25 %

60 %

15 %
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ

สัดส่วนการขายสินค้า

ลูกค้าต่างประเทศ สินค้าที่ขาย สัดส่วนการขาย

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน  9.85 %

ประเทศเกาหลี รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน  6.18 %

ประเทศฮ่องกง รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน 6.35 %

อื่นๆ รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน  24.33 %  
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การบริหารความเสี่ยง 
ขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
	 การบรหิารความเสีย่งเป็นหนึง่ในหลกัส�าคญัของบรษิทัฯ	
ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับ
แผนก	ส่งผ่านมายังการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร	บริษัทฯ	
มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริหารความเส่ียง	สรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในป	ี
2557	พร้อมทัง้มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไว้อย่างชัดเจน	
เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ	โดย
ก�าหนดให้มีมิติในการควบคุมด้านต่างๆ	ตาม	COSO	คือ	ความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการ
เงิน	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติ	ความเสี่ยงด้านธุรกิจ	
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยก�าหนด
ให้สายงานหน่วยงานย่อย	บรรจคุวามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยูใ่นระเบยีบ
ปฏิบัติของระบบ	 ISO	9001	ก�ากับไว้เพื่อลดระดับความรุนแรง
และติดตามรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบทุก
ไตรมาส	

ประเด็นส�าคัญในปี 2558
	 บริษัทฯ	 ได้มองเหตุการณ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดท้ังจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน	ที่
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้นบริษัทฯ	ได้ระบุการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อธุรกิจดังนี้	

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

	 1)		ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้
	 ปัจจบุนับรษิทั	ฯ	มนีโยบายขยายศนูย์ซ่อมเพือ่บรกิารลกูค้า
ในกลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วให้มีบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
และกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมขนส่งต่างๆ  เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมที่จ�ากัดและเพ่ิมโอกาสการด�าเนินธุรกิจศูนย์
ซ่อมบริการต่อไปในอนาคต ซ่ึงศูนย์ซ่อมบริการแบบครบวงจร ซ่อม
เครื่องยนต์ ตัวถัง การเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องอัดจารบี ส�าหรับรถ
บรรทุกขนาดใหญ่  ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  การเพิ่มนวัตกรรมใหม่
ของอปุกรณ์ทีช่่วยให้ลกูค้าได้ทราบข้อมูลการใช้งานของตัวรถทีต้่องถงึ
เวลาในการซ่อมบ�ารุงเป็นทางเลือกให้ลูกค้าน�าอุปกรณ์ไปติดตั้งบนตัว
รถเพิ่ม และมีแผนที่จะน�าไปให้บริการและจ�าหน่ายให้กลุ่มลูกค้าราย
เดิมซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น รถล�าเลียงอาหารพลังงานไฟฟ้า 
เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์เดิมส�าหรับลูกค้าใหม่ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ที่ได้จากการระดมความคิดของฝ่ายบริหารองค์กรร่วมกันในการท�า
แผนการตลาด ทั้งควบคู ่กับแผนบริหารความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ 
การเงินระยะสั้น ระยะยาว พร้อมทั้งมองหาบริการอื่นๆ ที่เป็นโอกาส
ที่จะสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 

	 ในโครงการบริหารรถขนส่งมวลชน	บริษัทฯ	มุ่งม่ันที่จะ
น�าเสนอหน่วยงานมหาวิทยาลัย	และองค์กรขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
ที่สนใจหันมาใช้บริการขนส่งมวลชน	ภายในพื้นที่ของแต่ละหน่วย
งาน	 โดยบริษัทฯ	มีทางเลือกของการให้บริการแบบครบวงจร	ทั้ง
ตวัรถขนส่งผูโ้ดยสาร	ระบบป้ายโดยสารอจัฉรยิะ	ระบบควบคมุการ
เดินรถ	ระบบซ่อมบ�ารุงตัวรถ	และแอพพลิเคชั่น	บนระบบ	 IOS	 ,	
Android	เป็นการบริหารแบบชุดบริหารสามารถน�าไปบริหารในรูป
แบบเดียวกันได้	ซึ่งจะเป็นงานบริการที่มีสัญญาระยะยาว	อันจะมี
รายได้อย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้ยงัเป็นการลดภาวการณ์จราจรเมอืง	ลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ลดการเกดิอบุตัเิหต	ุและการลดการน�า
ยานพาหนะส่วนบุคคลมาใช้บนท้องถนนอีกทางหนึ่ง		
 
	 2)	 	 ความเสี่ยงจากการกลั่นกรองพิจารณา
โครงการใหม่ๆ	
	 บริษัทฯมีโครงการที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจใน
การรับงานใหม่ๆ	จากทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งนี้ก่อนการ
รับงานได้พิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ที่จะส่งผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเป็นความเสี่ยงดังนี้	

• การประชุมก่อนรับงาน	แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ
จัดเตรียม	ศึกษาข้อมูลและน�าข้อมูลของโครงการ
เสนอที่ประชุม	พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	

• การจัดท�าข้อมูลด้านราคา	 การลงทุน	 การเงิน	
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ	การเสียโอกาสจากการ
ลงทนุค่าธรรมเนยีมต่างๆ	ทีต้่องบรรจไุว้ในต้นทนุ

• ขออนุมัติการเข้าร่วมประมูลในคณะกรรมการ
บริษัทในการเข้าร่วมประมูล	

• น�าเสนอข้อมลูการลงทุนตามอ�านาจการอนมุตัขิอง
โครงการต่อคณะกรรมการ	

	 3)		ความเสี่ยงในด้านการลงทุนที่ดินเปล่า		
	 ไตรมาสที่	3	บริษัทฯ	 ได้จัดการเรื่องที่ดินเนื้อที่จ�านวน	
272	ไร่	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิแบ่งโฉนดเป็นทีเ่รยีบร้อย		โดยแบ่งพืน้ที่
ออกเป็นดังนี้	

3.1)	จดัสรรพืน้ทีจ่�านวน	32	ไร่		เพือ่ด�าเนินการประกาศ
ขายจากจ�านวนที่ดิน	เกินจากแผนการลงทุน
3.2)	จดัสรรพืน้ทีจ่�านวน	70	ไร่	เพือ่วางแผนส�าหรับ
ท�าโกดังให้เช่า	หรือถ้ามีนักลงทุนอ่ืนๆ	สนใจร่วม
ด�าเนินธุรกิจ	หรือเสนอขายจากแผนที่ดินเกินจาก
แผนการลงทุน	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะด�าเนินการขายที่ดิน
จ�านวน	1	หรือ	2	แปลง	 เพื่อลดเงินลงทุนและท�า
ก�าไร
3.3)	พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืประมาณจ�านวน	170	ไร่	บรษิทัฯ	
มีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	โดยพื้นที่
ดงักล่าวมแีนวโน้มเป็นเส้นทางของเศรษฐกจิในการขยาย
เมือง	การคมนาคม	ในอนาคต
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ความเสีย่งด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 1)	ความเสี่ยงจากการจัดซื้อ	จัดหาวัตถุดิบหลัก
	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว	ในด้าน
การสรรหาวัตถุดิบรายใหม่ทดแทนทั้งในและต่างประเทศ	การ
วางแผน	Stock	วตัถุดบิเพือ่ให้สอดคล้องกบัค�าสัง่ซือ้ทีจ่ะมกีารผลติ
ในปีนั้นๆ	และแผนการขายจากการประชุมฝ่ายขาย	 โดยน�าข้อมูล
ส่งให้	ฝ่ายจัดซื้อและผลิตในการจัดเตรียมวัตถุดิบหลักที่จะต้องใช้
เวลาในการผลติล่วงหน้าเพือ่การลดความเสีย่งจากการจดัซือ้จัดหา
ดังกล่าว
 2)	การบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต

• การจัดหา	out	source	ของงานประกอบ
และผลิตภายในและต่างประเทศได้เอง	

• การจัดท�าสินค้า	สต๊อกล่วงหน้าตามการ
บริหาร	min	stock

• การจัดท�าแผนการท�างานล่วงเวลา	 และ
การควบคุมเวลาการท�างานให้อยู่ในต้นทุน
การผลิต	

• การจัดท�าแผนการผลิตแบบกระชับ	 และ
การควบคุมเวลาการท�างานให้อยู่ในต้นทุน
การผลิต

• การจัดท�าต้นแบบของ	ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
ต้องการของตลาดด้วยนวตักรรม	องค์ความ
รู้ของพนักงาน	ผู้ส่งสินค้า	และบริษัทคู่ค้า	

	 3)	การบริหารความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากร
	 บริษัทฯ	จัดท�าแผนการฝึกอบรมทักษะให้กับพนักงาน
ในองค์กร	 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อสร้างผลิต
ช่างฝีมือในการรองรับงานที่จะขยายในอนาคตโดยผู ้สอนเป็น
หวัหน้าช่างจากแผนกต่างๆ	ทีม่คีวามเชีย่วชาญในทกัษะมาถ่ายทอด
ความรู้ให้กับพนักงานใหม่	มีการสอบภาคปฏิบัติ	หากผู้เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์แต่ละระดบั	จะส่งผลต่อการประเมนิปรบัค่าจ้างแรงงาน
ที่สูงขึ้น	ท�าให้พนักงานมีแรงกระตุ้นท่ีจะเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และรายได้ที่สูงขึ้น	เป็นการลดปัญหาเรื่องการลาออกจากปี	
2557	จาก	26%	เหลืออยู่	10%	ในปี	2558	

ความเสีย่งด้านปฏิบัติการ ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านกฏระเบียบ

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	 แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าซ่ึงมาจากปัจจัยเศรษฐกิจ
สหรัฐกลับมาฟื้นตัว	อัตราดอกเบี้ย	ของธนาคารกลางสหรัฐ	(เฟด)	
อยู่ในทิศทางขาขึ้น	 เช่นเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคสกุลอื่นๆ	ที่ปรับ
ตัวอ่อนค่าลงเช่นกัน	บริษัทฯ	มีรายได้ส่วนหนึ่งจากส่งออก		และมี
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึง่จากการน�าเข้าวตัถดุบิ	วสัดจุากต่างประเทศ	เพ่ือ
ผลิตสินค้าจึงท�าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน	
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว	จงึมกีารก�าหนด
นโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น	โดยฝ่ายจดัหา
เงนิทนุจะเป็นผูท้ีร่บัผดิชอบในการค�านวณเงินทีจ่ะได้รบัตามสญัญา
ในช่วงเวลา	ตามเงือ่นไขการส่งมอบสนิค้าและค�านวณเงนิทีจ่ะต้อง
จ่ายเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตาม
แผนการสัง่ซือ้วตัถดุบิ	โดยก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นตามราคาตลาด
ในขณะนั้นส�าหรับแต่ละสกุลเงิน	และให้ท�าการสั่งซื้อหรือสั่งขาย
เงินตราต่างประเทศจากธนาคารท่ีบริษัทฯ	 ให้บริการวงเงินสัญญา
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	contract)	เท่านัน้	
บริษัทฯ	มีการก�าหนดให้ท�าการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน	โดยดูจากรายงานของธนาคารต่างๆ	เช่น	
KBANK		Market	watch,		Morning	Thoughts	,	CIMB	Thai	
daily	report			เป็นต้น		ซึง่เป็นการตดิตามเป็นรายวนั	เพือ่เป็นการ
ลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
	 บรษิทัฯ	มกีารปรบัปรงุและตดิตามข้อมลูกฎหมายใหม่	ซึง่
จะมกีารทบทวนในทกุไตรมาสของการประชมุคณะกรรมการก�ากบั
ดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยง	สรรหา	และค่าตอบแทน	และฝ่าย
จัดการมีการด�าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด	ทั้งด้านกฎหมายทาง
ด้านแรงงาน	และกฎบัตรต่างๆ	
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การก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท	ช.ทวี	ดอลลาเซียน	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	ให้ความ
ส�าคัญกับระบบการควบคุม	การตรวจสอบ	และการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึงคุณธรรม	และจริยธรรม	ในการด�าเนิน
ธุรกิจ	และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 โครงสร้างการบริหารจัดการ
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่จัดเจน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการบริหาร	ความเสี่ยง	สรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	 รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	และเพื่อให้บริษัทฯ	มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
และเป็นการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์	 “CHO	2023”	 โดยมี	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	ได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการและคณะกรรมการ	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	 เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2557	โดย
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	ดังนี้	

ฝา่ยกิจการสังคมและชุมชน

ฝา่ยสิ่งแวดล้อม

ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ

ฝา่ย HAPPY WORK PLACE

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผจก. แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
CSR

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญอาวุโส

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ทั่วไป

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ออกแบบวิศวกรรม

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

งานบริการ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
พัฒนาธุรกิจ
ในประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
พัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาดต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาดในประเทศ

เลขานุการบริษัท

คณะ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้างคณะกรรมการ CSR
      

ยา่ฝนาธะรป
นชมุชะลแมคงัสมรรกจิก

งอืมเวิจ ์ษงพะยปิยาน
ยา่นาธะรป ยา่ฝนาธะรป

ษศเพิมรรกจิก

กโ์รทนิอ ูญญิวยาน 
 ยา่ฝนาธะรป

HAPPY WORK PLACE

ิดกัศงิลถเยาน ์ ีลุขาท นายประวิทย์ สระภูมิ

นายผาด พิมรินทร์
ผู้จัดการ CSR

ฝ

โดยมี	นายณัฐพร	เมืองจันทรา	เป็นเลขานุการ	CSR	และ	กรรมการ	11	คน	อีกทั้งมีทีมงานกว่า	30	คน

คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ณ 31 ธันวาคม 2558
 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญเพื่อความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อมุ่งไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning	Organization)	การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื่อมโยงและสามารถถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัทมายังคณะกรรมการบริหารลงมาสู่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรง
ท้ังนี้รูปแบบของการจัดการความยั่งยืนขององค์กรจะไม่เน้นการจัดตั้งเป็นแผนกรับผิดชอบด้าน CSR โดยแต่จะเน้นความมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งองค์กร
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ที่มาของคณะกรรมการ CSR
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกแผนก	
โดยมกีารด�าเนนิงานด้าน	CSR	ซึง่มคีณะกรรมการและคณะท�างาน
ของ	CSR	ได้มาจากการเสนอชือ่จากแต่ละแผนกเพือ่ป็นตวัแทนใน
การปฏิบัติหน้าที่
	 •	ได้รบัการลงนามแต่งตัง้โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 •	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	5/2557	เมื่อ
วันที่	12	มิถุนายน	2557	รับทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
CSR
	 •	คณะกรรมการทัง้หมดประกอบด้วยฝ่ายกจิกรรมสงัคม
และชุมชน	(SCA)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	(Environment)	ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ	 (SPA)	ฝ่าย	Happy	Workplace	มาจากการสรรหาและ
สมัครใจจากพนักงานทั้งในส่วนบริหารและปฏิบัติงานของหน่วย
งานต่างๆ	ในองค์กร	 เพื่อให้สามารถจัดการโดยรอบด้าน	มุ่งเน้น
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร

ประชุมคณะกรรมการ	CSR	

การด�าเนินงานของคณะกรรมการ CSR

• วางแผนงานประจ�าป ีและก�าหนดงบประมาณเพื่อขออนุมัต ิ 
• ปฏิบัติงานตามแผนและตรวจสอบผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
• คณะกรรมการ	CSR	รายงานผลการด�าเนินงานด้าน	CSR	ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุกเดือน 
• กรรมการผู้จัดการใหญ ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ประธานที่ปรึกษาโดยต�าแหน่ง 
•	เลขานุการคณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการ	CSR	ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระรับ
ทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
• ท�าการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการด�าเนินงานและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องรับทราบทางบอร์ดประกาศของบริษัทฯ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์	ข่าวในเว็บไซต์ของบริษัท	ที่	www.
ctvdoll.co.th	และ	www.facebook.com	ชื่อ	Cho	Thavee	Csr	
,	CHO	CSR	Happy	workplace	,	CHO	CSR	Environment	,	
CHO	CSR	Special	Activities	–	SPA	และ	CHO	CSR	Social	
community	and	activity	
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
 • กรรมการ	CSR	ทีเ่ป็นกรรมการบรษัิทหรอืผู้เชีย่วชาญ
จากภายนอกมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปีและเพื่อให้การ
ท�างานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการ	CSR	ซึ่งพ้น
จากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
 • กรรมการ	CSR	ทีเ่ป็นผูแ้ทนฝ่ายบริหารด�ารงต�าแหน่ง
ตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบมีวาระด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ	2	ปีและเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมี
ความต่อเน่ือง กรรมการ	CSR	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR
1.	รับนโยบาย วางแผน ก�าหนดงบประมาณ และก�ากับดูแล การ
ท�ากิจกรรม	CSR
2.	 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะท�างานแต่ละฝ่าย เสนอกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง
3.	ก�าหนดยทุธศาสตร์และออกนโยบายการท�า	CSR	ในแต่ละฝ่าย
4.	ควบคุมและติดตามผลการท�างาน	CSR	ในแต่ละฝ่าย
5.	ตรวจสอบและลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน	CSR
6.	ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ	CSR	ในฝ่ายต่างๆ
7.	 ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดท�าตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย
มาตรฐานการท�า	CSR	สากล

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝา่ย
1.	ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน	 (SCA)	 รับผิดชอบในด้านการ
ด�าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�าเนินการ	Anti-Corruption	
สิทธิมนุษยชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.	 ฝ่ายส่ิงแวดล้อม	 (Environment)	 รับผิดชอบในการด�าเนิน
กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และทีส่�าคญั
คอื การพฒันานวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัสมรรถนะ
หลักขององค์กร
3.	ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 (SPA)	 รับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยมีบทบาทที่ส�าคัญ
คอืเชือ่มโยงการสนับสนนุกจิกรรมต่างๆขององค์กรให้กบัหน่วยงาน
ภายนอก สนับสนุนความยั่งยืนขององค์กร
4.	ฝ่าย	Happy	Workplace	 รับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรม
ความสุขทั้ง 8 ประการ ตามมาตรฐานความสุขขององค์กร ทั้งนี้ได้
เพ่ิมเตมิความสขุเชงิจติวญิญาณ	(Spiritual	Part)	เพ่ือพฒันาความ
สุขอย่างยั่งยืนในตัวบุคคลในเชิงจิตใจอีกด้วย

	 โดยพนักงานในทุกระดับขององค์กรและทุกแผนกจะเข้า
มามส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ซึง่พนกังานแต่ละคนจะมรีายชือ่อยู่
ในฝ่ายกิจกรรมต่างๆตามที่ประธานฝ่ายได้มอบหมายให ้ โดยเกิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาโดยกระบวนการท้ังนีท้กุกระบวนการ
เรียนรู้จะมุ่งเน้นที่ความคิดดีๆต่อกัน ช่วยเหลือกันอย่างเป็นกุศล 
และเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อแข่งขันหรือเอาผลงาน/
รางวัล ตอบแทนแต่อย่างใด

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูก
ต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนิน
การตรวจสอบในความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน	 โดยด�าเนินงาน
อยู่ในระเบียบข้อบังคับ	ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนและผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัท	ทราบในทุกไตรมาส	นอกจากนี้	 เพ่ือให้เป็นแนว
ปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท	สามารถดูรายละเอียดของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท	ที่	 http://
cho-th.listedcompany.com/misc/cg/code_of_conduct.pdf		

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีนโยบายการก�าหนดความ
รับผิดชอบ	 แนวทางปฏิบัติ	 และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่
เหมาะสม	ส�าหรับการป้องกันการคอร์รัปชั่น	 ในกิจกรรมต่างๆ	ที่
อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ในปี	2558	บริษัทฯ	จึง
ได้ปรบัปรงุมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่	และได้สือ่สารไปยงัพนักงาน	
คูค้่า	และบคุคลภายนอก	เพือ่เป็นการยกระดับการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่	ีสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในเวบ็ไซต์ของบริษทั	ที	่http://
cho-th.listedcompany.com/anti_corruption_policy.html		โดย
เสนอการปรับปรุงผ่านคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการบริหาร	
ความเสี่ยง	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เพื่อให้กรรมการบริษัท	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที่
ชัดเจน	เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ	และตามหลักจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัท		
	 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนินโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่มา
โดยตลอด	ด้วยวิธีการสื่อสารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของบริษัท	และได้จัดท�าเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงานทุกคน	อีกทั้ง
แจ้งนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	และมอบหมายให้
พนกังานในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่างๆ	เข้าร่วมสมัมนากบัภาคเอกชนและ
รฐั	เช่น	กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(SET)	สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย	(IOD)	และส�านกังานก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	(SEC)	เป็นต้น	อกีทัง้ในปี	2558	บรษิทัฯ	ได้
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน	“แนวร่วมปฏบัิต	ิ(Collective	Action	
Coalition	หรอื	CAC	)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ”	
เพือ่สร้างมาตรฐานการประกอบธรุกจิทีใ่สสะอาด	และเพือ่ให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ		

กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน   
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	8/2558	เมื่อวัน
ที่	 14	กรกฎาคม	2558	มีความเห็นให้บริษัทฯ	จัดช่องทางการ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ctvdoll.co.th	แล้วส่งผ่าน
อีเมล์ได้โดยตรงท่ีอีเมล์	 auditcom@ctvdoll.co.th	ส�าหรับผู้ร้อง
เรยีน	แจ้งเบาะแส	มข้ีอสงสยัเกีย่วกับเรือ่งทจุรติคอร์รัปชัน่	เพือ่ส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ		ทั้ง	3	ท่าน	โดยให้นางอัปสร	
สรุยิา	ผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น	ผูด้แูลอเีมล์น้ี		จดัให้
มีระดับความปลอดภัยที่ดี	ผู้อื่นไม่สามารถดูได้	และไม่สามารถลบ
หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ	ที่มีผู้ร้องเรียนส่งมาได้		และท�าเมนูในเว็บไซต์
บริษัท	ให้ผู้ร้องเรียนสามารถคลิกเข้ามาแจ้งข้อมูลได้	รวมเรื่องร้อง
เรียนที่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	อีเมล์	และจดหมายในปี	2558	
ทั้งหมดมี	5	เรื่อง	และเรื่องที่ได้ท�าการแก้ไขแล้วทั้งหมดมี	5	เรื่อง

การก�ากับดูแลกิจการ 17



ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ในสถานทีเ่ปิดเผย สะดวกต่อการยืน่ค�าร้องเรียน ทีส่�านักงานใหญ่ของบริษัท

จดหมายส่งถึง คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility )
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน)
 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ต�าบลเมืองเก่า  
 อ�าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

อีเมล์ info@ctvdoll.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.ctvdoll.co.th

โทรศัพท์ 043-341412-18 ต่อ 86102 

โทรสาร 043-341410

ติดต่อกรรมการบริษัท อีเมล์ : info@ctvdoll.co.th 
ไปรษณีย์ : กรรมการบริษัท
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน)
  เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง  
  ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น 
  จังหวัดขอนแก่น  40000

ติดต่อกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์  :   auditcom@ctvdoll.co.th 
ไปรษณีย์ :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน)
  เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง  
  ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น   
  จังหวัดขอนแก่น  40000

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ : ir@ctvdoll.co.th 
ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน)
  เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง  
  ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น
  จังหวัดขอนแก่น 40000

 บริษัทฯได้ด�าเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดมีการสื่อสารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทและแจ้งนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการมอบหมายให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากับ
ภาคเอกชนและรัฐ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 บริษัทฯ 
ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุรติ” เพือ่สร้างมาตรฐานการประกอบธรุกจิทีใ่สสะอาด และเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ ได้น�าเสนอนโยบาย
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

18 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
 บริษัทฯ	ได้ติดตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย	สะดวกต่อการยื่นค�าร้องเรียน	ถึงคณะกรรมการ	CSR	และที่ท�างานของฝ่ายกิจกรรม
สังคมและชุมชน	(กสช.)	 เป็นผู้ด�าเนินการรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจากกล่อง	มีการเปิดกล่องเดือนละ	1	ครั้ง	น�ามารายงานในที่ประชุม
ของฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน	เพื่อตรวจสอบและประเมินเรื่อง	และด�าเนินการเสนอต่อไปที่ประชุมของคณะกรรมการ	CSR	แล้วน�า
ไปเสนอวิธีการแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป	
	 รวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนในปี	2558	ทั้งหมดมี	5	เรื่อง	และได้ท�าการแก้ไขแล้วทั้งหมด	
การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	ภายในปี	2558
เว็บไซต์																												-ไม่มี-
โทรศัพท์																											-ไม่มี-
กล่องรับเรื่องร้องเรียน	 จ�านวน		5		เรื่อง	
จดหมาย	 	 			 			-ไม่มี-
อื่นๆ																								 		-	ไม่มี-
จ�านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	5	เรื่อง	การจัดการเรื่องร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขได้ส�าเร็จร้อยละ	100	

ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล หน่วย ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนข้อเรียกร้อง กรณี 0 1
ข้อเรียกร้องกรณีการเลือกปฏิบัติ ครัง้ 0 0
จ�านวนข้อเรียกร้องทีไ่ด้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 1

ด้านสังคม หน่วย ปี 2557  ปี 2558

จ�านวนเรือ่งร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับผลกระทบทางสังคม กรณี 0 0

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนข้อร้องทุกข์ด้านสิง่แวดล้อม กรณี 1 1
จ�านวนข้อเรียกร้องทีไ่ด้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 1 1

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน หน่วย ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านแรงงาน ครัง้ 0 0
จ�านวนข้อร้องทุกด้านสิทธิมนุษยชน ครัง้ 0 0
จ�านวนข้อเรียกร้องทีไ่ด้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดหาจัดจ้างจัดซื้อ
	 บรษิทัฯ	มกีารท�าระบบจดัหาจดัจ้างจดัซือ้โดยมข้ีอก�าหนดต่างๆ	ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจดัซือ้สากล	ไม่ซือ้และไม่สนบัสนนุ
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์	เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด	และบริษัทได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของลูกค้า	ด้วยวิธีการจัดซื้อหัวรถ
จากประเทศของลกูค้า		บรษิทัได้วางแผนทีจ่ะพฒันาระบบการจดัซือ้	จดัจ้าง	และปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ด้วยการวางแผนพัฒนาซอฟแวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการใหม่	มาเป็น	ระบบ	ERP	โปรแกรม	SAP	ซึ่งจะ
เริ่มน�ามาใช้ภายในปี	2559	เพื่อให้การจัดหา	จัดจ้าง	จัดซื้อ	และการจัดเก็บข้อมูลให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น					

การออกแบบ
	 บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้ส่งพนักงานออกแบบเข้าอบรมการออกแบบ	
การวัดการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์	 (Carbon	Footprint)	ที่ท�าให้ประหยัดพลังงาน	ด้วยวิธีการผลิตตู้ขนส่งสินค้าที่มีน�้าหนักเบา	ใช้วัสดุที่
แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานสากล	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้ท�าการออกแบบผลิตภัณฑ์	BIG	BAO	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		น�้าหนักของตู้ที่เบา
ลงกว่า	3	ตัน	ท�าให้บรรทุกเพิ่มได้มากขึ้น	ลดปัญหาเรื่องการขนส่งและจ�านวนหัวลากที่ต้องใช้ก็ลดลง	ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง	เป็นตู้ที่มี
ฉนวนกนัความร้อนท�าจาก	PU	หรอืโพลยีรูเีทรน	ซึง่สามารถเกบ็ความเยน็ภายในตูไ้ด้ดกีว่าฉนวนอืน่ๆ	ดงันัน้จงึเป็นตูท้ีป่ระหยดัพลงังาน
ของเครือ่งท�าความเยน็ในการเลอืกใช้ขนาดเลก็ลงกว่าเดมิ	30%		ผวิของตูเ้ป็นเจลโคล	ทีเ่ป็น	เกรดส�าหรบัการขนส่งอาหารไม่เป็นทีส่ะสม
ของเชื้อราหรือแบคทีเรีย	ท�าความสะอาดได้ง่ายกรณีเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องท�าความเย็น	ในห้องแช่เย็น	ตู้ยังคงเก็บรักษาอุณหภูมิจาก
อุณหภูมิติดลบ	มาเป็นอุณหภูมิห้องใช้เวลาเกิน	48	ชั่วโมง	จึงเป็นข้อดีในการที่ผู้ประกอบการสามารถล�าเลียงสินค้าภายในตู้ออกเพื่อ
เปลี่ยนไปยังตู้ส�ารองส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยสินค้าไม่เสียสภาพทางด้านการแช่แข็ง	ท�าให้ได้รับรางวัลอันดับที่	3	ของ	10	สุดยอดธุรกิจ
นวัตกรรมแห่งชาติในปี	2554		

รากิรบมอ่ซ์ยนูศ
รากิรบมอ่ซ์ยนูศาขาสยายขะจ OHC ตคานอ **

ไปทั่ ** ศทเะรปงา่ตปไยายขะลแ ศทเะรปว

นาง้ชใรากะลแา้คนิส
งอรบัรนาฐรตามีม

งอข์ฑณัภติลผ

ที่ ดุสงูสพาภณุคีม
 พัฒนาเทคโนโลยี

านฒพัะลแยัจิวรากยดโ
ืนเอ่ตงา่ยอ ่อง

 ์ฑณัภติลผานฒพัราก

าลวเอ่ตงรต
ง่สดัจ
นาฐรตามีม พึงพอใจ

า้คกูลู่สา้คนิสบอมง่สราก

ดาลตรากงาทา้คู่ค ดาลตรากงาทา้คู่ค

20 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



สินค้าและการบริการ
	 ความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์รถล�าเลยีงอาหารขีึน้เครือ่ง
บิน	บริษัทได้ผลิตตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยสมาคมการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ	(IATA:	International	Air	Transport	
Association)	หรือ	ไออาตา	เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่ง	
การบริการทางอากาศ	ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ	และมาตรฐาน
ขององค์์กร	การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ	(ICAO:	International	
Civil	Aviation	Authority)	 เป็นองค์กรท่ีก�าหนดมาตรฐานและกฎ
ข้อบังคับระหว่างประเทศที่จ�าเป็นส�าหรับความปลอดภัย	ความ
มั่นคง	ประสิทธิภาพ	และความสอดคล้องของการบิน	รวมทั้งการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการบิน	 วิธีปฏิบัติที่ใช้ใน

กิจการการบินทุกประเภทและสินค้าทุกชนิดผลิตโดยเคร่ืองจักรที่
ได้รับมาตรฐาน	 ISO	9001	มาตรฐาน	CE	 เคร่ืองหมาย	CE	ที่
ปรากฏอยู่บนสินค้าเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงการรับรองจากผู้ผลิต	
(Manufacturer’s	Declaration)	ว่าสินค้านั้น	มีคุณสมบัติตามข้อ
ก�าหนดด้านสุขภาพ	ความปลอดภัย	และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

การส่งมอบสินค้า
	 การส่งมอบสนิค้าในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ
บริษัทฯ	ได้มีระเบียบ	ข้อบังคับในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า	การส่งมอบ
ที่ตรงเวลา	มีระบบการจัดส่งที่ปลอดภัย	และค�านึงถึงคุณภาพของ
สินค้าเป็นสิ่งส�าคัญ

ศูนย์ซ่อมบริการ
	 บริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท	 ลินฟอกซ์	
ทรานสปอร์ต	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (“Linfox”)	และบริษัท	 เอก-
ชัย	ดิสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด	(“Tesco-Lotus”)	ให้เป็นผู้บริหาร

โครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมส�าหรับรถบรรทุก	รถพ่วง-
กึ่งพ่วง	ของทั้ง	2	บริษัท	โดยบริษัทฯ	รับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงเพื่อ
รักษาสมรรถนะการใช้งาน	(PM)	ของรถ		โดยมีรถทั้งหมดมากกว่า	
2,000	คนั	ในพืน้ทีศ่นูย์กระจายสนิค้าของ	Tesco-Lotus	ปัจจบุนัมี
ศนูย์ซ่อมอยูใ่น	Distribution	Center	(DC)	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบ
ด้วย	ศนูย์ล�าลกูกา	ศนูย์วงัน้อย	ศนูย์สามโคก	ศนูย์บางบวัทอง	ศนูย์
ขอนแก่น	และล่าสุดในปี	2558	บริษัทฯ	ได้เปิดศูนย์ซ่อมที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 	 ในอนาคตบริษัทฯ	มีแผนจะขยายสาขาศูนย์ซ่อม
บรกิารไปทัว่ประเทศไทยและขยายไปยงัต่างประเทศ	อกีทัง้บรษิทัฯ	
ได้เปิดรบัแจ้งปัญหางานบรกิารหลงัการขาย	(	After	Sales	Service)	
ทีเ่บอร์โทรศพัท์	089-7112198		ตลอด	24	ชัว่โมง	โดยในปี	2558	
มียอดจ�านวนการใช้บริการ	After	Sales	Service	กว่า		214	ราย

รากิรบมอ่ซ์ยนูศ
รากิรบมอ่ซ์ยนูศาขาสยายขะจ OHC ตคานอ **

ไปทั่ ** ศทเะรปงา่ตปไยายขะลแ ศทเะรปว

นาง้ชใรากะลแา้คนิส
งอรบัรนาฐรตามีม

งอข์ฑณัภติลผ

ที่ ดุสงูสพาภณุคีม
 พัฒนาเทคโนโลยี

านฒพัะลแยัจิวรากยดโ
ืนเอ่ตงา่ยอ ่อง

 ์ฑณัภติลผานฒพัราก

าลวเอ่ตงรต
ง่สดัจ
นาฐรตามีม พึงพอใจ

าค้กูลู่สา้คนิสบอมง่สราก

ดาลตรากงาทา้คู่ค ดาลตรากงาทา้คู่ค
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 บรษิทัฯ	มคีวามมัน่ใจในการด�าเนินงานผลติสนิค้าและบรกิารให้กับลกูค้า	ให้ยอมรบัในด้านผลประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้ทุกภาคส่วน	
จากการเรยีนรูก้ารพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง	ร่วมกันขบัเคลือ่นให้การพัฒนาระดบัท้องถ่ิน	ไปสูร่ะดบัสากล	อนัจะน�าความเจรญิในด้าน
สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	โดยก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรท้ังภายในและภายนอก	โดยมส่ีวนร่วมของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม	และสร้างผลตอบแทนทีเ่ตบิโตอย่างเป็นธรรม	มคีวาม
โปร่งใส	มีจิตส�านึกในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	โดย	บริษัทฯ	มีแผนด�าเนินการของแผนแม่บท	10	ปี	ซึ่งมี
การทบทวนเป็นประจ�าทุกๆ	ปี	ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคู่ค้า	ลูกค้า	ผู้ประกอบการ	หน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจนพนักงานในองค์กร	
มีการส�ารวจความพึงพอใจ	ความต้องการของลูกค้า	เป็นประจ�าทุกปี	อีกทั้งสื่อสารและท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน	
เพือ่น�าข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธภิาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการได้อย่างถกูต้อง	รวมทัง้เพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่าง
แท้จริง	จึงสรุปประเด็นด้านความรับผิดชอบและกระบวนการสื่อสารตามแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

พนักงาน

     

การพัฒนาความรู้จากองค์ความรู้เดิมของพนักงาน
เป็นสิ่งที่เราให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 โดยมุ ่ง
เน้นพนักงานท่ีมีอายุงานวุฒิการศึกษาต�่ากว่าระดับ
ปริญญาตรีมาเรียนและสอบเพิ่มเติมในด้านทักษะ
ความช�านาญ	มีวิชาการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	น�าไปสู่ปริญญาตรี	ช.ทวี	
ทีส่่งผลถงึเรือ่งค่าตอบแทน	ทีส่งูขึน้โดยไม่ต้องกลบัไป
เรียนในสถานศึกษาอีกซ่ึงเป็นการเรียนควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม	อีกทั้งสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรในกิจกรรมต่างๆ	ที่คณะกรรมการ	
CSR	จัดท�าขึ้นเป็นประจ�า

• การสื่อสาร	และการรับข้อมูลต่างๆ	 ในองค์กร
ของพนักงาน	เช่น	การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย	
กิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าเดือนเกิด	ผ่าน	
CSR	ฝ่าย	Happy	work	place	และกิจกรรม
ต่างๆ

• CEO	พบพนักงานในการประชุมแถว		
• การให้ข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 จากรายงาน

ประจ�าปี	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
• การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนจัดให้มี	 โครงการ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนช่าง	 ช.ทวี	 และการจัด
ฝึกอบรม

• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบส�ารวจ
ความคิดเห็น

• กล่องรับความคิดเห็นและการร้องเรียน		
• การประเมินผลการท�างานตนเองปีละ	2	ครั้ง

• สื่อสารผ่านเสียงตามสาย	และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

• สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• พัฒนาวัฒนธรรมที่ ดีงามภายใน
องค์กร		

• ทิศทางพัฒนาธุรกิจและสร้างความ
สัมพันธ์

• การบริหารงานบุคลากรอย ่างมี
ประสิทธิภาพ

• สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น		
ความมั่นคง

• จัดกิ จกรรมสร ้ า งความผูก พัน
พนักงาน	 สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้พนักงาน	 เพ่ือมุ ่งสู ่การเป็นผู ้
ประกอบการที่ดี

• จัดอบรมให้ความรู ้และการจัดให้
พนกังานในระดับช่างเข้าศกึษาความ
รู้เพิ่มในโรงเรียนช่าง	ช.ทวี

• ปฏบัิตต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมกนั
• ในปี	2558	บริษัทได้เพิ่มสวัสดิการ

ต่างๆ	ให้แก่พนกังาน	เช่น	สวสัดกิาร
เงินคนพิการ	เป็นต้น

 
ชุมชนละ
สังคม

     

การลดมลภาวะจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้าน
เสียง	ด้านกลิ่น	จัดดูแลในการตรวจสอบและให้ความ
ร่วมมอืกบัชมุชน	ในการตอบสนองเรือ่งทีช่มุชนร้องขอ	
และการจัดท�าระบบป้องกนัในมลภาวะต่างๆ	การช่วย
พฒันาเศรษฐกจิชุมชน	วดั	โรงเรยีนตามวาระประจ�าปี	
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนภายในท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสรมิสขุภาพ	หนัมาเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพ
และครอบครัวกีฬาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

• การสนับสนุนกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	 โดย
ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา	เทคโนโลยี	กีฬา	
วัฒนธรรม	พุทธศาสนา

• การร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่น	
ร่วมกจิกรรมชมุชน	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน
และองค์การปกครองท้องถิ่น

• กิจกรรมกีฬา	ฟุตบอล	ช.ทวี	 จูเนียร์	 คัพ	 และ
กิจกรรมประเพณีไทย

• จัดการส�ารวจชุมชนรอบโรงงาน	ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม	ปีละ	2	ครั้ง

• การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน	

• การให้ข้อมลูต่างๆ	ของบรษิทัฯ	จาก
รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

• วิทยุ	FM	Facebook		การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Media		
YouTube	channel

• ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• การดูแลส่ิงแวดล้อมรอบโรงงานให้
ดีขึ้น	 ลดผลกระทบด้านกล่ินของ
การพ่นสี

• จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือ	
แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม	

• สร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
รอบรัว้โรงงานผลติเพือ่ลดกลิน่สอีอก
จากโรงงานสู่ชุมชนรอบข้าง

22 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 บรษิทัฯ	มคีวามมัน่ใจในการด�าเนินงานผลติสนิค้าและบรกิารให้กับลกูค้า	ให้ยอมรบัในด้านผลประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้ทุกภาคส่วน	
จากการเรยีนรูก้ารพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง	ร่วมกันขบัเคลือ่นให้การพัฒนาระดบัท้องถ่ิน	ไปสูร่ะดบัสากล	อนัจะน�าความเจรญิในด้าน
สังคม	เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน	โดยก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรท้ังภายในและภายนอก	โดยมส่ีวนร่วมของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม	และสร้างผลตอบแทนทีเ่ตบิโตอย่างเป็นธรรม	มคีวาม
โปร่งใส	มีจิตส�านึกในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	โดย	บริษัทฯ	มีแผนด�าเนินการของแผนแม่บท	10	ปี	ซึ่งมี
การทบทวนเป็นประจ�าทุกๆ	ปี	ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคู่ค้า	ลูกค้า	ผู้ประกอบการ	หน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจนพนักงานในองค์กร	
มีการส�ารวจความพึงพอใจ	ความต้องการของลูกค้า	เป็นประจ�าทุกปี	อีกทั้งสื่อสารและท�างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน	
เพือ่น�าขอ้มูลมาปรับปรุงประสิทธภิาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการได้อย่างถกูต้อง	รวมทัง้เพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่าง
แท้จริง	จึงสรุปประเด็นด้านความรับผิดชอบและกระบวนการสื่อสารตามแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

พนักงาน

     

การพัฒนาความรู้จากองค์ความรู้เดิมของพนักงาน
เป็นสิ่งที่เราให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 โดยมุ ่ง
เน้นพนักงานที่มีอายุงานวุฒิการศึกษาต�่ากว่าระดับ
ปริญญาตรีมาเรียนและสอบเพิ่มเติมในด้านทักษะ
ความช�านาญ	มีวิชาการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	น�าไปสู่ปริญญาตรี	ช.ทวี	
ทีส่่งผลถงึเรือ่งค่าตอบแทน	ทีส่งูขึน้โดยไม่ต้องกลบัไป
เรียนในสถานศึกษาอีกซึ่งเป็นการเรียนควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม	อีกทั้งสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรในกิจกรรมต่างๆ	ที่คณะกรรมการ	
CSR	จัดท�าขึ้นเป็นประจ�า

• การสื่อสาร	และการรับข้อมูลต่างๆ	 ในองค์กร
ของพนักงาน	เช่น	การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย	
กิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าเดือนเกิด	ผ่าน	
CSR	ฝ่าย	Happy	work	place	และกิจกรรม
ต่างๆ

• CEO	พบพนักงานในการประชุมแถว		
• การให้ข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 จากรายงาน

ประจ�าปี	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
• การพัฒนาบุคลากรอย่างย่ังยืนจัดให้มี	 โครงการ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนช่าง	 ช.ทวี	 และการจัด
ฝึกอบรม

• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบส�ารวจ
ความคิดเห็น

• กล่องรับความคิดเห็นและการร้องเรียน		
• การประเมินผลการท�างานตนเองปีละ	2	ครั้ง

• สื่อสารผ่านเสียงตามสาย	และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

• สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• พัฒนาวัฒนธรรมที่ดีงามภายใน
องค์กร		

• ทิศทางพัฒนาธุรกิจและสร้างความ
สัมพันธ์

• การบริหารงานบุคลากรอย ่างมี
ประสิทธิภาพ

• สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น		
ความมั่นคง

• จัดกิ จกรรมสร ้ า งความผูกพัน
พนักงาน	 สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้พนักงาน	 เพ่ือมุ ่งสู ่การเป็นผู ้
ประกอบการที่ดี

• จัดอบรมให้ความรู ้และการจัดให้
พนกังานในระดบัช่างเข้าศกึษาความ
รู้เพิ่มในโรงเรียนช่าง	ช.ทวี

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมกนั
• ในปี	2558	บริษัทได้เพิ่มสวัสดิการ

ต่างๆ	ให้แก่พนกังาน	เช่น	สวสัดกิาร
เงินคนพิการ	เป็นต้น

 
ชุมชนละ
สังคม

     

การลดมลภาวะจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้าน
เสียง	ด้านกลิ่น	จัดดูแลในการตรวจสอบและให้ความ
ร่วมมอืกบัชมุชน	ในการตอบสนองเรือ่งทีช่มุชนร้องขอ	
และการจัดท�าระบบป้องกนัในมลภาวะต่างๆ	การช่วย
พฒันาเศรษฐกจิชุมชน	วดั	โรงเรยีนตามวาระประจ�าปี	
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนภายในท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสรมิสขุภาพ	หนัมาเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพ
และครอบครัวกีฬาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

• การสนับสนุนกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	 โดย
ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา	เทคโนโลยี	กีฬา	
วัฒนธรรม	พุทธศาสนา

• การร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่น	
ร่วมกจิกรรมชมุชน	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน
และองค์การปกครองท้องถิ่น

• กิจกรรมกีฬา	ฟุตบอล	ช.ทวี	 จูเนียร์	 คัพ	และ
กิจกรรมประเพณีไทย

• จัดการส�ารวจชุมชนรอบโรงงาน	ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม	ปีละ	2	ครั้ง

• การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน	

• การให้ข้อมลูต่างๆ	ของบรษิทัฯ	จาก
รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

• วิทยุ	FM	Facebook		การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่าน	Social	Media		
YouTube	channel

• ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• การดูแลส่ิงแวดล้อมรอบโรงงานให้
ดีขึ้น	 ลดผลกระทบด้านกลิ่นของ
การพ่นสี

• จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือ	
แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม	

• สร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
รอบรัว้โรงงานผลิตเพือ่ลดกลิน่สอีอก
จากโรงงานสู่ชุมชนรอบข้าง

กิจการท�าแผนกลยุทธ์ปี 2558 
จัดขึ้นทั้งหมด	3	ครั้ง	เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์	2023	(งบประมาณ	กลยุทธ์ทางการตลาด	และพัฒนานวัตกรรม)
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ลูกค้า /  
คู่ค้า

    

การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงของกระบวนการ	
พัฒนาการบริการออกแบบเชิงนวัตกรรมท่ีทันสมัย		
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ	 	 การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินอย่างมีระบบระเบียบ	 	การสั่ง
ซื้อสินค้าและช�าระเงินต่อคู่ค้าที่เป็นธรรม

• จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
• การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่าน

เว็บเพจ		
• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
• การส�ารวจความพึงพอใจ	
• คู่ค้าร่วมกับบริษัทฯ	สนับสนุนกิจกรรม	ช.ทวี	จู

เนียร์คัพ
• การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ

แนะน�าเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์		

• การบริการหลังการขายในประเทศ	ให้บริการรับ
แจ้งปัญหางานซ่อมบรกิาร	(After	Sales	Service)			
ตลอด	24	ชั่วโมง

• แบบส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า
• การรับรู ้ ข ้อมูลของบริษัทฯ	 ใน

รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

• ผ่าน	Social	Media	
• อีเมล์	เว็บไซต์	และ	แบบประเมิน

• การตอบสนองต่อความต้องการใน
เรื่องต่างๆ	แก่ลูกค้า

• สนิค้าทีต้่องการ	และการท�าให้สนิค้า
และบริการที่มีคุณภาพ

• บริหารงานซ่อมบริการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	

• การส่งมอบที่ตรงเวลา

• ค้นคว้าเทคโนโลยีและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี	มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพเท่าเทียมสากล	

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย	 และมี
มาตรฐาน

• พัฒนางานหลังการขายอย่างต่อ
เนื่อง

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของ	
ลูกค้าและคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	

เจ้าหนี้/ 
ลูกหนี้

    

การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง	 มีความโปร่งใส
ในการสั่งซื้อสินค้าและช�าระเงินต่อคู่ค้าท่ีเป็นหลัก
ธรรมาภิบาล

• การให้ข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 จากรายงาน
ประจ�าปี

• รายงานงบการเงนิปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบข้อ
บังคับและการก�ากับดูแลกิจการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การให้ข้อมลูกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างถกูต้อง	

• ติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์	 จดหมาย	 	 เว็บไซต์	
(website)	

• การปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีแ้ละลกูหนี	้ตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 หรือดีกว ่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

• ปฏบิตัติาม	ระเบยีบ	เงือ่นไขข้อตกลง
ตามสัญญาเงินกู ้	 ข้อตกลงต่างๆ		
และด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	

• จัดเยี่ยมชมกิจการเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจในการด�าเนินงาน

คู่แข่ง/
พันธมิตร

     

ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันการประมูลที่
ถูกต้องตามหลักระเบียบข้อบังคับของการเสนอและ
ประมลู	การให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แลกเปลีย่นความ
รู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกัน	การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

• ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การเยี่ยมชมกิจการระหว่างกัน	และความร่วมมือ

ทางธุรกิจในอนาคต	

• รายงานประจ�าปี	 รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

• บันทึกข้อตกลง	(MOU)
• การประชุมร่วมกัน
• จดหมาย	E-mail	 เยี่ยมชมกิจการ	

แลกเปลี่ยนวิทยากร	และ	Website	

• การแข่งขันอย่างโปร่งใส	มีจริยธรรม	
และด�าเนินกิจกรรมทางตลาดอย่าง
เป็นธรรม	

• การ ได ้ รั บความไว ้ ว า ง ใจจาก
พันธมิตร	

• ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
• การแข่งขันทางการค้าตามกลไก

ตลาดอย่างเป็นธรรม
• บริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจาก	

MAN	Truck	&	Bus	AG	ประเทศ
เยอรมนี	 (“MAN”)	 เป็นตัวแทน
ดัดแปลงสภาพรถแต่เพียงผู ้เดียว
นอกทวีปยุโรป

24 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ลูกค้า /  
คู่ค้า

    

การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงของกระบวนการ	
พัฒนาการบริการออกแบบเชิงนวัตกรรมท่ีทันสมัย		
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ	 	 การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินอย่างมีระบบระเบียบ	 	การสั่ง
ซื้อสินค้าและช�าระเงินต่อคู่ค้าที่เป็นธรรม

• จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
• การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่าน

เว็บเพจ		
• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
• การส�ารวจความพึงพอใจ	
• คู่ค้าร่วมกับบริษัทฯ	สนับสนุนกิจกรรม	ช.ทวี	จู

เนียร์คัพ
• การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ

แนะน�าเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์		

• การบริการหลังการขายในประเทศ	ให้บริการรับ
แจ้งปัญหางานซ่อมบรกิาร	(After	Sales	Service)			
ตลอด	24	ชั่วโมง

• แบบส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า
• การรับรู ้ ข ้อมูลของบริษัทฯ	 ใน

รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

• ผ่าน	Social	Media	
• อีเมล์	เว็บไซต์	และ	แบบประเมิน

• การตอบสนองต่อความต้องการใน
เรื่องต่างๆ	แก่ลูกค้า

• สนิค้าทีต้่องการ	และการท�าให้สนิค้า
และบริการที่มีคุณภาพ

• บริหารงานซ่อมบริการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	

• การส่งมอบที่ตรงเวลา

• ค้นคว้าเทคโนโลยีและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี	มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพเท่าเทียมสากล	

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย	 และมี
มาตรฐาน

• พัฒนางานหลังการขายอย่างต่อ
เนื่อง

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของ	
ลูกค้าและคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	

เจ้าหนี้/ 
ลูกหนี้

    

การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง	 มีความโปร่งใส
ในการสั่งซ้ือสินค้าและช�าระเงินต่อคู่ค้าท่ีเป็นหลัก
ธรรมาภิบาล

• การให้ข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 จากรายงาน
ประจ�าปี

• รายงานงบการเงนิปฏิบัตติามกฎหมายระเบยีบข้อ
บังคับและการก�ากับดูแลกิจการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การให้ข้อมลูกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างถกูต้อง	

• ติดต่อส่ือสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์	 จดหมาย	 	 เว็บไซต์	
(website)	

• การปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีแ้ละลกูหนี	้ตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 หรือดีกว ่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

• ปฏบิตัติาม	ระเบยีบ	เงือ่นไขข้อตกลง
ตามสัญญาเงินกู ้	 ข้อตกลงต่างๆ		
และด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	

• จัดเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการด�าเนินงาน

คู่แข่ง/
พันธมิตร

     

ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันการประมูลที่
ถูกต้องตามหลักระเบียบข้อบังคับของการเสนอและ
ประมลู	การให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แลกเปลีย่นความ
รู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกัน	การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

• ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การเยี่ยมชมกิจการระหว่างกัน	และความร่วมมือ

ทางธุรกิจในอนาคต	

• รายงานประจ�าปี	 รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

• บันทึกข้อตกลง	(MOU)
• การประชุมร่วมกัน
• จดหมาย	E-mail	 เยี่ยมชมกิจการ	

แลกเปลี่ยนวิทยากร	และ	Website	

• การแข่งขันอย่างโปร่งใส	มีจริยธรรม	
และด�าเนินกิจกรรมทางตลาดอย่าง
เป็นธรรม	

• การ ได ้ รั บความไว ้ ว า ง ใจจาก
พันธมิตร	

• ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
• การแข่งขันทางการค้าตามกลไก

ตลาดอย่างเป็นธรรม
• บริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจาก	

MAN	Truck	&	Bus	AG	ประเทศ
เยอรมนี	 (“MAN”)	 เป็นตัวแทน
ดัดแปลงสภาพรถแต่เพียงผู ้เดียว
นอกทวีปยุโรป

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 25



ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น/นัก
ลงทุน 

สภาพคล่องทางการเงนิทีม่ัน่คง	มผีลการประกอบการ
จากการลงทุนที่ดี	มีผลตอบแทนจากการลงทุน	ด้วย
ขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้	มีความชัดเจนโปร่งใส	
องค์กรมีการพัฒนาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง	อนาคต
ของการให้บริการมีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึ้น	

• จัดท�ารายงานประจ�าปี	 รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท
• การบรรยายสรุป	Road	show	ตามจังหวัดต่างๆ
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	 (Oppor-

tunity	Day)
• การออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน
• การประกาศผลประกอบการของบริษัทฯ	 ทุก

ไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	และบน	Facebook	CHO	News	

• ติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
โทรศัพท์	 จดหมาย	 	 เว็บไซต์ของ
บรษิทั	และFacebook	CHO	News	

• การให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
และการเจริญเติบโตของธุรกิจ

• การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
• สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงาน

ของบริษัท		

• เพิม่ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารให้
ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุได้ทราบข้อมูล
ของบริษัทฯ	

• เพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ในเว็บไซต์
ของนกัลงทนุสมัพันธ์ให้มีข้อมูลทีท่นั
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	และทันสมัย

สื่อมวลชน แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	รวดเร็ว • รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	Press	 tour	Thank	
Press	

• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ

• การแถลงข ่ าว	 อี เมล ์ (E -ma i l )		
เว็บไซต์(Website)	 	 Facebook		
Line	 	 โทรศัพท์	 	 การโฆษณาใน
ช่องทางของ	 CHO	 YOUTUBE	
CHANNEL	

• การได้รบัข้อมลูทีท่นัต่อเวลา	ถกูต้อง	
ครบถ้วน	เท่าเทียมกัน

• การได้รับข้อมูลความคืบหน้าทาง
ธุรกิจของบริษัท

• เ ป ิ ด เ ผยข ้ อมู ลกั บสื่ อทุ กสื่ อที่
เท่าเทียมกัน		

• ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของ
ธุรกิจ

หน่วยงาน
ราชการ

บรษิทัฯ	ได้มกีารติดต่อจดัซือ้	จดัจ้าง	กบัทางหน่วยงาน
ราชการมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งหน่วยงาน
ราชการยงัต้องก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	

• หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การเสนอราคาจดัซือ้	จดัจ้างกบัหน่วยงานราชการ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เงื่อนไขของรัฐ		

• จดหมายจากหน่วยงานราชการ	
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์		เว็บไซต์	(Website)

• บริษัทฯ	 ได้รับความไว้ใจจากหน่วย
งานราชการ	เป็นบรษิทัฯ	ทีป่ระกอบ
กิจการด้วยความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อ
บังคับ	ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	

26 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น/นัก
ลงทุน 

สภาพคล่องทางการเงนิทีม่ัน่คง	มผีลการประกอบการ
จากการลงทุนที่ดี	มีผลตอบแทนจากการลงทุน	ด้วย
ขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้	มีความชัดเจนโปร่งใส	
องค์กรมีการพัฒนาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง	อนาคต
ของการให้บริการมีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึ้น	

• จัดท�ารายงานประจ�าปี	 รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท
• การบรรยายสรุป	Road	show	ตามจังหวัดต่างๆ
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	 (Oppor-

tunity	Day)
• การออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน
• การประกาศผลประกอบการของบริษัทฯ	 ทุก

ไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	และบน	Facebook	CHO	News	

• ติดต่อส่ือสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
โทรศัพท์	 จดหมาย	 	 เว็บไซต์ของ
บรษิทั	และFacebook	CHO	News	

• การให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
และการเจริญเติบโตของธุรกิจ

• การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
• สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงาน

ของบริษัท		

• เพิม่ช่องทางการรับข้อมลูข่าวสารให้
ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุได้ทราบข้อมูล
ของบริษัทฯ	

• เพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ในเว็บไซต์
ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้มข้ีอมลูทีท่นั
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	และทันสมัย

สื่อมวลชน แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	รวดเร็ว • รายงานประจ�าปี	 รายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	Press	 tour	Thank	
Press	

• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ

• การแถลงข ่ าว	 อี เมล ์ (E -ma i l )		
เว็บไซต์(Website)	 	 Facebook		
Line	 	 โทรศัพท์	 	 การโฆษณาใน
ช่องทางของ	 CHO	 YOUTUBE	
CHANNEL	

• การได้รบัข้อมลูทีท่นัต่อเวลา	ถกูต้อง	
ครบถ้วน	เท่าเทียมกัน

• การได้รับข้อมูลความคืบหน้าทาง
ธุรกิจของบริษัท

• เ ป ิ ด เ ผยข ้ อมู ลกั บสื่ อทุ กสื่ อที่
เท่าเทียมกัน		

• ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของ
ธุรกิจ

หน่วยงาน
ราชการ

บรษิทัฯ	ได้มกีารติดต่อจดัซือ้	จดัจ้าง	กบัทางหน่วยงาน
ราชการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งหน่วยงาน
ราชการยงัต้องก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	

• หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การเสนอราคาจดัซือ้	จดัจ้างกบัหน่วยงานราชการ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เงื่อนไขของรัฐ		

• จดหมายจากหน่วยงานราชการ	
ติดต่อส่ือสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์		เว็บไซต์	(Website)

• บริษัทฯ	 ได้รับความไว้ใจจากหน่วย
งานราชการ	เป็นบรษิทัฯ	ทีป่ระกอบ
กิจการด้วยความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อ
บังคับ	ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	
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การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
	 ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากธุรกิจหลัก	1,158.79	ล้านบาท	และรายได้อื่น	16.16	ล้านบาท	ประกอบ
ด้วยรายได้ตามสัญญา	972.73	ล้านบาท	รายได้จากการขายและบริการ	169.90	ล้านบาท	และรายได้อื่น	16.16	ล้านบาท	ส่งผลให้
รายได้รวมลดลง	362.16	ล้านบาท	หรือ	23.8	%	จากปี	2557	เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง	โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกน�้ามันที่ได้รับผลจากราคาน�้ามันตกต�่าลง	และสินค้าโภคภัณฑ์ตกต�่า	การค้าและเงินทุนหมุนเวียนน้อยลง	ตลอดจนความผันผวน
ของตลาดการเงินที่ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก	รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ	
	 แต่อย่างไรกต็ามในปี	2558	บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยมีก�าไรสทุธ	ิ35.74	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	เป็นเงนิ	62.84	ล้านบาท	
หรือลดลง	63.7	%	

ตารางเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย ปี 2558 และ 2557

ปี 2557
ปี 2558

1,520.95

1,158.79 1,179.55

892.43

184.73 192.25

19.31 28.86
98.58

35.74

รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ดำเนินการ

ต้นทุน
ทางการเงิน

กำไรสุทธิ

ด้านค่าใช้จ่าย
	 ในปี	2558	บริษทัฯ	และบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายด้านต้นทนุขายและบรกิาร	892.43	ล้านบาท	โดยลดลงในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกบั
รายได้ที่ลดลง	เป็นเงิน	287.12	ล้านบาท	หรือ	24.3%	ซึ่งในปี	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เพิ่มอัตราค่าจ้างให้สูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขัน้ต�า่เพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่ทีกัษะการท�างานสงู	แต่ยงัคงอตัราก�าไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดับ	21.58	%	ซึง่ต�า่กว่าปี	2557	ที	่0.39%	จากการ
พัฒนาการออกแบบ	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ในการผลิต			ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปี	2558	เพิ่มขึ้น	7.53	ล้าน
บาท	ส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมโครงการประกอบรถโดยสารปรับอากาศที่กิจการร่วมค้า	JVCC	โดย	บริษัทฯ	ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด
ราคา	ในส่วนของต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น	9.55	ล้านบาท	จากการจัดหาเงินลงทุนเพื่อใช้ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่			
 
มูลค่าของอนุมัติสิทธิบัตรในการออกแบบ
	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	12	เรื่อง	และการจดทะเบียนสิทธิในการออกแบบ	10	เรื่อง	รวม
ทั้งหมด	22	เรื่อง	และอยู่ระหว่างการอนุมัติสิทธิบัตรในการออกแบบอีก	8	เรื่อง	โดยบริษัทฯ	มีอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรในการออกแบบ
ที่ยื่นเรื่องเสนอขออนุมัติอยู่	69	เรื่อง		
ณ	วันที่	5	มกราคม	2558	บริษัทฯ	ได้ให้บริษัทประเมินอิสระ	ในรายชื่ออนุมัติของ	ก.ล.ต.	ท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์จ�านวน	11	เรื่อง	ได้รับราคาประเมินมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ	61	ล้านบาท	โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง	6	ปี	ต่ออายุได้อีก	
2	ครั้งๆ	ละ	2	ปี	รวมเป็น	10	ปี	ทั้งนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในการด�าเนินการพัฒนาและออกแบบ	ทั้งหมดประมาณ	7.4	ล้านบาท		

28 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



สหกรณ์ออมทรัพย์

2558  1,960,390 บาท

2557 1,380,090 บาท  
พืเนุนหดุอนิงเ ่อเป็ ์ณรกหสกิชามสรากิดสัวสนุทงอกน

	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท	ช.ทวี	ขอนแก่น	
จ�ากัด	จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	
เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2547	 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ	มีการออมเงินเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก	 ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ	ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์	โดยทางสหกรณ์	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์จากบริษัท	ช.ทวี	ดอลลาเซียน	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีส่มาชกิถอืหุน้เพิม่ในแต่ละเดอืนและสมาชกิสหกรณ์ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่	5	ปีขึน้ไปทีล่าออกจากการเป็น
พนักงานของบริษัทฯ	และถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสหกรณ์	จะได้รับสวัสดิการมูลค่าหุ้นสมาชิกในส่วนที่บริษัทจ่ายสะสมให้	ณ	วัน
ที่	31	ธันวาคม	2558	สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกจ�านวน	604	คน	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกจ�านวน	515	คน	มี
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์	ปี	2558	จ�านวน	1,960,390	บาท	ปี	2557	จ�านวน		1,380,090	บาท	ซึ่งจะมี
จ�านวนเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี	

SUSTAINABLE

Learning
organization

     
    

โคร
งก

ารโ
รง
เรีย
นช่
าง

 ช
.ท
วี 

  
  
  
  
  
  
   

  
 C
SR

 กิจ
กรร

มสัง
คมและ

ชุมชน (กสช.)   CSR ส่ิงแวดล้อม   
 

CSR  กิจกรรมพิเศษ     HAPPY WORK PLACE

R2R

KM

CQI

“CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
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ประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์
	 บรษิทัฯ	ให้ความสนใจและล�าดบัความส�าคญัต่อประเดน็
ส�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิ	ทีท่�าให้เตบิโตอย่างย่ังยนืในอนาคต	ด้วย
เหตนุี	้เราจงึมกีารวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญัในทกุภาคส่วนการด�าเนนิ
ธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ที่ได้น�าเสนอในรายงานฉบับนี้	
โดยท�าการส�ารวจความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอก	ตลอดจนประเด็นต่างๆ	ที่อาจแสดง
ถึงโอกาสหรือความเสี่ยง	ประเด็นส�าคัญ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	
และด้านสิ่งแวดล้อม		ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการนวัตกรรม	
การวิจัยและพัฒนา	
การบริหารบรรษัทภิบาล	
การบริหารคู่ธุรกิจ

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
การใช้ทรัพยากร

กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
	 CHO 		 ใ ช ้ น โ ย บ า ย ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค ์ ก ร ไ ป
สู ่ความยั่งยืน	 ด้วยกลยุทธ์	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้	
(Learning	Organization)	ผ่านเครื่องมือ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	Routine	
to	Research	 (R2R)	Knowledge	Management	 (KM)	และ	
Continuous	Quality	Improvement	(CQI)	ท�าให้เกดิกระบวนการ	
เรียนรู้ตลอดเวลา	สิ่งที่มีความส�าคัญมากที่สุด	คือ	พนักงานเพราะ
เป็นผู้เชื่อมโยงและส่งต่อการพัฒนาจากภายในองค์กรออกไปสู่
สังคม	และสิ่งแวดล้อมภายนอก	นี่คือ	‘ความยั่งยืน’

การด�าเนินงานตาม แผนแม่บท 10 ปี  
“CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”
	 ปี	2558	บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาเจริญเติบโต	เป็นการวางแผนระยะยาว	คือ	แผนแม่บท	10	
ปี	ด้วยปณิธาน	“CHO	2023	แกร่ง	กล้า	ต่าง”	โดยได้ทบทวนเป็น
ประจ�าทกุปี	เพ่ือการน�าไปสูก่ารเป็นผูน้�าในการออกแบบ	สร้างสรรค์	
ผลิต	ผสานเทคโนโลยีระดับโลก	และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ด้วยการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี	สร้างผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

เพื่อตอบสนองลูกค้า	ท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น	ทั้งมีการค้นคว้า
เทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพเท่าเทียบสากล	 เน้นความแตกต่างของสินค้าอย่างเห็นได้
ชดัด้วยวธิกีาร	รวบรวมความรู	้อบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	
โครงการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	 (R2R)	และการมีโครงการ
โรงเรียนช่าง	ช.ทวี	

เทคโนโลยีในการค้นคว้า+รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้คุณภาพเทียบเท่าสากล
และเน้นความแตกต่างของสินค้าอย่างเห็นได้ชัด

กลยุทธ์การเจริญเติบโต
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“CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”

สร้างคน
บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้คนกล้าคิด กล้าแตกต่าง สู่เปา้หมายการเป็น ‘คนพันธุ์ ชอ’

บริษัทสร้างความรู้ผ่านโครงการพัฒนาพนักงาน (CHO Program) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น สร้างโรงเรียนช่าง 
ช.ทวี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสําหรับ พนักงาน ช.ทวี ให้เจ้าหน้าที่ระดับช่างเข้าเรียนและฝึกฝนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 บริษัทนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงานประจํา ให้สร้างคุณค่าต่อองค์กร (Routine 
to Research: R2R) ให้พนักงานทุกระดับทดลองสร้าง นวัตกรรมในการปฏิบัติจริง อาทิ เครื่องเจาะแชสซี 
หม้อลมเคลื่อนที่ ฯลฯ สามารถ สร้างรายได้ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน ลดระยะเวลาและความเสี่ยงในการทํางาน 
นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เปิดหลักสูตร เมคคาทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ 

ที่สามารถทํางานควบคู่กับพนักงานได้ ซึ่งจะช่วยลด ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

R2R

CHO
PROGRAM

Routine to Research

กล้าคิด กล้าแตกต่าง

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED

สร้างความรู้

 สร้างนวัตกรรม
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 โดยสรุปคือ	 นโยบายการขับเคลื่อนขององค์กร
จะมุ่งเน้นความรู้	 (Knowledge)	 เป็นพ้ืนฐานไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน	 โดยมีกลุ่มกิจกรรมและ
หลักสูตรของบริษัทเป็นพ้ืนฐานและเครื่องมือ	R2R	ช่วยใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

การขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

LEARNING 
ALL THE TIME

STRATEGY

CHO COMMUNITY +SOCIAL & COMMUNITY+ CUSTOMER & STAKEHOLDER

SUSTAINABLE
Learning

organization
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มสัง
คมและ

ชุมชน (กสช.)   CSR ส่ิงแวดล้อม   
 

CSR  กิจกรรมพิเศษ     HAPPY WORK PLACE

R2R

KM

CQI

	 การบรหิารจดัการความยัง่ยนืขององค์กรจะได้รบันโยบาย
การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	 โดยผู้บริหารมีหน้าที่ส�าคัญใน
การวางเป้าหมาย	และถ่ายทอดวิสัยทัศน์	กรอบการบริหารจัดการ
มายังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ	ทั้งนี้การถ่ายทอดจะอาศัยกลไก	
กระบวนการด�าเนนิงานของกลุม่กจิกรรมต่างๆ	เพือ่ให้บรรลถุงึเป้า
หมาย	ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร
	 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กรคือ	องค์กรแห่ง
การเรียนรู้	 (Learning	organization)	ทั้งนี้ทิศทางนโยบายของ
การจัดการความยั่งยืนจะใช้กระบวนการจากกลุ่มต่างๆให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา	(All	the	time)	โดยใช้กลไกที่มีอยู่เช่น	หลักสูตร
โรงเรียนช่าง หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน	 (CHO	Program)	
กระบวนการกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ท้ังน้ีการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย
เพื่อน�าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีส�าคัญคือ	การผลักดัน
และพัฒนาการท�างานประจ�าอย่างเป็นระบบ	 ทั้งนี้บริษัทได้น�า
เครื่องมือที่ส�าคัญมาใช้ในการขับเคลื่อนก็คือ	R2R	 (Routine	
to	Research)	 โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	
(Continuous	Quality	 Improvement	:	CQI)		เป็นเครื่องมือ
สนบัสนนุทีส่�าคญัในการพฒันางานประจ�าไปสูก่ระบวนการการท�า
วิจัยในงานประจ�า	(R2R)	โดยการท�า	R2R	ในปี	2558	มีทั้งสิ้น	
15	โครงการ
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ฝายกิจกรรมสังคม
และชุมชน

ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝายสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน

จัดตั้งโรงเรียนชาง ช.ทวี

พนักงานทำงานอยางมีความสุข
และองคกรที่พัฒนายั่งยืน

เปาหมายฝาย 
HAPPY WORK PLACE
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โครงการโรงเรียน
ช่าง ช.ทวี
 บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการในการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย	ด้วยการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	และคุณลักษณะของ
บุคลากร	โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร	3	รูปแบบ	ได้แก่	
การสอนงาน	(Coaching	/	OJT)	การแบ่งปันความรู	้(Knowledge	
Sharing	/	CHO	School)	และ	การมอบหมายโครงการ	(Project	
Assignment	/	Mechatronics	Project)	เพื่อให้บุคลากรสามารถ
น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพเพือ่ส่งมอบสนิค้าทีเ่หนอืความคาดหวงัให้กบั
ลกูค้า	ซึง่จะสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองค์กร	และรองรบัการเตบิโต
ของธุรกจิอย่างยัง่ยนื	ทัง้นีบ้รษิทัฯได้จดัท�าโครงการพฒันาบคุลากร
ที่ครอบคลุมในทุกระดับ	 เน้นการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล	(Interpersonal	Relationship)	รูปแบบการท�างาน
เป็นทีม	(Team	Work)

 

 การสอนงาน (Coaching / OJT)  

  

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing / CHO School)

การมอบหมายโครงการ  
(Project Assignment / Mechatronics Project)

CHO School  
Training for Trainer Program
	 เป็นหลักสตูรทีอ่อกแบบมาจากการประเมนิ	Competency	
Problem	ของพนกังานในระดบัหวัหน้างาน	เพือ่เตรยีมความพร้อม
พนักงานและพัฒนาไปสู่ครูช่างในโรงเรียน	 ช.ทวี	 เป็นการสอน	
หลักสูตรอบรมระยะส้ัน	 รูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานช่างฝีมือ
พื้นฐานที่ใช้ในการท�างานเฉพาะของบริษัท	ช.ทวี	โดยเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น	(12	สัปดาห์)	ซึ่งจะแบ่งกลุ่มพนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้
พัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านช่างในระดับพื้นฐาน	โดยแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มการเรียนรู้ดังนี้
	 -	ช่างทีเ่ข้ามาท�างานใหม่		จ�านวนคนทีเ่รยีนร้อยละ	40.4	
	 -	พนักงานออฟฟิศ	จ�านวนคนที่เรียนร้อยละ	12.8
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CHO MECHATRONICS PROGRAM

	 เป็นหลักสูตรเปิดสอนทั้งระดับวิศวกร	 และพนักงาน
ช่างเทคนิค	พนักงานแผนกต่างๆ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจพื้นฐานของระบบต่างๆ	ในการสร้างนวัตกรรม	เกิดการเรียน
รู้เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติและสามารถเข้าใจระบบควบคุม
ต่างๆ	และมีการท�าโครงการ	(Project)	ก่อนจะจบหลักสูตร	โดยมี
ทั้งหมด	10	โครงการ

นางนินเำดรากลผ  
CHO MECHATRONICS ปี 2558

ีทนางกันพนวนาํจ ่ นค/นยีรเ

ัชนวนาํจ ่ นค/นยีรเงมโว

ๆงา่ตกนผแนางกันพ มรรกวศิวกนผแ

12
8

144

168

โครงการที่ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 1. โครงการพลังงานไฟฟา้แสงสว่าง 
Solar Cell

	 -	ติดตั้งแผงจ�านวน	20	แผง	กรณีจ่ายโหลด	(12	ชั่วโมง)	
จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ	2-3	ชั่วโมง
	 -	แบตเตอรี่จ�านวน	20	ลูก	สามารถจ่ายโหลดได้นานสุด	
28.73	ชั่วโมง	หรือถ้าไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้
ประมาณ	24	ชั่วโมง
	 -	อินเวอร์เตอร์มีระบบการตรวจสอบพลังงานแบตเตอร่ี	
เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสามารถสลับการใช้งานไฟฟ้าได้	 	 โดยใช้ไฟ	
220	โวลต์	จากการไฟฟ้าจ่ายโหลดแทนพลังงานจากแบตเตอรี่

 2 ชุดสื่อการสอนด้วย 
Microcontroller

-	ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ	 โครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่างๆ	ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์	
-	ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ	ชุดค�าสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์	
-	การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไมโครคอนโทรลเลอร์	
-	การน�าไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ควบคุมอัตโนมัติต่างๆ
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ผลงาน R2R ต้นแบบที่ใช้งานจริง 1 โครงการ 
ในปี 2558

อุปกรณ์เก็บสายไฟ
	 โดย	:		นายไพโรจน์		มีสา
	 พนักงาน		:		แผนกไฟฟ้า

	ประโยชน์ทีไ่ด้	:	ลดปรมิาณขยะทีเ่กดิจากเศษเหลก็เหลอื
ใช้จากขบวนการผลิต	และลดลดเวลาจัดเก็บสายไฟได	้
50	%

กระบวนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R)
	 R2R	 เป็นโครงการ	 “การเรียนรู ้”	 ท่ีกระตุ ้นให้เกิด
การปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผสมผสานไปกับการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด	 โดยใช้นวัตกรรมหรือ	 Innovation	
ของพนักงานทุกระดับ	 ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานด้วยตัว
เองจากงานประจ�า	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการท�าวิจัย	ซึ่งทุก
ขั้นตอนของแต่ละโครงการ	 จะมีคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
และให้การสนับสนุนโครงการ	สามารถน�าไปด�าเนินการประยุกต์
ใช้ได้จริง	พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงท่ีดีขึ้นกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร	ซึ่งมีผลต่อ
	 -	การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
	 -	มกีารปรบัปรงุประสทิธผิลและความสามารถขององค์กร
โดยรวม
	 -	 เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและของพนักงานแต่ละ
บุคคล

สรุปผลการด�าเนินงานของ	โครงการ	R2R	ปี	2558

มี 1 โครงการที่ Proposal ผ่าน

1
7
8

มี 7 โครงการอยู่ในระหว่างดําเนินการ 

มี 8 โครงการ ไม่ผ่าน

ทั้งหมด 15 โครงการ

1515
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การด�าเนินงานของ CSR CHO 
ALL DEPARTMENT

Participation Process / Respect

CHO. Strength & Core Competency

สิ่ มอ้ลดวแงนชมุชะลแมคงัสมรรกจิก ษศเพิมรรกจิก HAPPY WORK PLACE
รากพิู้ผ -

- Anti Corruption
นชยษุนมิธทิส -

กอนยาภ / นใยาภนชมุช -

 ๆ งา่ตษศเพิมรรกจิก -
ทัษิรบนใยาภ

มรรกจิกนุนสบันสู้ผ **
ภายนอก **

ติจลศุก
Learning Process 
and  Development

- สิ่  นใยาภมอ้ลดวแง
- สิ่ กอนยาภมอ้ลดวแง

นา้ดมรรกตัวนานฒพั -
สิ่ มอ้ลดวแง

คณะกรรมการ CSR

)นชาหม( ดักำจ นยีซเาลลอด ีวท.ช ทัษิรบ
CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED
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ฝา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชน

เปาหมาย
ธรรมาภิบาล

ผูพิการ
ป 2558 : ไดชวยเหลือ

พนักงานพิการทั้งหมด 100%

สวัสดิการรานคา
ป 2558

เพิ่มสวัสดิการรานคาใหกับพนักงาน

ที่พัก
ป 2558 :

อาสาสมัครสมาชิกในกลุม (กสช)
รวมแรง ซอมแซมบานที่พักใหพนักงาน 

เปาหมาย
พนักงาน

แผนการชวยเหลือ
ชุมชน ป 2559

เยี่ยมบานพนักงาน
ป 2558 : กิจกรรมเยี่ยมบานพนักงาน

เพื่อตรวจสอบความเปนอยู
และสรางความสัมพันธ

ฟุตบอล ช.ทวี
จูเนียรคัพ (CJC)

ป 2558 :
ขยายโอกาสไปสูสังคมในวงกวาง

ตอตานการทุจริต
ป 2558 :

ไดติดตั้งกลองรับเรื่องรองเรียน จัดใหมีชองทาง
รับเรื่องรองเรียนในเว็บไซตของบริษัท

คาย / กิจกรรม
ป 2558 : 

กิจกรรมเขาคายตอตานการทุจริต

ฝายกิจกรรม
สังคมและชุมชน

	 กรรมการและคณะท�างานฝ่ายกจิกรรมสังคมและชมุชน	มหีน้าทีร่บัผดิชอบในด้านการด�าเนนิงานกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง	การ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น	(Anti	–	Corruption)	สิทธิมนุษยชน	(SCA)	และชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร	โดยกรรมการและคณะท�างาน
ได้มกีารประชมุปรกึษาหารอืแนวทางการท�างาน	การแก้ไขปัญหาในเรือ่งทีไ่ด้รบัผดิชอบทกุเดอืน	เพือ่น�าแนวทางทีไ่ด้จากการประชมุเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ

แผนการช่วยเหลือชุมชน ปี 2559
	 บริษัทฯ	ได้วางแผนจัดท�าโครงการตลาดนัด	ช.ทวี		โดยไม่เก็บค่าสถานที่	จัดให้ชุมชน	และพนักงานบริษัทฯ	มาขายของในพื้นที่
ของบริษัทฯ	ทุกวันเสาร์	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน	และชุมชน
 ผลการด�าเนินงานของฝา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชนในปี 2558

• จัดให้มีกล่องร้องเรียน
	 ฝ่ายกจิกรรมสงัคมและชมุชนได้จดัให้มกีล่องรบัเรือ่งร้องเรยีน	และจะเปิดกล่องใน	เดอืนละ	1	ครัง้	แล้วน�าเรือ่งร้องเรยีนมาแจ้ง
ที่ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน	เพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ไข	จากผลการด�าเนินงานเรื่องร้องเรียนในปี	2558	
มีเรื่องร้องเรียนผ่านกล่องร้องเรียนทั้งหมด	8	เรื่อง	มีเรื่องที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาเพื่อด�าเนินการแก้ไข	5	เรื่อง	และได้ด�าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยเแล้ว

• เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 คนพันธุ์	ชอ	ได้ไปแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ร่วมขบวนปั่นจักรยาน	จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการให้
ทุกภาคส่วนและทุกภาคีเครือข่ายได้ร่วมลงนามสัตยาบรรณร่วมกัน	และเพื่อแสดงพลังการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น		ณ	ตลาดตองแปด	
จงัหวดัขอนแก่น	เส้นทางป่ันรอบเมอืงของจงัหวดัขอนแก่น	การจดัให้พนกังานเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี	้เพือ่รณรงค์ต่อต้านคอร์รปัชัน่	ช่วย
ปรับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น	และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ
บริษัท
	 บริษัทฯ	มีนโยบายเปิดรับคนพิการเข้าท�างานเพื่อสร้าง
เสรมิความเท่าเทยีมกนัและส่งเสรมิให้คนพกิารมคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน
อย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้รับคนพิการเข้าท�างาน	
รวม	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	1	ของพนักงานท้ังหมด	(ณ	ตุลาคม	
2558)	และมีเงินสวัสดิการคนพิการเพื่อให้พนักงานผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลอื	เป็นการปฏบิตัต่ิอแรงงานทีด่ยีิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัได้จดัให้
พนกังานผูพ้กิารท�างานในแผนกทีเ่หมาะสม	และลดความเสีย่งจาก
อุบัติเหตุจากการท�างาน	 โดยฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน	 เป็นผู้
เสนอเรือ่งสวสัดกิารคนพกิารต่อคณะกรรมการ	CSR	และกรรมการ
บริหารได้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร	

ผลการส�ารวจเกี่ยวกับที่พักอาศัยของพนักงาน

พอใจน้อยมาก
หน่วย : คน หน่วย : คน
ความพึงพอใจในที่พักอาศัย ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

พอใจน้อย

6

บ้านเช่า

51

บ้านบิดา-มารดา

บ้านญาติ

94

15

บ้านส่วนตัว

อื่นๆ

38
33

89

ดีมาก

ดี68

9

ปานกลาง

8

โครงการซ่อมแซมบ้านพนักงาน
	 ในปี	2558	ฝ่ายกิจกรรมกิจกรรมสังคมและชุมชน	ได้
ด�าเนินงานในโครงการซ่อมแซมบ้านของพนักงานตามแผนงานที่
ตั้งไว้ในปี	2557	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น	โดย
การร่วมมอืของอาสาสมคัรจากพนกังานร่วมแรงซ่อมแซมทีพ่กัอาศยั	
จากการแจ้งความประสงค์การช่วยเหลอืมาทีฝ่่ายกจิกรรมสงัคมและ
ชุมชน	ในผลการด�าเนินงานในปี	2558	มีบ้านของพนักงาน	1	ราย	
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับการซ่อมแซม	 โดยมีอาสาสมัครจาก
เพื่อนพนักงานเข้าท�าการซ่อมแซมบ้าน	
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ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ
	 บริษัทฯ	จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	และรุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชื่อโครงการ	ฟุตบอล	ช.	ทวี	จูเนียร์คัพ	
เป็นประจ�าทกุปี	เริม่ตัง้แต่ปี	2554	รวมการจดัทัง้หมด	5	ครัง้	เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจกฬีา	มกีจิกรรมท�า	และหลกีเลีย่งยาเสพ
ติด	โดยมีผลพลอยได้คือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ	และมีโอกาส	เป็นพนักงานของบริษัทฯ	ในอนาคต	อีกทั้งผู้ปกครอง	ผู้ชื่นชอบกีฬา	
จะได้เหน็	และรู้จกับรษิทัเพิม่ขึน้	โดยในปี	2558	ทางบรษิทัฯ	ได้จดัการแข่งขนัฟตุบอลพร้อมการแข่งขนักรฑีาในชือ่โครงการว่า	“ช.ทว	ีมชั
โช	ศกึลกูหนงัและเจ้าหนลูมกรด	ปีที	่5”		ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และได้มกีารจดั
แข่งขันกรีฑา	ทั้งหมด	22	ทีม	จ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วม	251	คน	

สถิติทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 

2015

32

32
น่กแนอข

มหาสารคาม
ีนาธรดุอ

หนองคาย
์ยมัรีรุบ

ามีสชารรคน
์ุธนิสฬาก

ราการปรทุมส
รคนาหมพทเงุรก

2014

28

32

น่กแนอข
มหาสารคาม
สกลนคร

ีรุบทนัจ
รคนาหมพทเงุรก

2013

27

26

น่กแนอข
มหาสารคาม

ีนาธรดุอ
เลย

รคนาหมพทเงุรก

2012

26

19
น่กแนอข

มหาสารคาม
ิมูภยัช
ีนาธรดุอ

16

23

39

45

53
60

64

2011
น่กแนอข

ปี 21 นุ่ร

ปี 21 นุ่ร

ปี 21 นุ่ร ปี 21 นุ่ร

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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ฝา่ยสิ่งแวดล้อม

	 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร	และที่ส�าคัญคือ	การพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับองค์กร

วัตถุประสงค์ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับ To Goal CHO 2023 

1.	 จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม	และติดตามประเมินผลการด�าเนินการดัง
กล่าวอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็น	สิ่งแวดล้อม	 เช่น	ระบบนิเวศน์	ปัญหาโลก
ร้อน	มลภาวะ	ฯลฯ

2.	สรรหาเทคโนโลยี	และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน
ด้านสิง่แวดล้อม	โดยค�านงึถงึ	การลดปรมิาณ	และการ
บ�าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ	

3.	ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ	มมีาตรการประหยดั
พลังงาน	และการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	

4.	พัฒนาสนิค้าและบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	
มีความปลอดภัยในการ	ใช้งาน	

5.	ความปลอดภัย	และระบบสาธารณสุข	แก่พนักงาน	
และชุมชนโดยรอบ

6.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับด้าน 
สิ่งแวดล้อม	

7.	ส่งเสริมให้ลกูค้าตระหนกัถงึข้อพงึระวงัด้านสิง่แวดล้อมที่
เกิดจากการใช้สินค้า	และบริการของกลุ่มบริษัทฯ	

8.	 สร้างเสริมความรู ้	 ฝึกอบรมพนักงาน	 และชุมชน
โดยรอบในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัย	 และ	
สาธารณสุข

9.	จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการ
รายงานต่อหน่วยงานก�ากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว

10.	ส่งเสรมิการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	สนบัสนนุกจิกรรม
ชุมชน	

ผลการด�าเนินงานของฝา่ยสิ่งแวดล้อมในปี 
2558

โครงการพัฒนา	 CHO	 สู่ชุมชน	 (พัฒนารั้วต้นไม้รอบ
โรงงาน)	
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการป้องกัน	ควบคุม	หรือบ�าบัด	กลิ่น	
อากาศเสีย	 และฝุ่นละออง	จากการประกอบกิจการ	 เพื่อไม่ให้
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ	
โดยการจัดให้มีการตรวจวัดจากองค์กรภายนอกประจ�าทุก	 6	
เดือน	ซึ่งจากแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ดังที่กล่าวมานั้นพบ
ว่ายงัไม่เพยีงพอต่อการควบคมุมลภาวะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
ของบรษิทัฯ	จากการส�ารวจผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	และสขุภาพ
ของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่กล้เคยีงบรษิทัฯ	ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่าฝุ่นละอองจากบริษัทฯ	ส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับ
น้อยที่สุด	และปานกลางที่ร้อยละ	28.00	และในระดับมากร้อยละ	
16.00	โดยทีป่ระชากรทีอ่าศยัในหมูบ้่านถาวร	ได้รบัผลกระทบจาก	
กลิน่	และเสียง	มากกว่าหมูบ้่านโนนตุ่น	ซึง่มทีีต่ัง้อยูห่่างจากบรษิทัฯ
มากกว่าหมู่บ้านถาวร	และประชาชนส่วนใหญ่	แนะน�าให้บริษัทฯ	
จัดการปัญหาเรื่องกลิ่น	และฝุ่นสี	ที่ปล่อยออกจากโรงงาน	รองลง
มาคือปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักผ่อน	
	 จากสรุปผลการส�ารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังมีละออง
ฝุ่น	และกลิ่นที่เกิดจากการท�าสีที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
อยู่	 จึงได้ตรวจสอบกลับมายังพ้ืนที่ท�าสีของบริษัทฯ	พบว่า	ห้อง
ท�าสีของบริษัทฯ	 ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	ทางคณะ
กรรมการ	CSR	ฝ่ายสิง่แวดล้อม	จงึมแีนวคดิทีจ่ะท�าการปลกูต้นสน
ประดิพัทธ์ริมรั้วบริเวณด้านข้างและด้านหลังโรงงาน	เป็นการปลูก
ทดแทนต้นเดิมที่ตายจากการปลูกไว้เมื่อครั้งก่อนหน้าน้ี	 	 เพื่อให้
เติบโตขึ้นเป็นแนวรั้วธรรมชาติ	ท�าหน้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของกลิ่น	และละอองสี	 ไม่ให้ไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรอบๆ	บริษัทฯ	และเป็นการสร้างแนวรั้วธรรมชาติ	 เพราะ
ไม้ยืนต้นอย่างต้นสนประดิพัทธ์ไม่ได้ท�าหน้าที่เพียงป้องกันการฟุ้ง
กระจายของกลิ่น	และละอองฝุ่นสีเท่าน้ัน	แต่ยังคงท�าหน้าที่เช่น
ต้นไม้ทั่วไป	คือให้ร่มเงา	ให้ความสวยงามตามธรรมชาติ	และเพื่อ
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสูช่มุชนของพนกังานทกุคนซึง่เป็นภาพ
ลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อไป
	 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ	 มีป ัจจัยเสี่ยงด ้าน
อาชีวอนามยั	สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกระบวนการท�าให้เกดิผลติภณัฑ์	
คือ	กระบวนการท�าสี	
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แนวทางจัดการความเสี่ยง

มลพิษทางอากาศ
ฝุน่ละออง	:	บรษิทัฯ	มมีาตรการควบคมุ	และป้องกนัฝุน่ละอองดงันี้

�	 การท�างานในห้องพ่นสี	และห้องยิงทรายที่มีผนังปิด
กั้นลมมิดชิด	มีพัดลมดูดอากาศ	เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น	(ระบบปิด)

�	 ติดตั้งอุปกรณ์กรองฝุ่นสี
�	 กระบวนการท�าสี

นํ้า พลังงานไฟฟา้

สี นํ้า พลังงานไฟฟา้ 
และกระดาษ

พลังงานไฟฟา้

พลังงานไฟฟ้า
เม็ดทรายทำความสะอาด

เสียง

ขยะ ฝุน่ละออง

กลิ่นเหม็น

นํ้า พลังงานไฟฟา้ 
สารทําความสะอาด

เสียง

นํ้าเสีย ฝุน่ละออง

ฝุน่ละออง สี

กระดาษ
เป้ิอนสี

เสียงนํ้าเสีย

นํ้าเสีย

VOCs

การขัดให้เนียน

การพ่นสีพ้ืน/พ่นสีจริง

การทำความสะอาด

การลอกสีเก่า
การซ่อมสี

การโป๊วสี

1

2

3

4

5

	 โดยรอบบริเวณห้องพ่นสี	ท�าการปลูกต้นสนเป็นแนว
ก�าแพงในการป้องกันฝุ่นละอองกลิ่น	VOCs

�	 นโยบายปรับเปลี่ยนลดการใช้สีที่มีส่วนผสมของ	
VOCs	เช่นสีฝุ่น

�	 การจัดเก็บ	ปิดครอบภาชนะที่เก็บสารระเหย	และ
วัสดุที่ปนเปื้อนสารระเหยให้มิดชิดมลพิษทางน�้า	น�้า
เสียที่เกิดจากกระบวนการท�าสีของบริษัทฯ	ไม่มีความ
สกปรกมากนัก	มีเพียงเศษสี	และอนุภาคของสาร
อินทรีย์ระเหย	

มลพิษทางเสียง
�	 บริษัทฯได้ด�าเนินการควบคุม	และป้องกันเสียงดังจาก

แหล่งก�าเนิด	
�	 มีการสกัดกั้นไม่ให้เสียงจากแหล่งถึงผู้รับเสียง	เกิน

กว่าที่จะรับ
�	 ใช้แผ่นซับเสียงติดตั้งกับโครงสร้างอาคารโรงงาน
�	 ส�าหรับการควบคุมและป้องกันผู้ที่รับเสียงโดยตรง	ให้

มีการใช้เครื่องป้องกันเสียง	เช่น	เครื่องครอบหูลดเสียง	
และปลั๊กลดเสียงดัง

	 พนักงานร่วมกันปลูกต้นสนประดิพัทธ์จ�านวน	208	
ต้น	ริมรั้วบริเวณด้านข้างและด้านหลังโรงงาน	 ในวันอาทิตย์ที่	16	
สิงหาคม	2558	 	 เพื่อสร้างรั้วก�าแพงธรรมชาติท่ีสามารถกรอง
กลิ่น	และละอองฝุ่นสีที่เกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	ลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต	และพนักงาน
ทุกคนมีจิตส�านึกที่ดีในช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
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	 กรรมการและคณะท�างานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูป
แบบต่างๆ	 เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม	บริษัทจึงได้มีนโยบายการท�างานด้าน	CSR	ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาด้านความยั่งยืน
อย่างแท้จริง	โดยมี	ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดต่อยอดจากที่เป็นผู้สนับสนุนด้านต่างๆ	ให้บริจาคเพื่อเป็นการกุศลการ
สนับสนุนและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการด�าเนินงานของฝา่ยกิจกรรมพิเศษในปี 2558

กิจกรรมบริจาคโลหิต  กิจกรรม CSR กิจกรรมวันเด็ก

ใน	1	ปีก�าหนดจัดให้มีการบริจาคโลหิต
เพ่ือเสรมิสร้างจติส�านกึในการเสยีสละและ
รับบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลเพ่ือ
น�าไปใช้รักษาผู้ป่วย	 ในปี	2558	 ได้จัด
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด	3	
ครั้ง	พนักงานร่วมบริจาค	167	ราย	รวม
ยอดโลหิตที่ได้ทั้งหมด	74,300	 ซีซี.	 	มี
รายละเอียดดังนี้
	 ครั้งท่ี	 1	 วันท่ี	 11	 เมษายน	
2558	 	พนักงานร่วมบริจาค	56	 ราย			
24,400	ซีซี.
	 ครั้งที่	 2	 วันที่	 15	 สิงหาคม		
2558	พนักงานร่วมบริจาค	 76	 ราย			
33,500	ซีซี.
	 ครั้งที่	3		วันที่	21	พฤศจิกายน		
2558	พนักงานร่วมบริจาค	 35	 ราย			
15,400	ซีซี.

มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล
สตรที	ซอคเกอร์	ต้านยาเสพตดิ	ครัง้ที	่14	
ของกลุ่มเยาวชน	ศูนย์ประสานงานระดับ
ต�าบล	อ.โกสุมพิสัย	จ.มหาสารคาม	โดย
มีประธาน	 เป็นตัวแทนมอบทุน	 เมื่อวัน
ที่	7	เมษายน	2558	เพื่อการส่งเสริมให้
เยาวชนได้มกีารออกก�าลงักายโดยการเล่น
กีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด	 ตลอดจน
เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก	
สามัคคีในหมู่คณะ	มีวินัย	คุณธรรม	และ
จริยธรรม	อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	

กิจกรรมวันเด็ก	 มอบของขวัญงานวัน
เด็กที่โรงเรียนบ้านโนนตุ ่น	 ชุมชนรอบ
ข้างบรษัิทฯ	เพือ่สนบัสนนุการจดักิจกรรม
ของชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

24,400
cc.

1
56 

employees
33,500

cc.

2
76

employees
15,400

cc.

3
35 
employees

ก็ดเนัวมรรกจิกBlood Donation The CSR funded 
to support

ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ (SPA)
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	 เป็นกิจกรรมทีเ่สรมิสร้างความสขุของพนกังาน	ให้เกดิความสขุทัง้	8	ประการ	โดยการท�าให้เกดิขึน้ทกุด้านจากการจดัท�าโครงการ
ต่างๆ	มาจากการประชุมหารือแนวทาง	ผ่านทางคณะกรรมการ	Happy	Work	Place	ที่ด�าเนินการวางแผนจัดงาน	พิจารณางบประมาณ
ต่างๆ	ที่บริษัทจัดสรรให้จัดกิจกรรมส�าคัญๆ	พิจารณาข้อเสนอแนะ	พร้อมตอบปัญหาและชี้แจงข่าวสาร	ข้อมูลที่ถูกต้อง	

ผลการด�าเนินงานในปี 2558 ของฝา่ย HAPPY WORK PLACE 

กิจกรรม
ครอบครัว
สุขสันต์

Happy Brain

The casts 
liabilities to 
employees

Engagement

วัฒนธรรม
องค์กร

การมี
ส่วนร่วม

National 
Mother day 
and Father day

Employee
Birthday

Happy
Heart

Fitness 
Promoting

Good Food, 
Economic price

1. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ 
(Happy Family) 
เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในความส�าคัญ
ของครอบครัว	การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว	ฝ่าย 
HAPPY WORK PLACE	จัดให้พนักงานได้แสดงความรักต่อพ่อ	
ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

2. โครงการปลดหนี้ให้พนักงาน  
(Happy Money)
บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความสุขพนักงานโดยปัญหา
หนึง่ทีส่่งผลต่อการท�างานคอื	ภาวะความเครยีด	ความกงัวลใจเกีย่ว
กับหนี้สิน	 โดยมองการแก้ปัญหาแบบองค์รวมเพื่อเป็นการปลอด
ภาระและพัฒนาวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ

 
 

ฝา่ย HAPPY WORK PLACE
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3. กิจกรรมท�าบุญตักบาตร (Happy Soul)
	 กจิกรรมท�าบญุตกับาตรในวนัคล้ายวนัเกดิของพนกังาน
ในแต่ละเดือน	 (เดือนละ	1	ครั้ง)	 เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง	
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีณุธรรมและจรยิธรรมท่ีดงีาม	สามารถปฏบิตัิ
งานร่วมกันอย่างมีความสุข	สร้างความศรัทธาในศาสนาและมี
ศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต

4. กิจกรรมส่งเสริมการการออกก�าลังกาย 
(Happy Body)  
กจิกรรมส่งเสรมิให้พนกังานได้ออกก�าลงักายหลังเลกิงานและเวลา
พักกลางวัน	เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

5. โครงการอาหารราคาถูก (Happy Money)
	 บริษัทฯ	 ได้จัดโครงการอาหารราคาถูกและโครงการ
ข้าวฟรี	ให้กับพนักงาน	โดยฝ่าย	HAPPY	WORK	PLACE	ได้เริ่ม
โครงการนี้ในปี	2558	 เป็นต้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือ
ค่าครองชีพของพนักงาน

6. มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน (Happy Heart)
ฝ่าย	HAPPY	WORK	PLACE	ได้เป็นตวัแทนน�าสิง่ของทีไ่ด้รบัจาก
การบริจาคไปช่วยเหลือพนักงานที่เกิดไฟไหม้บ้าน	 เป็นการแสดง
ความมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน	 โดยในปี	2558	มีพนักงานที่ได้รับ
ความช่วยและเกิดเหตุไฟไหม้บ้านจ�านวน	2	ราย

7. กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax)
	 บริษัทฯ	 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการผ่อนคลาย	
เมื่อชีวิตในการท�างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท�างาน	
ขณะเดยีวกนัการใช้ชวีติส่วนตวักต้็องรูจ้กัผ่อนคลายเหมอืนกนันัน่
คือสมดุลชีวิต

 8. การศกึษาหาความรู ้พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
(Happy Brain)
ได้จดัให้พนกังานอบรมศกึษาหาความรูเ้พ่ือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่าง	ๆ 	น�าไปสูก่ารเป็นมอือาชพีเพ่ือให้เกดิความมัน่คงก้าวหน้าใน
การท�างาน	คอืเรยีนเพ่ือรู	้มปัีญญาก้าวหน้าในชวีติ	มคีวามช�านาญและมี
ความรูค้วามสามารถในงาน	มคีวามรบัผดิชอบ	มกีารพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง	มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา		

44 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 2558
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



  การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 
• มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จึงก�าหนดนโยบาย	ดังต่อไปนี้	
• มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสรมิให้พนักงานปฏบิตัติามกฎระเบยีบและข้อก�าหนดอ่ืนๆ		ทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั		

รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	
• มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการท�างาน	โดยที่จะวางแผนและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ	
• จะด�าเนินเรื่องการคัดแยกขยะและประหยัดพลังงาน	 	 โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติ

ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ	พร้อมที่จะ
ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 โดยสอดคล้อง
ตามกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการน�้า (Water  Management)
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการใช้น�้าอย่างคุ้มค่า	การน�าน�้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่มาก	จึงท�าให้บริษัทฯ	
ไม่มีปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการน�้าและไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับการใช้น�้า	การจัดการด้านการควบคุมคุณภาพน�้าที่ปล่อยออกจาก
กระบวนการผลิต	และอาคารส�านักงาน	ได้น�ามาตรการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าให้มีความเหมาะสม	
ด้วยระบบบ�าบัดน�้าเสีย	แบบติดกับที่ส�าหรับอาคารส�านักงาน	ได้แก่	บ่อดักไขมัน	(Grease	Trap)	ระบบบ่อเกรอะ	(Septic	Tank)	ระบบ
บ่อกรองไร้อากาศ	(Anaerobic	Filter)	เพือ่ให้น�า้ทิง้มคีณุภาพดขีึน้ก่อนปล่อยเข้าบ่อซมึลงดนิ	และท่อระบายน�า้สาธารณะ	เพือ่ให้สามารถ
บ�าบัดน�้าเสียได้ตามมาตรฐานน�้าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบ และวัดค่า (Monitoring & Measurement)
	 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ	 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการ
ผลิต	 ในส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซจากกระบวนการท�าสีอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 เน่ืองจากมากกว่า	80%	ของกระบวนการ
เลือกใช้สี	2K	ระบบ	Low	Emission	Product	อีกทั้งยังมีห้องอบพ่นสีติดตั้งระบบกรองอากาศที่ทันสมัยใช้ในกระบวนการพ่นสีเพื่อลด
มลภาวะสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง	(Particulate)	จากกระบวนการผลิตพบว่ามีค่าอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดทางกฎหมาย
เช่นเดียวกัน	นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในโรงงาน	และมาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศใน
พื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน	ตามตัวชี้วัดมาตรฐานและความถี่ตามข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	โดยศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน	และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC17025

การด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 45



	 การตรวจวดัเสยีงบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ด�าเนนิการตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีงในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน	และในพืน้ทีช่มุชนเป็น
ประจ�าทุก	6	เดือน	โดยระดับความดังของเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดทุกบริเวณที่มีการตรวจวัด

การจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต (Waste Management) 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ได้ด�าเนินการแยกก�าจัดตามประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานทางกฎหมายโดยในปี	2558	มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย	รวม	900	ตัน	ก�าจัดโดยการคัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่าย
ต่อ	(Sorting)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการรีไซเคิล	และการน�ากลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการ	3Rs	เพื่อลด
ต้นทนุการก�าจดัของเสยีอตุสาหกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ	ทีเ่หลอืถกูการฝังกลบอย่างถูกสขุอนามยัในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเป็นสดัส่วนไม่ส่ง
ผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงาน	อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และใช้พลังงานอย่างประหยัดผ่าน
โครงการ	3Rs	ให้กับเยาวชน	และประชาชนในท้องถิ่น	นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาการน�าเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาพัฒนา
เพือ่ให้เกดิผลติภณัฑ์ใหม่	เช่นโครงการศกึษาและพัฒนาอฐิมวลเบาจากเศษโฟม	PU	กจิกรรมการเสรมิสร้างความรู	้เพือ่การพฒันาสูช่มุชน	
ที่มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้	เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น	และเพื่อกระตุ้นจิตส�านึก

พลังงานที่ยั่งยืน และนวัตกรรมสีเขียว  (Sustainable energy & Green Innovation) 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีพันธกิจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มีความยั่งยืน	ความปลอดภัย	เป็นมิตรต่อผู้ใช้	และ
สามารถใช้งานหลากหลายซึ่งเป็นพื้นฐานด้านอนุรักษ์พลังงาน	 โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามมาตรฐาน	และข้อก�าหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้งด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ	และผลิตภัณฑ์
ที่ลดการใช้พลังงาน	อย่างจริงจัง	ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์	และกิจกรรมของบริษัทฯ	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	บริษัทฯ	จึงจัดให้
มีการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน	

การประหยัดพลังงานและการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม
	 ปัจจบุนัเศรษฐกจิ	และอตุสาหกรรมของประเทศไทยได้ขยายตวัข้ึน	รวมทัง้ยงัมกีาร
เพิ่มจ�านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ความต้องการพลังงานในประเทศสูงขึ้น	ร้อยละ	13	
ต่อปี	และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มต่อไป	ท�าให้ประเทศต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 เพิ่มมากขึ้น		
บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญ	 ในการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง	รวมถึงการใช้พลังงาน
ทดแทนต่างๆ	เพือ่ลดภาระให้กบัประเทศ	และเพือ่ประยกุต์ใช้ความรูข้องพนกังานทีไ่ด้จากการ
อบรมวิชาแมคคาทรอนิกส์	โดยน�า	โซล่าเซลล์	มาศึกษาและพัฒนาในการท�าพลังงานทดแทน
ไฟฟ้าแสงสว่าง	จึงได้จัดท�าโครงการที่จะน�าพลังงานทดแทน	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อ
ใช้ส�าหรับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดยรอบร้ัวบริษัท	ซึ่งจะช่วยลดการซื้อพลังงานและช่วยให้
ประหยัดพลังงาน	จากเดิมซึ่งเป็น	Sport	 light	ใช้พลังงานไฟฟ้าถึง	43.2	kWh	เปลี่ยนเป็น
แสงสว่างจากหลอดไฟ	LED	โดยใช้พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์	8.16	kWh	ที่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าแสงสว่างรอบรั้วบริษัทได้ไม่น้อยกว่าวันละ	12	ชั่วโมง	สามารถลดค่าไฟฟ้า
ได้ถึง	63,072	บาทต่อปี		
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานที่
ยั่งยืน	ด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุ	Composite	มาใช้ในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์น�้าหนัก
เบาเชิงพาณิชย์	 ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบรรทุกได้มากขึ้นจากน�้าหนักที่ลดลงของ
ผลิตภัณฑ์	โดยสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง	ได้ถึง	9%
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการวิจัย	และพัฒนาจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบ	สร้างสรรค์	ผลิต	ผสานเทคโนโลยีระดับ
โลก	 เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ	 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 เพื่อตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลงใน
อตุสาหกรรมการขนส่ง	เพือ่ลดต้นทนุ	เพิม่ประสทิธภิาพ	และความปลอดภยัในการขนส่งสนิค้า	ตลอดจนลดผลกระทบในเชงิลบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	ด้วยการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ	และสร้างผลิตภัณฑ์	โดยในปี	2557	ได้จัดท�าโครงการ	Electric	Truck	
และ	Electric	Catering	หรือ	รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า	และรถขนส่งล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้า	100%	เพื่อลดภาวะ
มลพิษ	และลดโลกร้อน

Working Environment
	 คุณภาพชีวิตของการท�างานมีความส�าคัญยิ่งในการท�างาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จึงได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	และได้จัดการผ่านโครงการต่างๆ	เช่น	 โครงการพัฒนาโรงอาหารพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เพื่อเป็นการจัดการสถานที่
ท�างานที่มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ	ปลอดภัย	ท�าให้เกิดความสุข	ความมั่นคง	ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อที่ท�างานงาน
จะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคลากร	และองค์กร	ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร	ช่วยเพิ่มขวัญ	และก�าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจใน
การท�างาน	
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การฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
	 บรษิทัได้จดัการฝึกอบรมหัวข้อสิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานทีเ่ข้าใหม่	ก่อนทีจ่ะเร่ิมงาน	โดยเริม่ท�าการฝึกอบรมตัง้แต่	เดอืนตลุาคม	
2558		พนักงานที่ได้รับการอบรมคิดเป็น	100	%	ของพนักงานใหม่	จัดอบรมในหัวข้อ	ความหมายของสิ่งแวดล้อม	และสิ่งแวดล้อมใน
การท�างาน	เช่น	ฝุน่	เสยีง	แสง	และความร้อน	ตลอดจนค่ามาตรฐานตามทีก่ฎกระทรวงก�าหนดเรือ่งการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	
อาชวีะอนามยั	และสิง่แวดล้อมในการท�างาน	รวมไปถงึอปุกรณ์	ป้องกนัภยัส่วนบคุคลทีพ่นกังานต้องใช้เพือ่เป็นการดแูลสขุภาพของตนเอง
อย่างถูกวิธี	

การฝึกอบรม หน่วย 2557 2558

พนักงานเข้าใหม่ที่ได้รับการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0 100

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
	 บริษัทฯ	ได้ติดตั้งแสลนบนก�าแพงรอบห้องพ่นสี	 เพื่อลดกลิ่น	และ	ละอองสีที่จะส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง	ที่มีความสูง	2	เมตร	จากก�าแพงยาว	130	เมตร	รอบห้องพ่น
สีภายหลังจากติดตั้งเสร็จได้มีการสอบถามผู้อยู่อาศัยชุมชนรอบข้าง	พบว่ากลิ่นของสี	และ
ละอองสีที่ออกไปสู่ชมชนลดน้อยลงร้อยละ	60	%	และปลูกต้นสนประดิพัทธ์	ริมรั้วบริเวณ
ด้านข้างและด้านหลังโรงงานเพื่อสร้างรั้วก�าแพงธรรมชาติที่สามารถกรองกลิ่น	และละออง
ฝุ่นสีที่เกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

สิ่งแวดล้อม หน่วย 2557 2558

ด้านพลังงาน
กระแสไฟฟา้ทีซ่ือ้มาใช้ กิโลวัตต์ 1,655,520.00 1,439,980.00

การใช้น�้า
ปริมาณการใช้น�้าทัง้หมด ลิตร 8,045,628.96 9,126,000
ปริมาณน�้าทีผ่่านการบ�าบัดน�้าเสีย ลิตร 0 0
การใช้น�้าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลิตร 0 0

การจัดการขยะ
ฝังกลบ ตัน 0 0
น�ากลับไปใช้ใหม่ ตัน 0 0
ขาย ตัน 816 900
อืน่ ๆ ตัน 0 0
จ�านวนการรั่วไหลของสารเคมี ครัง้ 0 0
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
	 บรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของพนักงานทกุคนทกุต�าแหน่งภายในบรษิทัฯ	ซึง่	พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน	ของบริษัทฯ	ภายใต้นโยบาย

1.	 ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3.	 บริษัทฯ	สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ	ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน	เช่น	การอบรม	จูงใจ	

ประชาสัมพันธ์	การแข่งขันด้านความปลอดภัย	เป็นต้น
4.	 บริษัทฯ	และพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อมุ่งเข้าสู่ความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ที่ว่าด้วย	“	อุบัติเหตุเป็นศูนย์	“
5.	 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	 เป็นผู้น�า	อบรม	ฝึกสอน	จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่

ปลอดภัย
6.	 พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง	 เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญตลอด

เวลาที่ปฏิบัติงาน
7.	 พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
8.	 พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ	และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นใน

การปรับปรุงสภาพการท�างานและวิธีการท�างานให้ปลอดภัย
9.	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า

คู่มือความปลอดภัย
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ตระหนักว่า
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า	และมีความส�าคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ	วัตถุประสงค์ในการจัด
ท�าหนังสือคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน	คณะผู้จัดท�ามีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน	ทั้ง
พนักงาน	ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ	ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัททุกคนจะต้องเรียนรู้	และท�าความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้	โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน	ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานนั้นๆ	เป็นหลัก

 ผังองค์กรความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย

1.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	(จป.)	วิชาชีพ	 		
2.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	(จป.)	ระดับบริหารงาน	
3.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	(จป.)	ระดับหัวหน้างาน		
4.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	(จป.)	เทคนิคชั้นสูง

1	คน
12	คน
19	คน
1	คน
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การประเมินความเสี่ยงในภาคสนามเพ่ือปอ้งกัน
อุบัติเหตุ

หยุดและคิดก่อน
การปฎิบัติงาน

ปฎิบัติงานต่อ
ด้วยความระมัด

ระวัง

ความปลอดภัย
	 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในที่ท�างาน	
บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงความปลอดภัยท้ังต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน	โดยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่
ท�างาน	ให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัย์สนิของพนกังาน
และของบริษัท	ทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	และวิธี
การท�างานที่ปลอดภัย	 เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมใน
การท�างาน	 เพื่อสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ	และพัฒนา
คุณภาพชีวิต	แต่สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ	พนักงานต้องท�างานด้วย
ความระมัดระวังไม่ประมาท	 ดูแลสุขภาพตนเอง	 เพราะการเกิด
อุบัติเหตุนอกจากการเกิดขึ้นภายในโรงงานแล้วยังสามารถเกิดขึ้น
นอกสถานที่ได้	

การปอ้งกันภัยจากไฟไหม้ในสถานประกอบการ 
	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารซ้อมอพยพหนไีฟ	การป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	
โดยก�าหนดให้มกีารอบรมพนกังานและเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคน
ทุกระดับของบริษัทฯ	 ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟเพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับวิธีการดับ
เพลงิขัน้ต้นและสามารถใช้ถงัดบัเพลงิ	เคมรีวมทัง้สายดบัเพลงิและ
หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	บริษัทฯ	ก�าหนดให้ต้องมี
ผู้เข้าอบรมซ้อมหนีไฟในอัตราร้อยละ	40	%	ของพนักงานทั้งหมด	
ก�าหนดการฝึกอบรมปีละ	1	ครั้ง		

การอบรมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
	 การน�าสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต	ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีสารเคมีรั่วไหลสร้างความกังวลใจให้กับ
ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบโรงงาน	เพือ่ลดความเสีย่งและเพิม่ความปอลดภัย	บรษิทัฯ	จงึเหน็ความส�าคญัในการป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคม	ี
ท้ังภายในบริเวณโรงงานและรอบโรงงาน	จึงจัดให้มีการซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน	กรณีสารเคมีรั่วไหลขึ้น	 เพื่อให้พนักงานเตรียมความ
พร้อม	ในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	กรณีสารเคมีรั่วไหล	มีความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม	สื่อสารและวางแผนการปฏิบัติงานเป็นทีม
อย่างมีระบบการอบรมและฝึกซ้อมพนักงาน	ปีละ	1	ครั้ง

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัย หน่วย 2557 2558

การขาดงานเนือ่งจากเกิดอุบัติเหตุ (พนักงาน) กรณี / ชัว่โมง 1/120 2/160
การขาดงานเนือ่งจากเกิดอุบัติเหตุ (ผู้รับเหมา) กรณี / ชัว่โมง 1/8 0
เหตุการณ์ทีเ่กือบเกิดอุบัติเหตุ กรณี 0 0
จ�านวนพนักงานทีบ่าดเจ็บจากการท�างาน กรณี 7 17
จ�านวนผู้รับเหมาทีบ่าดเจ็บจากการท�างาน กรณี 2 0
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน (พนักงานและผู้รับเหมา) คน 0 0
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ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
	 อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและคูธ่รุกจิเป็นสิง่ทีบ่ริษทัฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่	อกีทัง้	
ยงัเป็นเรือ่งทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อขวญัและก�าลงัใจของพนกังานและคูธ่รุกจิ	ซึง่ในปี	2558	อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ทัง้หมด	17	ราย	ส่วนใหญ่
เป็นอบุตัเิหตจุากการท�างานเกดิจากการท�างานไม่ถกูวธิ	ีและในการท�างานของพนกังานทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุในการได้รบับาดเจบ็	คอืแผนก
ประกอบและแผนกเชื่อม	จึงกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการท�างาน	และอุบัติเหตุจากแผนกประกอบและแผนกเชื่อม	เป็นความเสี่ยงและเป้า
หมายที่บริษัทฯ	ต้องเร่งด�าเนินการควบคุม	

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการท�างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-2558

พ.ศ. 2556

506

10 10 17

615

713

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ด้านอาชีวอนามัย
	 บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพของพนักงานและอาชีวอนามัย	ทั้งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นสารเคมี	ฝุ่นละออง	และเสียง	ในพื้นที่ท�างานเป็นประจ�าปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน	แก้ไข	ได้อย่างเหมาะสม	รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ท�างานให้มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	อาทิ

	การจัดตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน	ตามประกาศกระทรวง	เรื่องการตรวจสุขภาพ	พ.ศ.	2547	เป็นประจ�าทุกปี	และการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาท�างานของพนักงานใหม่	และตรวจหาสารเสพติดระหว่างปี

	จัดให้มีการอบรมสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานประจ�า
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บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)



ตารางแสดงระดับความเข้มของเสียงปี 2558

จุดที่ ต�าแหน่งตรวจวัด

ค่าระดับความเข้มของเสียง (เดซิเบล)

Leq 8 hr Lmax

1 บริเวณโรงประกอบ 5,6,7 72.6 94.6
2 บริเวณโรงประกอบ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 76.6 98.3
3 บริเวณโต๊ะท�างานของ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 75.5 98.0
4 บริเวณแผนกตัดแต่งของ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 79.7 98.4
5 บริเวณแผนกตัดพับ (ผลิตชิน้ส่วน) 78.2 98.4
6 บริเวณแผนกผลิตชิน้ส่วน/เครือ่งกลึง/เครือ่งม้วน 75.2 98.9
7 บริเวณลายรับเหมา 76.0 104.9
8 บริเวณแผนกไฮดรอลิค/เบรคลมช่วงล่าง 75.9 99.2

ค่ามาตรฐาน 90 140

	การตรวจวัดระดับของเสียงภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ	เพื่อป้องกันผลกระทบจากเสียงดัง	ตรวจวัดโดยศูนย์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จากผลการตรวจวัดค่าระดับความเข้มของเสียง	พบว่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

	การตรวจวัดคุณภาพของอากาศ	ปริมาณฝุ่นละอองภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ	ตรวจวัดโดยศูนย์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จากผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
ของบรษิทัฯ	อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่งความปลอดภยัในการท�างานเกีย่วกบัภาวะแวดล้อม	
(สารเคมี)

ตารางแสดงปริมาณฝุน่ละออง ปี 2558

จุดที่ ต�าแหน่งตรวจวัด
ปริมาณฝุน่ละอองทั้งหมด

(mg/m3)

1 บริเวณโรงพ่นสี 03 0.42
2 บริเวณโรงประกอบ 5,6,7 0.28
3 บริเวณโรงประกอบ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.42
4 บริเวณโต๊ะท�างานของ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.14
5 บริเวณแผนกตัดแต่งของ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.28
6 บริเวณแผนกตัดพับ (ผลิตชิน้ส่วน) 0.14
7 บริเวณโรงพ่นสี 1993 ช่วงที ่2 0.42
8 บริเวณแผนกต่อโฟร์มของ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.42
9 บริเวณแผนกประกอบ 4 0.42

ค่ามาตรฐาน 151

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 51



รางวัลแห่งปี 2558

รางวัล	THAILAND	TOP	COMPANY	AWARDS	2016	
บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	Thailand	Top	Company	Awards	 	2016	จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	คณะบริหารธุรกิจ	ร่วมกับนิตยสาร	Business+	และบริษัท	เออาร์ไอพี	(จ�ากัด)	
มหาชน(ARIP)	 เพื่อมอบรางวัลที่เป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความ
ส�าเรจ็	ขององค์กรธรุกจิของไทย	ทีม่ศีกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิบนหลกัธรรมาธบิาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลดีเด่น	 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์	ประจ�าปี	
2558	(Outstanding	Investor	Relations	Awards)	
บริษัทฯ	ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์	ประจ�าปี	2558	ระดับดีเด่น	ใน
งาน	SET	Awards	2015	เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและเป็นก�าลังใจแก่บรษิทัฯ	ทีใ่ห้ความส�าคญั
กบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์	สร้าง	Awareness	แก่บรษิทัจดทะเบยีนให้เหน็ถงึความส�าคญัของงาน
นักลงทุนสัมพันธ์	และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น	จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 

รางวัล	 ACES	 Awards	 ปี	 2015	 (Asia	 Corporate	 Excellence	 &	
Sustainability	Awards	2015)	
บริษัทฯ	ได้รางวัล	Top	SMEs	 in	Asia	Corporate	Excellence	&	Sustainability	Awards	
(ACES)	2015	จาก	MORS	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งเป็นองค์กรที่แสดงความเป็นเลิศขององค์กร
ที่มีความยั่งยืน	รางวัลที่ได้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณการเจริญเติบโตของ	CHO	ที่มาจาก
ความยดืหยุ่นในการบรหิารงานองค์กร	และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ที่รวดเร็วของอุตสาหกรรม	และความต้องการของผู้บริโภคในทวีปเอเชีย

รางวัล	 Thailand	Sustainability	 Investment	 2015	บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	
Thailand	Sustainability	Investment	2015ในงาน	Sustainability	Awards		
2015	

จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่ได้ด�าเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน	
จึงจัดท�ารายชื่อ Thailand Sustainability Investment	โดยบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	51	บริษัท	ที่
ได้ประกาศรายชือ่อยูใ่น	Thailand Sustainability Investment ซึง่เป็นรายชือ่บรษิทัจดทะเบยีน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental)	สังคม	 (Social)	และ
บรรษัทภิบาล	(Governance)	หรือ	ESG	เพื่อประกาศเป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่
สนใจของผู้ลงทุนและเป็นที่รู้จักสาธารณชนทั่วไป	
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STI	Thailand	Award	2015	รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558	
บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่	 ระดับประเทศ	ของการประกวด
นวัตกรรมด้วยผลงาน	 “VR7	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม	7	แกน	แบบจับต�าแหน่งวัตถุด้วยระบบ
วิชั่น	 ”	ภายในงาน	“เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ครั้งที่	2”	บริษัทฯ	ได้
รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต	ที่เป็นแบบอย่างที่ดี	 ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ให้เกิดสังคมฐานความรู้	และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่า	และสร้างเครือข่าย	ในการ
พัฒนางาน	 เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลย	ี
และนวัตกรรม	ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

STI	Thailand	Award	2015	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประจ�าปี	2558		
บริษัท	ช.ทวี	เทอร์โมเทค	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	ระดับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	และได้
รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต	ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและ สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนางาน	 เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขน

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ของบริษัทฯ	ได้	100	คะแนนเต็มบริษัทฯ	อยู่ใน
เกณฑ์	“ดีเลิศ” 
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 (Annual	General	Meeting	–	AGM)	ประจ�าปี	2558	จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผลส�ารวจในรายงาน	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	2015	
ส�ารวจแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	ได้	87	คะแนน	จากคะแนนเตม็	100	จดัอยูใ่นระดบัดมีาก	เพือ่แสดงถงึการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั
และเพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบันกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน	ผลส�ารวจจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย(IOD)			

รางวัลแห่งปี 53



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 รายงานความยัง่ยนืฉบบัน้ี	ได้จัดท�าขึน้เป็นรายงานฉบบัทีส่อง	เพือ่เผยแพร่และรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในระหว่าง
วันที่	1	มกราคม	2558	ถึง	31	ธันวาคม	2558	โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ	ด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	ซึ่งใช้แนวทาง
ในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ	Global	Reporting	Initiatives	(GRI-G4)	โดยในปี	2557	บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ	Corporate	
Sustainability	Advisory	Program	เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับแรก	รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผน
กลยุทธ์	แผนปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยบริษัทฯ	ได้รับค�าปรึกษาจากทีมงานที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งยังช่วยเป็น
พื้นฐานให้การเขียนรายงานฉบับนี้ได้อีกด้วย

การคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือการรายงาน :
	 การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้น�าประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดยได้มุ่งเน้นเรื่องการ
พัฒนาบุคคลกรให้มีคุณภาพ	พัฒนาผลิตภัณฑ์	และพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตของรายงานฯ :
	 รายงานฉบับน้ีได้น�าเสนอข้อมูลครอบคลุมกิจกรรมในทุกสายงานและการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	และสังคม	
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	และบริษัท	ช.ทวี	เทอร์โมเทค	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	โดยไม่ได้รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง	

รายงานฉบับนี้จัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซีดี และสื่ออิเล็กทรอนิก

บนเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยหรือค�าแนะน�ากรุณาติดต่อ : คณะกรรมการ CSR และ

ฝา่ยนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)

265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต�าบลเมืองเก่า

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-341412-18 ต่อ 118

โทรสาร 043-341410

อีเมล์ info@ctvdoll.co.th หรือ daosawai@ctvdoll.co.th
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard Disclosure Disclosure Requirements Page

AR SR
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.	

4-5 2-3

G4-2 Provide	a	description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities. 99-102 12-13

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3 Report	the	name	of	the	organization. back	cover 15

G4-4 Report	the	primary	brands,	products,	and	services. 10-11

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

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.

11

G4-7 Report	the	nature	of	ownership	and	legal	form. 5

G4-8 Report	 the	markets	served	(including	geographic	breakdown,	sectors	served,	and	types	of	customers	and	

beneficiaries).

10-11

G4-9 Report	the	scale	of	the	organization. 5-7

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	em-

ployees	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).

6-7

G4-11 Report	the	percentage	of	total	employees	covered	by	collective	bargaining	agreements. 15

G4-12 Describe	the	organization’s	supply	chain. 20-21

G4-13 Report	any	significant	changes	during	the	reporting	period	regarding	the	organization’s	size,	structure,	ownership,	

or	its	supply	chain.

73 20-21

G4-14 Report	whether	and	how	the	precautionary	approach	or	principle	is	addressed	by	the	organization.	 46

G4-15 List	externally	developed	economic,	environmental	and	social	charters,	principles,	or	other	initiatives	to	which	

the	organization	subscribes	or	which	it	endorses.

18,	45-46

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

ganizations.

18,	45-46

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.

71-72 -

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.

30-31,	54

G4-19 List	all	the	material	Aspects	identified	in	the	process	for	defining	report	content. 30-31

G4-20 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	within	the	organization. 30-32

G4-21 For	each	material	Aspect,	report	the	Aspect	Boundary	outside	the	organization. 30-32	

,	54
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page
AR SR

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. -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 Provide	a	list	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 22-27

G4-25 Report	the	basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage. 22-27

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.	

22-27

G4-27

Report	key	topics	and	concerns	that	have	been	raised	through	stakeholder	engagement,	and	how	the	organi-

zation	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.

22-27

REPORT PROFILE
G4-28 Reporting	period	(such	as	fiscal	or	calendar	year)	for	information	provided. 43 54

G4-29 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any). 54

G4-30 Reporting	cycle	(such	as	annual,	biennial). 54

G4-31 Provide	the	contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents. 54

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	rec-

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

54

G4-33

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

report. 

b.	If	not	included	in	the	assurance	report	accompanying	the	sustainability	report,	report	the	scope	and	basis	

of	any	external	assurance	provided. 

c.	Report	the	relationship	between	the	organization	and	the	assurance	providers. 

d.	Report	whether	the	highest	governance	body	or	senior	executives	are	involved	in	seeking	assurance	for	

the	organization’s	sustainability	report.

-

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

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

32-33 14-17

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.

14-17

G4-36 Report	whether	the	organization	has	appointed	an	executive-level	position	or	positions	with	responsibility	for	eco-

nomic,	environmental	and	social	topics,	and	whether	post	holders	report	directly	to	the	highest	governance	body.

15-16

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.

16,	22-23

G4-38 Report	the	composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees. 32-33 14-17

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).

14

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.

50-51 -

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

Report	whether	conflicts	of	interest	are	disclosed	to	stakeholders.

-
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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.

22-23,32

G4-43 Report	the	measures	taken	to	develop	and	enhance	the	highest	governance	body’s	collective	knowledge	of	

economic,	environmental	and	social	topics.

43 -

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.

58-59 -

G4-45

a.	Report	the	highest	governance	body’s	role	in	the	identification	and	management	of	economic,	environmental	and	social	im-

pacts,	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.

12,	22-23

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.

12,	14

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

risks,	and	opportunities.

12,	23

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.

43 -

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

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.

-

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.

34-37 8

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.

-

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.

38

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.

8

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.

37-38 8

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.	

31,	17

17-18G4-57 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.

17

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.

1-18
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Standard Disclosure Standard Disclosure Title Page Page

AR SR
CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 28-29

G4-EC2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	for	the	organization’s	activities	due	to	climate	change 12-13

G4-EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	plan	obligations 8

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

-

G4-EC6 Proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	community	at	significant	locations	of	operation 6-7

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EC7 Development	and	impact	of	infrastructure	investments	and	services	supported 37-38

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 73	,92 -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN1 Materials	used	by	weight	or	volume 84-85 20

G4-EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials 35	,	46

ASPECT: ENERGY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN3 Energy	consumption	within	the	organization 45-47

G4-EN4 Energy	consumption	outside	of	the	organization 46-47

G4-EN5 Energy	intensity 46-47

G4-EN6 Reduction	of	energy	consumption 81 46

G4-EN7 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	services 20

ASPECT: WATER
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach 47

G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source -

G4-EN9 Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water 45,	47

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

47

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

40-41,	47

G4-EN13 Habitats	protected	or	restored 22-23,	47

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
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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 45

-G4-EN20 Emissions	of	ozone-depleting	substances	(ODS) 41

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 47

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills 47

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

45-47

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 20,	47

G4-EN28 Percentage	of	products	sold	and	their	packaging	materials	that	are	reclaimed	by	category 88 11

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

-

ASPECT: OVERALL
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	and	investments	by	type 41,	46

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN32 Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	environmental	criteria

G4-EN33 Significant	actual	and	potential	negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	and	actions	taken

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-EN34 Number	of	grievances	about	environmental	impacts	filed,	addressed,	and	resolved	through	formal	grievance	

mechanisms

19

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 6-7

G4-LA2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provided	to	temporary	or	part-time	employees,	by	signif-

icant	locations	of	operation

7-8

G4-LA3 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	leave,	by	gender 7

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
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G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-LA4 Minimum	notice	periods	 regarding	operational	changes,	 including	whether	 these	are	specified	 in	collective	

agreements

-

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

48

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

49-51

G4-LA7 Workers	with	high	incidence	or	high	risk	of	diseases	related	to	their	occupation 50

G4-LA8 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions 48-50

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 9

G4-LA10 Programs	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the	continued	employability	of	employees	

and	assist	them	in	managing	career	endings

9,	32-35

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

employee	category

9,32-35

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

7,	14-15

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 18-19

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

9

ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-HR3 Total	number	of	incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken 19

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

17

ASPECT: CHILD LABOR
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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

8

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

8

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

37

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 -

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

19

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	devel-

opment	programs

22-23,	37

G4-SO2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	impacts	on	local	communities 41

ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO3 Total	number	and	percentage	of	operations	asessed	for	risks	related	to	corruption	and	the	significant	risks	

identified

-

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	policies	and	procedures 109 17-19

G4-SO5 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken -

ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO6 Total	value	of	political	contributions	by	country	and	recipient/beneficiary -

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach

G4-SO7 Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive	behavior,	anti-trust,	and	monopoly	practices	and	their	outcomes 100 -

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

-
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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 112 41

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

112 19

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

-

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

21

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 21

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	com-

munications,	including	advertising,	promotion,	and	sponsorship,	by	type	of	outcomes

-

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -

G4-PR8 Total	number	of	substantiated	complaints	regarding	breaches	of	customer	privacy	and	losses	of	customer	data -

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA Generic	Disclosures	on	Management	Approach -

G4-PR9 Monetary	value	of	significant	fines	for	non-compliance	with	laws	and	regulations	concerning	the	provision	and	

use	of	products	and	services
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