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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูลบริษัท
   • วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
    • บุคลากรและการดูแลบุคลากร
    • ผลิตภัณฑ์และบริการ 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การก�ากับดูแลกิจการ
    • โครงสร้างการบริหารจัดการ
    • จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
    • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์ 
การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
    • โครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี
    • โครงการ R2R
การด�าเนินงาน CSR-CHO 4 กลุ่ม
 • ฝา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชน
 • ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ
 • ฝา่ย HAPPY WORK PLACE 
 • ฝา่ยสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
รางวัลแห่งปี 2559
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
GRI Content Index & UNGC Principles COP
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 จากการที่ปี	 2559	CHO	 ยังคงด�าเนินการด้านพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้เรามี
องค์ความรู้ที่จะรับงานสินค้าใหม่	 ๆ	และเพ่ืองานบริการของศูนย์สิบล้อ	24	ชั่วโมง	แม้ว่าการพัฒนาสินค้า
และบริการจะท�าให้เกิดค่าใข้จ่าย	และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้งบการเงินของบริษัทฯ	ขาดทุน

	 แต่การพัฒนา	ก็ถือเป็นหัวใจหลักที่ส�าคัญของ	CHO	และท�าให้	CHO	มีวันนี้	วันที่สินค้าและบริการ
ของเราสามารถขยายงานออกไปได้ครอบคลุม	และเป็นไปตามแผน	“CHO	2023	แกร่ง	กล้า	ต่าง”

	 การ	Implement	ระบบ		ERP	Program	SAP	by	Design	on	Cloud	ตลอดปี	2559	ได้เสร็จ
สมบูรณ	์แะเริม่ใขไ้ดใ้นปี	2560	อกีหนึง่แผนงานที	่CHO	ไดทุ้ม่เท	และวางแผนใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการควบคมุ
ส่งเสริม	และเป็นข้อมูลที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ	CHO	ในอนาคต

	 CHO	ยังได้ท�าแผนเส้นทางอาชีพของพนักงานแต่ละต�าแหน่ง	เพ่ือพัฒนาแบะเป็นอนาคต	ที่พนักงาน
สามารถเขา้ใจและ	ด�าเนนิการตอ่เนือ่งได	้เพ่ิมเติมจากท่ีเรามี	“รร.	ช่าง	ช	ทว”ี	โปรแกรมเมคคาทรอนิคส	์และ
อีกหลาย	ๆ	โครงการในการพัฒนาบุคคลากรของ	CHO

	 ดว้ยรางวลั	SD	Award,	IR	Award	และ	คะแนน	CG	ระดบัสีด่าว	อยา่งตอ่เนือ่งเป็นตวัชีว้ดัวา่	CHO	
ได้ด�าเนินแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง	และ	ได้ตามแผนงานที่วางไว้แม้ปี	2559	CHO	ประสบปัญหาค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยพัฒนาสูง	ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เราได้รับผลกระทบการถูกยกเลิกสัญญา

	 เราชาว	CHO	ขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทีย่งัใหค้วามไวว้างใจเสมอมา	และจะมุ่งม่ันพัฒนา	ตอ่ยอด	และ
ด�าเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน	และมีผลก�าไรอย่างไม่หยุดยั้ง

(นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่จะพา
ธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และด�าเนินการผลิตเพ่ือ
แข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีระบบการจัดการด้านการ
ขนสง่เชิงพาณชิยใ์นตลาดสากล	รวม
ทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
อย่างสมดุล
	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 พัฒนาคน	
และเทคโนโลยจีาก	R2R	โรงเรยีนชา่ง	
ช.ทวี		VR.7	ขบัเคลือ่นนวตักรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน
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ประโยชน์อันยั่งยืน
“ งานที่ท�าเพ่ือประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดิน
อย่างแท้จริงแม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่อง
สรรเสริญก็ตามแต่ผลของงานที่ปรากฎเป็น

ความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่
ผู้กระท�าจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อ”

พระราชด�ารัสพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ 84 ปี  

พระต�าหนักจิตรดารโหฐาน 
5 มีนาคม 2539
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ส�านักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่	265	หมู่	4	 
ถนนกลางเมือง	ต�าบลเมืองเก่า	 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 
จังหวัดขอนแก่น	40000

บริษัทก่อตั้งเมื่อ

วันที่	18	พฤศจิกายน	2537

หุ้นสามัญ

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ

1,187,889,987	หุ้น

หุ้นที่ช�าระแล้ว

1,182,941,773	หุ้น

ทุนจดทะเบียน																			
296,972,494.50	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว					
295,735,443.25	บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ( mai ) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CHO”

13		พฤษภาคม		2556	

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559		 	
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	11	รายแรก	
59.90	%

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	40.10	%

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท

สิ้นปี	2559	รายได้รวม		
1,070.34	ล้านบาท	          
                        

อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (TMT)

ร้อยละ	99.99	%			

พนักงานบริษัทฯ	 
ทั้งหมด	672	คน	
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วิสัยทัศน์
	 CHO	จะเป็นผู้น�าในการออกแบบ	สร้างสรรค์	
ผลิต	 ผสานเทคโนโลยีระดับโลก	 เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ	ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์	เพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	สร้างความเชื่อมั่น	ความพึงพอใจ
ต่อลูกค้า	 ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	โดยมีเปา้หมายจะน�า	สินค้า	คุณภาพ	 
ภายใต้	 Brand	 CHO	 สู่ระดับสากล	 ด้วยความ 
ภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน	 เพ่ือ 
สร้างเสริมอ�านาจการแข่งขัน	 สู่การเป็นผู้น�าด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี	ให้กับประเทศไทย

พันธกิจ
�	 การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ CHO และพัฒนาบุคลากร
�	 ขยายการรับรู้และความตระหนักใน Brand พร้อมท้ังสร้างเพ่ิมความเชื่อมั่น 

ให้กับ Brand CHO
�	 ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ความปลอดภัย 
�	 สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
�	 ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
�	 มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด
�	 ได้รับรางวัล TQA ภายในปี 2018 และได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 

5 เรื่องต่อปี
�	 สร้างอัตลักษณ์ของคนพันธุ์ CHO 

เอกลักษณ์
C    =   Creativity to drive innovative developments ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม 
และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา   
H    =   High Performance Organization under Good Governance องค์กรสมรรถนะ
สูง มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี
O    =   One of a kind along with identity of “CHO” species มีเอกลักษณ์เฉพาะ  
ตามนิยาม คนพันธุ์ CHO 

อัตลักษณ์
"แกร่ง	กล้า	ต่าง"

"STRONG,	BRAVE	AND	DIFFERENT"

ข้อมูลบริษัท
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บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
ธุรกิจของบริษัท
 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช ทวี” ) โดย
นายชอ ทวแีสงสกุลไทย และนางอษุา  ทวีแสงสกุลไทย เป็นผูบ้กุเบกิ
ธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต 
และต่อตวัถังรถบสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลติ และต่อตัวถังรถพ่วง-
กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยี 
รถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
 ในรุน่ทีส่องของกลุม่ ช ทวี น�าโดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย 
บุตรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย 
ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จาก
ประเทศญ่ีปุน่ มองเหน็แนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้า
จ�านวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุก ท่ีอาศัยเทคโนโลยี
ชั้นน�าจากต่างประเทศ ว่าจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึนในอุตสาหกรรม
รถพ่วง-ก่ึงพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี 
ดอลลาเซียน จ�ากัด (“บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน” หรือ 
“CHO”) เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบรษิทั
ของครอบครวั คอื บรษิทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ�ากัด (“CTV-1993”) 
และบริษัทผู ้ผลิตตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นน�าจากประเทศ
เยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพื่อประกอบ
ธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมท่ี
เก่ียวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ ด้วย
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุ่มผู้ถือหุ้น
ฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน
 นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด” (“CTV-TMT”) ด้วย
ทนุจดทะเบยีน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 
ของทุนจดทะเบยีน และนกัธุรกิจชาวฝรัง่เศส ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
20 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ
และตดิตัง้ตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น�า้หนกัเบา ส�าหรบัรถขนส่ง
สินค้า อาหารสด และแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง 
ทัง้ด้านรปูร่าง คณุภาพ ตลอดจนอณุหภูมขิองสนิค้า ให้คงอยู่ในสภาพ
เดียวกันกับก่อนท�าการขนส่ง ปัจจุบัน CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

C = ความคิดสรางสรรค 
ดานนวัตกรรม และสงเสริม
ความคิดใหมๆ ที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนา   

H = องคกร
สมรรถนะสูง
มีระบบการ

บริหารจัดการ
ภายในที่ดี

O = มีเอกลักษณ
เฉพาะตามนิยาม 
คนพันธุ CHO 



8 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

เหตุการณที่สำคัญ

• 2537

• 2550

• 2557

• 2552 • 2554

• 2539

• ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี 
 ดอลลาเซียน จํากัด”
 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
 บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน))       

• ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ 
  Japan Asia Investment Co., Ltd. 
  (“JAIC”)

• รับงานบริหารโครงการ
  สร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ ง 
  (Offshore Patrol Vessel: OPV) 
  ลําที่ 1

• แต่งตั้งผู้จัดการ และคณะกรรมการ 
  CSR (Corporate Social Responsibility)
 
• แต่งตั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• จัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนเป็นเล่มแรก

• 2558

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ FRAMO  ในประเทศเยอรมนี 
  เพ่ือนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์
  สําหรับยานยนต์เพ่ือการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟา้

• บริษัทฯ ให้บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ 
  KKU Smart Transit ด้วยรถบัส NGV ซึ่งมีพ้ืนที่บริการภายใน
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญญา 5 ปี

• ลงนาม MOU กับ CP ALL และสถาบันการจัดการ
  ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์
  ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟา้คันแรกของประเทศไทย

• เปิดศูนย์ซ่อมบริการที่ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

• 2559

• เริ่มใช้โปรแกรม SAP Business By Design 

• เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี 
  ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  เป็น บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ CTV-TMT 
  จากนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสทั้งหมด 
  ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-TMT 
  เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

• 2555

• บริษัทฯ ลงนามสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. 
  ประเทศญี่ปุน่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบริการที่ใช้ในสนามบินทั่วโลก จากประเทศญี่ปุน่
• บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ 
  บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco-Lotus

• 2556

• เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)”
  เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  เอ็ม เอ ไอ (mai) 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานในการ
  ดัดแปลงตัวรถ เทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ
  บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) 
  ที่ประเทศเยอรมนี เพ่ือรับทําการดัดแปลงตัวรถของ MAN 
  ตามคําสั่งซื้อของลูกค้าของ MAN ซึ่งเป็นโรงงานนอกยุโรป
  แห่งแรก 

• ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย อะไหล่และการสนับสนุน
  ทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์ระบบยานพาหนะทั้งหมด และชิ้นส่วน
  ในการซ่อมและการสนับสนุนสําหรับระบบติดอาวุธและผลิตภัณฑ์
  สนับสนุนทั้งหมด ยกเว้นเรือปืนจากแหล่งที่มาจากสหรัฐอเมริกา 
  จากบริษัท BAE Systems Overseas Inc., 
  ประเทศสหราชอาณาจักร แต่ผู้เดียวในประเทศไทย 

• บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นําเข้าและจําหน่าย 
  รถ Morooka rubber crawler carrier 
  สําหรับตลาดในประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จํากัด 
  ประเทศญี่ปุน่ 

• เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศ
  DOLL ย้ายฐานการผลิตรถลําเลียงอาหาร
  สําหรับครัวสายการบิน (Catering Hi-Loader 
  Truck) มายัง CHO

• 2540

• ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด”
  (“CTV-TMT”)

• บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารถลําเลียงอาหาร
  เฉพาะสําหรับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 
  A380 (X-Cat for A380 
  และส่งมอบเป็นคันแรกไปยัง 
  Emirates Flight Catering 

• 2548 • 2549

• เริ่มผลิตและส่งออกรถลําเลียงอาหาร
  ให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในต่างประเทศ

• เป็นผู้ริเริ่มออกแบบและ
  ผลิตรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้อลูมิเนียม 
  6 ล้อ แบบประตูท้าย (Shutter door) 
  สําหรับบรรทุกนํ้าอัดลม ให้กับ
  บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 

• 2541
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เหตุการณที่สำคัญ

• 2537

• 2550

• 2557

• 2552 • 2554

• 2539

• ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี 
 ดอลลาเซียน จํากัด”
 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
 บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน))       

• ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ 
  Japan Asia Investment Co., Ltd. 
  (“JAIC”)

• รับงานบริหารโครงการ
  สร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ ง 
  (Offshore Patrol Vessel: OPV) 
  ลําที่ 1

• แต่งตั้งผู้จัดการ และคณะกรรมการ 
  CSR (Corporate Social Responsibility)
 
• แต่งตั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• จัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนเป็นเล่มแรก

• 2558

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ FRAMO  ในประเทศเยอรมนี 
  เพ่ือนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์
  สําหรับยานยนต์เพ่ือการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟา้

• บริษัทฯ ให้บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ 
  KKU Smart Transit ด้วยรถบัส NGV ซึ่งมีพ้ืนที่บริการภายใน
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญญา 5 ปี

• ลงนาม MOU กับ CP ALL และสถาบันการจัดการ
  ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์
  ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟา้คันแรกของประเทศไทย

• เปิดศูนย์ซ่อมบริการที่ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

• 2559

• เริ่มใช้โปรแกรม SAP Business By Design 

• เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี 
  ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
  เป็น บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ CTV-TMT 
  จากนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสทั้งหมด 
  ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-TMT 
  เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

• 2555

• บริษัทฯ ลงนามสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. 
  ประเทศญี่ปุน่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบริการที่ใช้ในสนามบินทั่วโลก จากประเทศญี่ปุน่
• บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ 
  บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco-Lotus

• 2556

• เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)”
  เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  เอ็ม เอ ไอ (mai) 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานในการ
  ดัดแปลงตัวรถ เทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ
  บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) 
  ที่ประเทศเยอรมนี เพ่ือรับทําการดัดแปลงตัวรถของ MAN 
  ตามคําสั่งซื้อของลูกค้าของ MAN ซึ่งเป็นโรงงานนอกยุโรป
  แห่งแรก 

• ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย อะไหล่และการสนับสนุน
  ทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์ระบบยานพาหนะทั้งหมด และชิ้นส่วน
  ในการซ่อมและการสนับสนุนสําหรับระบบติดอาวุธและผลิตภัณฑ์
  สนับสนุนทั้งหมด ยกเว้นเรือปืนจากแหล่งที่มาจากสหรัฐอเมริกา 
  จากบริษัท BAE Systems Overseas Inc., 
  ประเทศสหราชอาณาจักร แต่ผู้เดียวในประเทศไทย 

• บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นําเข้าและจําหน่าย 
  รถ Morooka rubber crawler carrier 
  สําหรับตลาดในประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จํากัด 
  ประเทศญี่ปุน่ 

• เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศ
  DOLL ย้ายฐานการผลิตรถลําเลียงอาหาร
  สําหรับครัวสายการบิน (Catering Hi-Loader 
  Truck) มายัง CHO

• 2540

• ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด”
  (“CTV-TMT”)

• บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารถลําเลียงอาหาร
  เฉพาะสําหรับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 
  A380 (X-Cat for A380 
  และส่งมอบเป็นคันแรกไปยัง 
  Emirates Flight Catering 

• 2548 • 2549

• เริ่มผลิตและส่งออกรถลําเลียงอาหาร
  ให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในต่างประเทศ

• เป็นผู้ริเริ่มออกแบบและ
  ผลิตรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้อลูมิเนียม 
  6 ล้อ แบบประตูท้าย (Shutter door) 
  สําหรับบรรทุกนํ้าอัดลม ให้กับ
  บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 

• 2541



10 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

ผลิตภัณฑ์และบริการ
 

 เป็นการผลติสนิค้าคณุภาพภายใต้การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานให้กับลกูค้าท้ังหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานราชการท้ัง ใน

และต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

รถกระบะบรรทุกเปิดข้าง รถกระบะดั้มพ์ รถตู้ไฟเบอร์

รถกึ่งพ่วงพ้ืนต�่า รถพ่วงตู้ไฟเบอร์ รถกึ่งพ่วงตู้ไฟเบอร์

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

รถล�าเลียงอาหารส�าหรับ 
เครื่องบิน

รถบันไดขึ้นเครื่องบิน รถดับเพลิง
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รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 ปรับปรุง และซ่อมบ�ารุงรถไฟ รถกึ่งพ่วงบรรทุก ซีเมนต์ผง  
35 Cu.

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ

 
• งานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ของกองทัพเรือ โดยใช้แบบเรือ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างเรือ จาก BAE 

SYSTEMS  (ประเทศอังกฤษ) โครงการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2557

• โครงการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรถขนส่งส�าหรับ Tesco-Lotus & Linfox 
• โครงการขยายศูนย์ซ่อม One Stop Service ทั่วประเทศ
 บรษิทัฯ มโีครงการลงทุนเปิดศนูย์บรกิารรถบรรทุกแบบ One Stop Service 8 แห่ง ในชือ่ “สิบล้อ 24 ชัว่โมง by CHO” ใช้เงนิลงทนุ
ประมาณ 480 ล้านบาท ภายในปี  2562 โดยในปี 2560 จะเปิดอย่างน้อย 2 แห่ง และ จะทยอยเปิดให้ครบทั้ง 8 แห่ง ภายในปี 2562 เพื่อ
ให้บรกิารซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา เครือ่งยนต์ ตวัถัง ระบบไฟฟ้า แบบเตม็ระบบ โดยต่อยอดมาจากศนูย์ซ่อมบรกิารเดมิของบรษิทัฯ ซึง่ได้เปิด
ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการด�าเนินการเป็นที่น่าพอใจ บริษัทวางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี ประกันภัยพร้อม
จ�าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ 
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สัดส่วนยอดขายสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

กลุมผลิตภัณฑ
ออกแบบพิเศษ
45%

40%

กลุมผลิตภัณฑ
มาตรฐาน

กลุมบริหารโครงการ
และงานบริการ

15%

สัดส่วนการขายสินค้า

17.98%

4.58%

ไทย
52.99% 

เกาหลี

เวียดนาม
รถดับเพลิง

รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน

รถดับเพลิง  รถตูไฟเบอร  
รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน ฯลฯ

4.00%ฮองกง
รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินประเทศอื่น ๆ

รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
20.45%
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บุคลากรและการดูแลบุคลากร
ข้อมูลการจ้างงาน 

สถานที่ท�างานปี 2557 สถานที่ท�างานปี 2558 สถานที่ท�างานปี 2559

ขอนแก่น กรุงเทพฯ
(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด

ขอนแก่น กรุงเทพฯ
(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด

ขอนแก่น กรุงเทพฯ
(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด

1.การจ้างงาน

จ�านวนพนักงานที ่
แบ่งตามพื้นที่ทั้งหมด 435 15 119 510 17 133 525 14 133

พนักงานใหม่ 5 0 4 211 6 45 163 1 34

พนักงานที่ออกจากงาน 20 0 6 126 1 40 138 0 31

ผู้รับเหมา 25 0 0 27 0 0 28 0 0

ผู้บริหาร 11 0 0 10 3 0 10 4 0

ข้อมูลการจ้างงาน

พนักงานใหม

ผูบริหาร

0

50

100

150

200

250

2557
9 0

238

24

238

24

2558 2559

2557 2558 2559

ชาย

หญิง

27

ผูรับเหมา 0

2557 2558 2559
0

5

10

15

20

25

30

25

0 0

28

0

2

4

6

8

10

4

7

พนักงานที่ออกจากงาน

2557 2558 2559
0

50

100

150

200

1 925

158

9

158

3

10

3

11

ทรัพยากรบุคคล หน่วย 2557 2558 2559

จ�านวนพนักงาน   (บริษัทไม่มีพนักงานชั่วคราว) 

จ�านวนพนักงานทั้งหมด  คน 569 660 672

ชาย คน 478 565 569

หญิง คน 91 95 103
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ทรัพยากรบุคคล หน่วย 2557 2558 2559

พนักงานแบ่งตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 49 60 46

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 320 369 358

อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 200 231 268

จ�านวนระดับผู้บริหาร คน 11 13 13

ชาย คน 7 10 11

หญิง คน 4 3 3

จ�านวนระดับผู้จัดการ คน 26 30 28

ชาย คน 19 23 20

หญิง คน 7 7 8

จ�านวนพนักงานระดับต�่ากว่าระดับผู้จัดการ คน 538 617 633

ชาย คน 453 532 550

หญิง คน 85 85 83

พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 0 12 7

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 0 102 83

อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 9 148 102

จ�านวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ท�างาน

ขอนแก่น คน 435 510 525

กรุงเทพฯ (หลักสี่) คน 15 17 14

ศูนย์ซ่อมทั้งหมด คน 119 133 133

จ�านวนพนักงานที่ลาออกงาน

การลาออกโดยสมัครใจ ร้อยละ 26 16 25
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ทรัพยากรบุคคล หน่วย 2557 2558 2559

บริษัทให้ออก ร้อยละ 0 0 0

การลาออกจากงานของพนักงานแบ่งตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 0 7 9

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 23 54 66

อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 3 106 95

การลาคลอดบุตร

จ�านวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร คน 1 4 3

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากลาคลอดบุตร คน 1 3 3

การฝึกอบรม หน่วย 2557 2558 2559

ชั่งโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

ระดับผู้บริหาร ชั่วโมง/คน 51.625 31.36 55.33

ระดับผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 55.238 50.76 72.36

ระดับต�่ากว่าผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 11.99 12.61 18.35

พนักงานที่ได้รับการทดสอบพัฒนาการด้านการปฏิบัติงาน

ชาย ร้อยละ 70 70 70

หญิง ร้อยละ 30 30 30

ข้อพิพาทตามกฏหมายแรงงาน หน่วย 2557 2558 2559

ชาย คดี 0 0 0

หญิง คดี 0 0 0
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การจ้างงานฯ
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับต�าแหน่ง
ดังกล่าวได้ บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก ส�าหรับคุณสมบัติผู้สมัคร บริษัทเปิดรับผู้สมัครทุก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ท่ีมีอายุไม่ต�่ากว่า 
18 ปี การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

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

สัญญาจ้าง ต่อไป
• เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบบริษัท

การศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน	(Education	&	Training)

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทกุระดบัเข้ารบัการฝึกอบรมจากภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาและส่งเสรมิให้พนกังานมคีวาม
เข้าใจในลักษณะงานของตัวเอง ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการน�าความรู้ที่ได้ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ 
ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจากการสังเกตของหัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
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 เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้เชิงลึกทั้งด้านแนววิทยาการคิด หลักการ ตลอดจนเทคนิคการบริหารงานที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นในการประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อใช้ในการท�างานวิจัยพื้นฐาน อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยเอาผู้เข้ารับการอบรม
เป็นศูนย์กลาง และเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆ น�ามาพัฒนาองค์กร

ผลการด�าเนินงานการศึกษาและฝึกอบรม	ปี	2559
แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2559 ค่าใช้จ่าย

(บาท)

การเรยีนรูจ้ากการท�างานจรงิ
(On the job Training)

การให้ผู ้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงาน
จริงๆในสถานที่ท�างานจริงภายใต้การดูของ 
Supervisor

มีการท�าเป็น matrix skill เพ่ือวัด
ระดับความสามารถของพนักงาน
ได้ง่ายขึ้น

-

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Training)

กลุ่มวิชาอบรมพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการอบรมภาคปฏิบัติ
กลุ่มวิชาการอบรมเสริม
กลุ่มวิชาการอบรมบริหารงานเชิงคุณภาพ
กลุ่มวิชาเลือก

33 หลักสูตร
567  ราย
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 17.80 ชม./คน/ปี

1,134,885

การอบรมภายนอก
(External Training)

ส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดย
สถาบันภายนอก

89 หลักสูตร
46  ราย
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 25 ชม./คน/ปี

733,456 

การอบรมภายในบริษัท	 
(In-house	Training)

การอบรมภายนอกบริษัท	 
(Public	Training)

บริษัทฯ จัดอบรมภายในเพ่ือให้พนักงานทุกระดับ ได้
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท�างานและความเป็นผู้น�า
ควบคู่กัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการท�างาน

 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้เลือกเข้า
อบรมในหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาตนเองอันเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู ้และพัฒนาศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจทีจ่ะน�า
ไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและเพิ่มผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง
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การบริหาร
ควมเสี่ยง
ขององค์กร

 การบรหิารความเส่ียงเป็นหน่ึงในหลกัส�าคัญของบรษิทัฯ ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นให้
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนก ส่งผ่านมายังการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือธรรมาภบาลท่ีด(ีGood Governance) สร้างความมัน่ใจวาการด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. เพ่ือเสรมิสร้างประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน โดยควบคมุ ป้องกันความเสยีหายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ท้ังทางด้านการเงนิและทีไ่ม่ใช่การเงิน โดยการเรยีนรูป้รบัปรงุแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมใน

การนาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร
4. เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์ตามเป้าหมายในระดับความเสี่ยงท่ี
องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

RISK COORDINATOR

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน/บัญชี

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
การตลาด

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
การออกแบบ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
การผลิต

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยง

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน VP

ST
RA

TE
GIC

OP
ER
AT
ION

FIN
AN

CIA
L

CO
MP

LIA
NC

E

Internal Environment

Objectrive Setting

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Response

Control Activities

Information & Communication
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 บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน โดยได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใน
ปี 2557 พร้อมทั้งมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดให้มมีติิ
ในการควบคมุด้านต่างๆ ตาม COSO คอื ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง และ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยก�าหนดให้สายงานหน่วยงานย่อย บรรจคุวาม
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001 ก�ากับไว้เพื่อลด
ระดบัความรนุแรงและตดิตามรายงานความเสีย่งให้คณะกรรมการบรษิทัได้
ทราบทุกไตรมาส  

องค์ประกอบ ERM
(COSO ENTERPRISE 
RISK MANAGEMENT)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environtment)

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

3. การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง (Event Indentification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

7. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information & Communication)

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

1. ถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยงโดยส่วน
ใหญ่มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ คน และ ระบบ

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชงิกลยุทธ์และความเสีย่งท่ีหน่วยงานยอมรบัได้

3. ระบุบเหตุการณ์เสี่ยงท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์
ในอนาคต

4. เป็นกระบวนการหลงัจากองค์กรระบคุวามเสีย่งแล้ว ม ี2 มติ ิคอื โอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

5. เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ โดยมี
หลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธีหลัก
�	 การยอมรับ / ด�ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance)
�	 การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Risk Control)
�	 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
�	 การกระจาย / ถ่ายโอนความเสีย่ง (Risk Sharing / Risk Transfer)



20 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

ประเด็นส�าคัญในปี 2559
 บริษัทฯ ได้มองเหตุการณ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท้ัง
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ ได้
ระบุการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อธุรกิจดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	

 1) ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้หรือความไม่
แน่นอนของรายได้
 ในปี 2559 บรษิทัมรีายได้หลกัมาจากการผลติสนิค้าและการบรหิารโครงการ ดงัน้ี 
กลุ่มสินค้ามาตรฐาน มีมูลค่า 258.72 ล้านบาท กลุ่มออกแบบพิเศษมีมูลค่า 667.44 ล้าน 
การขายอะไหล่และซ่อมบริการมูลค่า 132.08 ล้านบาทก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.32 
ล้านบาทรายได้อื่นๆ  12.28 ล้านบาท รวมรายได้ 1,070.52 ล้านบาท
 อย่างไรก็ดีบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ เน่ืองจาก
สญัญาการผลติส่วนใหญ่เป็นการสัง่ผลติเป็นจ�านวนส่งมอบแล้วก็หมดต้องการงานสญัญา
ใหม่ๆเข้ามา หากไม่มกีารสัง่ซือ้จะท�าให้บรษิทัต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเป็นต้นทุน
คงที่ 

 	 แผนปอ้งกันความเสี่ยง	
1.  กระจายกลุม่สนิค้าและการให้บรกิาร โดยมนีโยบายขยาย ศนูย์บรกิาร สบิล้อ 24 ชัว่โมง 

เพ่ิมช่องทางของรายได้กับผูป้ระกอบการขนส่ง ทีร่ถบรรทุก รถเทรลเลอร์รายเลก็จนถึง
รายใหญ่ ท่ีมีความต้องการใช้บริการซ่อมบ�ารุงของศูนย์ ของบริษัทท่ีมีความทันสมัย 
ครบวงจรเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อ�านวยความสะดวกในการจัดท�าแผนซ่อมบ�ารุงรถ
ให้กับลกูค้า ซึง่จะสร้างฐานลกูค้ารายใหม่ๆ และลกูค้ารายเดมิท่ีหนัมาใช้บรกิารทดแทน
ที่ต้องแบกรับภาระเรื่องคน สต๊อกสินค้าเอง 

2. รกัษานโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บรกิารกับลกูค้า ท้ังในด้านของความสะดวก
การใช้งานของสินค้าออกแบบตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็ง บริการหลัง
การขายท่ีรวดเรว็สร้างความพ่ึงพอใจกับลกูค้า โดยจะเห็นได้จากปีท่ีผ่านมาบรษิทัได้มี
การน�าระบบ SAP เพ่ือน�ามาพัฒนาระบบของสารสนเทศ และเทคโนโลยีนวตักรรมใหม่
มาช่วยในการออกแบบผลติภัณฑ์ การลงทุนเครือ่งจกัรทีม่าผลติสนิค้า ท�าให้ลดน�า้หนัก
ของตู้โดยยังคงความแข็งแรงไว้  การน�าระบบ GPS Tracking  ระบบ Application มา
ใช้ในโครงการบรหิารขนส่งมวลชน นอกจากน้ันบรษิทัยงัจดัท�าหลกัสตูรโรงเรยีนช่าง ช 
ทวี ซึง่บคุลากรถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคล่ือนธุรกิจ เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่แก่ลกูค้าใน
การให้บริการจนเกิดการโฆษณาแบบบอกต่อ และน�าไปสู่การให้บริการซ�้า จากลูกค้า
รายเดิม และหันมาใช้บริการจากลูกค้ารายใหม่ๆ 

3. นโยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting)โดยการจัดท�าและก�าหนดเป้าหมายงบ
ประมาณรายปี (AnnuallyBudget) ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงเป้าหมายรายได้ ค่าใช้จ่าย 
และคาดการณ์ผลก�าไรในแต่ละปี ฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและน�าเสนอต่อผู้
บริหารในระดับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก�าหนด
เป็นงบประมาณรายปี รวมท้ังใช้ประกอบการติดตามและเปรียบเทียบผลการด�าเนิน
งานเป็นประจ�าทุกเดือน ผ่านการประชุมประจ�าเดือนของทุกฝ่ายงาน และรวบรวมน�า
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)เป็นประจ�าทุกเดือน 
เพ่ือให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถน�าข้อมลูไปวิเคราะห์และวางแผนการรบังานหรอืตดิต่อ
ประมลูงานโครงการใหม่ได้ให้สอดคล้องกับงานทีท่ยอยจบ เพ่ือให้มจีดุแข็งในการเสนอ
สญัญาว่าจ้างในการผลติและสญัญารบัจ้างบรหิารโครงการอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะส่งผล
ให้สามารถลดความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้

ขยันอดทน

“ เด็กๆ
นอกจากจะ
ต้องเรียน
ความรู้แล้ว
ยังต้องหัด
ท�าการงาน
และท�าความ
ดีด้วยเพราะ
การท�างาน
จะช่วยให้มี
ความสามารถ
มีความขยัน
อดทนพ่ึง
ตนเองได้และ
การท�าดีนั้นจะ
ช่วยให้มีความ
สุขความเจริญ
ทั้งปอ้งกันตน
ไว้ไม่ให้ตกต�่า”
พระบรมราโชวาทพระราชทานเพ่ือเชิญ
ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจ�าปี 
2530 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

10 มกราคม 2530
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 2) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจ�ากัด
 ตามที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ดังกล่าวและใน 2 กลุ่มแรก ซึ่งเป็นแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รถเชิงพาณิชย์ ยอดขายรวม 87.52 
% ในปี 2559 โดยมีลูกหลักในประเทศ และต่างประเทศ รวม 29 ราย ในผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากกว่า 
10% ของยอดขายรวมประมาณ 3-5 ราย ต่อปี และขายอยู่ในกลุม่การขนส่ง ซึง่ถือว่าเป็นการพ่ึงพิงในกลุม่อตุสาหกรรมจ�ากัด ท�าให้บรษิทัฯ 
มีความเสี่ยง  
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 บรษิทัตระหนักถึงความเสีย่งดังกล่าวและมแีผนงานท่ีชดัเจนในการรกัษาลกูค้ากลุม่เดิม และหาลกูค้ารายใหม่เข้ามาทดแทนเพ่ือ
เพ่ิมจ�านวนลกูค้าในแผนกลยุทธ์และลดการพ่ึงพารายได้จากลกูค้ารายใหญ่บางราย ท้ังน้ีบรษิทัเชือ่มัน่ว่าโอกาสท่ีจะสญูเสยีลกูค้าปัจจบุนั
มีน้อย เนื่องมาจากบริษัทได้ให้บริการลูกค้ากลุ่มใหญ่ด้วยคุณภาพ ราคา ความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการมาเป็น
ระยะเวลากว่า 5-10ปี ซึ่งเราเน้นการให้บริการ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ารุงรักษา อ�านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ส�าหรับการขยายฐานลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่อย่างสม�่าเสมอท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร เขต
พื้นที่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรมในภาคตะวันออก โดยมีการเปิดศูนย์บริการ สิบล้อ 24 ขึ้นที่จังหวัดชลบุรี นอกเหนือจากศูนย์ซ่อมเดิมที่
มีอยู่ 8 แห่ง เพื่อขยายการให้บริการส�าหรับรถบรรทุกทั่วไป แบบ One stop service 24ชั่วโมง มีการท�าสัญญาบริการที่เป็นไปตามความ
เหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายจากการส�ารวจในเบ้ืองต้น ได้น�าข้อมูลของรถบรรทุกท่ีมียอดจ�าหน่ายในประเทศมาบริหารจัดการส�าหรับ
แผนการเตรียมให้บริการ ที่นอกเหนือจากการให้บริการของศูนย์ที่จ�าหน่ายแล้วหมดระยะรับประกัน 

 3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
 ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ การประกอบในเขตภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ซึง่มอีตัราเตบิโต
ของพ้ืนที่อุตสาหกรรมสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องต่างๆ มีการขยายตัวมากข้ึนโดยในปีท่ีผ่านมา กลุ่มรถ
ก�าจดัขยะ กลุม่รถบรรทกุไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถล�าเลียงอาหาร มผีูค้้ารายใหม่จากต่างประเทศและผูค้้ารายเดิมท่ีเข้ามาแข่งขนั
ในตลาดรถประเภทเดยีวกันเพ่ิมมากข้ึนท�าให้มกีารแข่งขนัด้านราคาและเงือ่นไขพิเศษอืน่ๆ การเปิดเขตการค้าเสร ีAEC ท�าให้กลุม่ผูแ้ข่งขนั
จากต่างประเทศทีม่คีวามพร้อมด้านเงนิทนุ บางส่วนเข้ามาด�าเนินธุรกิจให้บรกิาร ประกอบ ผลติในประเทศ ซึง่จนีเป็นคูแ่ข่งท่ีส�าคญัของเรา 
 บริษัทสามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่าง โดยสร้างทีมงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คู่กับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นที่จะพัฒนา
ศกัยภาพความสามารถของบคุคลากรสามารถผลติสนิค้าแข่งขนัในตลาดได้  การจดัอบรมการใช้งานให้กับลกูค้าเพ่ือพัฒนาคณุภาพของ
การใช้งานที่มีความปลอดภัย ร่วมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ซึ่งน�าไปสู่ความเชื่อมั่นในการให้บริการ
 อกีประการหน่ึงท่ีสามารถลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัจงึออกแบบสนิค้าท่ีมคีวามหลากหลายรปูแบบท่ีเหมาะสมกับงบประมาณ
และความต้องการของลูกค้า ให้ค�าปรึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้ามากท่ีสุดโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
สะดว กสบาย ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งขันของคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 1) ความเสี่ยงจากการด�าเนินการในฝา่ยผลิต
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรถที่ส่งมอบไม่ทันก�าหนดคิดเป็นร้อยละ 9.37 มีเวลาท�างานมาตรฐานลดลงร้อยละ 9.05
ผลมาจากบรษิทัท�างานต้นแบบจ�านวน 4 แบบ ซึง่ต้องใช้บคุลากร ใช้ชัว่โมงงานมากกว่าปกต ิวตัถุดบิท่ีต้องใช้เวลาในการผลติและน�าเข้า
ล่าช้าจากผู้ส่งมอบ บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกหน่วยงานภาครัฐปรับตามสัญญาเนื่องจากการส่งมอบล่าช้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่
บริษัทต้องสูญเสียไป 
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยก�าหนดเป็นแผนงานดังนี้ 
 1.แผนเพ่ิมก�าลังการผลิตข้ึนร้อยละ 10 เพ่ือให้สอดคล้องกับการขายและระยะเวลาในการส่งมอบ รวมถึงการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ลงทุนการท�าต้นแบบไปแล้ว ซึ่งจะท�าการตลาดต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 2.เพิ่มความสามารถในการผลิต จากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรที่ช�ารุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 3.การทดสอบหุ่นยนต์ VR7 เพื่อวางแผนจัดการผลิต และทดแทนต�าแหน่งงานที่หายาก เช่นช่างเชื่อม เป็นต้น
 4.การผลิตและทดสอบงานวิจัย รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
 5. การใช้ JIG และอุปกรณ์จับยึด เพื่อช่วยงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ใช้เวลาในการผลิตน้อยลง
 6. การเพิ่มห้องพ่นสีและจัดสายการผลิตส�าหรับพ่นสีใหม่
 การบริหารจัดการดังกล่าว จะช่วยลดช่วงเวลาของการส่งมอบล่าช้า และสามารถท�างานให้อยู่ในเวลามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ได้
ต่อไป 
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2) การบริหารความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากร
 บริษัทมีช่างในสายการผลิต ร้อยละ 76 จ�านวน 513 คน จากพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 672 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ
การขยายการรบังานใหม่ๆ จากฝ่ายขาย  และการขยายศนูย์ซ่อมทีจ่ะเปิดในปี 2560 พนกังานช่างจะต้องรบัเข้ามาฝึกอย่างน้อย 12สปัดาห์
ก่อนที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานบริษัท บริษัทเห็นความส�าคัญของบุคลากรในการที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้บริษัทมี
การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ ท้ังยังมีกฎระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ท่ีหัวหน้าควบคุมงานต้องใช้แรงงานที่มี
ทักษะและสามารถท�างานได้มีประสิทธิผล ส�าหรับปี 2559 อัตราการหมุนเวียนของพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ในอัตราร้อยละ 27  ซึ่ง
บรษิัทมแีนวทางการเพิม่และทดแทนจ�านวนพนกังาน เพือ่รองรบัการเตบิโตของธรุกจิ และอาจจะส่งผลกระทบความสามารถในการสร้าง
รายได้ของบริษัท
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและปริมาณพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยการก�าหนด
จ�านวนพนักงานมาตรฐานในสายการผลิตไว้ให้สอดคล้องกับชั่วโมงการท�างานตลอดทั้งปี  ก�าหนดค่าตอบแทนตามสายอาชีพโดยจัดท�า
เป็น Career Pathพนักงานที่เข้ามาใหม่จะต้องอบรมหลักสูตรของโรงเรียนช่าง ช ทวี การสอบในแต่ระดับชั้น มีเส้นทางของต�าแหน่งและ
ผลตอบแทนทีช่ดัเจน จะลดความเสีย่งของการเข้าออกของพนกังานช่างได้อกีทางหน่ึง  จดัให้มสีวัสดกิารต่างๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจงูใจ
แก่พนกังานเบีย้ขยัน เงนิออมทรพัย์พนกังาน นอกจากน้ีบรษิทัยงัมช่ีองทางในการจดัหาพนักงานหลายช่องทาง อาท ิ การแนะน�าจากเพ่ือน
พนักงาน การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ สื่อโฆษณา วิทยุ กรมทหารเกณฑ์ เป็นต้น  จากช่วงเวลาที่ผ่านมาส�าหรับปริมาณงานที่มี
อยู่เดิมบริษัทได้รับผลกระทบน้อยส�าหรับพนักงานช่าง

ช่องทางการสรรหาพนักงาน

จํานวนผู้สมัครงาน จํานวนที่รับเข้าทํางาน

พนักงานแนะนํา

ปา้ยประกาศ

ลงชือ่โฆษณา

นัดพบแรงงาน

พนักงานแนะนํา

ปา้ยประกาศ

ลงชือ่โฆษณา

นัดพบแรงงาน

65%

21%

13%

44%

23%

10%

13%

12%

ความเสี่ยงด้านการเงิน	
 ในปี 2559 บริษัทยังมีการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องน�ามาประกอบของสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมี
การจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน    ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศในภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงเกินไปจนอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ
 ท้ังนี้ ในอดีตบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่น และตดิตามความเคลือ่นไหวของสกุลเงนิต่างประเทศต่อสกุลเงนิบาทอย่างใกล้ชดิประกอบกับการท�าสญัญาซือ้ขาย
เงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 
9.32 ล้านบาท

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	
 ประเด็นส�าคัญในปี 2559 การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ความผิด

 กลุ่มที่ 1 
 ความผดิเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูทีอ่าจท�าให้ผูล้งทนุและตลาดทุนเสยีหายการบอกกล่าวเผยแพร่หรอืเปิดเผยข้อความอนัเป็น
เท็จหรือที่ท�าให้ส�าคัญผิดการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนอันมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน
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 กลุ่มที่ 2 
 ความผดิเก่ียวกับการเอาเปรยีบผูล้งทุนรายอืน่โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีตนล่วงรูม้าท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ก่อนนักลงทุน

 กลุ่มที่ 3 
 ความผิดเก่ียวกับการสร้างราคาหลักทรัพย์การซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีท�าให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท�าให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

 กลุ่มที่ 4 
 ความผดิอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้องการส่งค�าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย์เข้าไปในระบบซือ้ขายของหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯจนเป็นเหตใุห้
ระบบล่าช้าหรือหยุดชะงักการใช้/ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องท�าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเพ่ือไม่ให้กระท�าผิด บริษัทฯมีการปรับปรุงและติดตามข้อมูล
กฎหมายใหม่ ซึง่จะมกีารทบทวนในทกุไตรมาสของการประชมุคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ สรรหา บรหิารความเสีย่งและ ค่าตอบแทน 
และฝ่ายจัดการมีการด�าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านกฎหมายทางด้านแรงงาน และกฎบัตรต่างๆ 
 

แนวโน้มความเสี่ยงที่ส�าคัญ

 1. ความเสี่ยงจากการใช้ลิขสิทธิ์ของบริษัทพันธมิตร 
 ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท ชทวีดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี 
จ�ากัด(มหาชน) โดยบริษัท DOLL FAHRZEUGBAU GmdH ประเทศเยอรมันนี เป็นบริษัทที่ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�าหรับรถออกแบบ
พิเศษ และเป็นพันธมิตรกับเราเสมอมา โดยแบบที่ผลิต  วงจรไฟฟ้า วงจรไฮดรอลิค ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้ารถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการใช้แบบผลิตและแบบวงจรต่างๆ เพื่อการผลิตในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการผิดเงื่อนไขหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละเมิดจึงมีการก�าหนดแผนป้องกันความ
เสี่ยงไว้ดังนี้ 
 1. บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาแบบ และการออกแบบวงจรเอง และสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ด้วยตนเอง 
 2. บริษัทจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ที่มีผู้เสนอขายวัตถุดิบในลักษณะเดียวกันในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่า 
 3. บริษัทจัดท�าต้นแบบของรถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Truck) และขอรับรองมาตรฐาน CE Mark
 เพื่อการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล ส�าหรับการตลาดโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพและการให้บริการ ผลิตใน BRAND   “CTV-CHO” ดังนั้น
บริษัทจึงเชื่อว่าแผนธุรกิจข้างต้นสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในระยะยาวและช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้
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การร่วมมือ
“		การที่จะท�างานเพ่ือความมั่นคงและ
ก้าวหน้านั้นมิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาท�า
หน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้นจะต้องมีความ
ร่วมมือสัมพันธ์กัน	ระหว่างหน่วยงานทุก
หน่วยเพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียง
กัน	ไม่มีลดหลั่น	จึงขอให้ทุกคนพยายาม
ที่จะท�างานในหน้าที่ิอย่างเต็มที่	และมี
การประสานสัมพันธ์กันให้ดี	เพ่ือให้งาน
ทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน
ไม่ใช่ท�าลายกัน”

พระบรมราโชวาท
ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระ

ต�าหนักจิตรดารโหฐาน
22 กรกฎาคม 2513
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี โปร่งใส ให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุม การตรวจสอบ และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยค�านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ และ
ปฎิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 โครงสร้างการบริหารจัดการ    
 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มโีครงสร้างการบรหิารจดัการทีจ่ดัเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บรหิารความเส่ียง สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน อยู่ใต้การ

ก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง และเพ่ือให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืนขององค์กร และเป็นการพัฒนา
บคุลากรตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ “CHO 2023” เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืน ดังนี้ 

ฝา่ยกิจการสังคมและชุมชน

ฝา่ยสิ่งแวดล้อม

ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ

ฝา่ย HAPPY WORK PLACE

คณะกรรมการ
CSR

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

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ผจก. แผนกตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่



 27ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของพระราชา

โครงสร้างคณะกรรมการ CSR

นายประวิทย สระภูมิ
ประธานฝายสิ่งแวดลอม

นายกิตติ์พิสิธ ญาณกิตตินุกูล
ประธานฝาย Happy Work Place

นางสาววณิชยา จันทรโสม
เลขานุการ CSR

นายวิญ�ู อินทรโก
ประธานฝายกิจกรรมพิเศษ

นายผาด พิมรินทร
รักษาการผูจัดการ

และประธานฝายกิจกรรมสังคมและชุมชน

นายอภิชัย ชุมศรี
ที่ปรึกษากรรมการ

คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) 
นายอภิชัย  ชุมศรี                  ที่ปรึกษา กรรมการ
นายผาด            พิมรินทร์  รักษาการผู้จัดการ และประธานฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน
นายประวิทย์        สระภูมิ  ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
นายวิญญู           อินทร์โก  ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายกิตติ์พิสิธ      ญาณกิตตินุกูล ประธานฝ่าย HAPPY WORK PLACE
นางสาววณิชยา    จันทร์โสม              เลขานุการ CSR   
    และกรรมการ 11 คน อีกทั้งมีทีมท�างานกว่า 30 คน

 ยุทธศาสตร์ทีส่�าคญัเพ่ือความยัง่ยืนของบรษิทั มุง่เน้นไปสูก่ระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาบคุลากรในทุกระดบั เพ่ือมุง่ไปสูอ่งค์กร
แห่งการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ (Learning Organization) การจดัวางโครงสร้างของคณะกรรมการจงึมกีารเชือ่มโยงและสามารถถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัทมายังคณะกรรมการบริหารลงมาสู่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงท้ังนี้รูป
แบบของการจดัการความย่ังยืนขององค์กรจะไม่เน้นการจดัตัง้เป็นแผนกรบัผดิชอบด้าน CSR โดยแต่จะเน้นความมส่ีวนร่วมของบุคลากร
ทั้งองค์กร

ที่มาของคณะกรรมการ	CSR
 บริษัทมีนโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกแผนก โดยมีการด�าเนินงานด้าน CSR ซึ่งมีคณะกรรมการและคณะท�างานของ 
CSR จะได้มาจากการเสนอชื่อจากแต่ละแผนกเพื่อเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่
 • ได้รับการลงนามแต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 รับทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ CSR
 • คณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน (SCA) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (Environment) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
(SPA) ฝ่าย Happy Workplace มาจากการสรรหาและสมคัรใจจากพนักงานทัง้ในส่วนบรหิารและปฏิบตังิานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 
เพื่อให้สามารถจัดการโดยรอบด้าน มุ่งเน้นผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 •  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 มมีตแิต่งตัง้ นายศริวิฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหาร เป็นกรรมการ CSR 
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การด�าเนินงานของคณะกรรมการ CSR
• วางแผนงานประจ�าปี และก�าหนดงบประมาณเพื่อขออนุมัติ 
• ปฏิบัติงานตามแผนและตรวจสอบผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย
• คณะกรรมการ CSR รายงานผลการด�าเนินงานด้าน CSR ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุกเดือน
• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นประธาน

ที่ปรึกษาโดยต�าแหน่ง
• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะ

กรรมการ CSR ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

• ท�าการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการด�าเนินงานและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องรบัทราบทางบอร์ดประกาศของบรษิทัฯ ข่าวประชาสมัพันธ์
ในสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.cho.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 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
• กรรมการ CSR ทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัหรอืผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก

มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปีและเพ่ือให้การท�างานของคณะ
กรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการ CSR ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

• กรรมการ CSR ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารด�ารงต�าแหน่งตามวาระ
ท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบมีวาระด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 2 ปีและเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมีความ
ต่อเน่ือง กรรมการ CSR ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR
1. รับนโยบาย วางแผน ก�าหนดงบประมาณ และก�ากับดูแล การท�า

กิจกรรม CSR
2. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะท�างานแต่ละฝ่าย เสนอกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง
3. ก�าหนดยุทธศาสตร์และออกนโยบายการท�า CSR ใน

แต่ละฝ่าย
4. ควบคุมและติดตามผลการท�างาน CSR ในแต่ละฝ่าย
5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ท�างาน CSR
6. ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ
7. ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดท�าตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดโดยมาตรฐานการท�า CSR สากล

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝา่ย
1. ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน (SCA) รับผิดชอบใน

ด้านการด�าเนินงานกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับผูด้�าเนินการ 
Anti-Corruption สทิธิมนุษยชน ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร

2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (Environment) รับผิดชอบในการ
ด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และที่ส�าคัญคือ การพัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร

3. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (SPA) รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั โดย
มบีทบาทท่ีส�าคัญคือการเชือ่มโยงการสนับสนุนต่างๆที่
องค์กรให้กับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนความยั่งยืน
ขององค์กร

4. ฝ่าย Happy Workplace รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมความสุขทั้ง 8 ด้าน ตามมาตรฐานความสุข
ขององค์กร ท้ังน้ีได้เพ่ิมเต็มความสุขเชิงจิตวิญญาณ 
(Spiritual Part) เพ่ือพัฒนาความสุขอย่างย่ังยืนในตัว
บุคคลในเชิงจิตใจอีกด้วย

 โดยพนกังานในทุกระดบัขององค์กรและทกุแผนก
จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพนักงานแต่ละคน
จะมีรายชื่ออยู่ในฝ่ายกิจกรรมต่างๆตามท่ีประธานฝ่ายได้
มอบหมายให้ โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโดย
กระบวนการฝ่ายท้ังนี้ทุกกระบวนการเรียนรู ้จะมุ ่งเน้นที่
ความคิดดีๆต่อกัน ช่วยเหลือกันอย่างเป็นกุศล และเคารพ
ซึง่กันและกัน ไม่ได้มุง่เน้นเพ่ือแข่งขนัหรอืเอาผลงาน/รางวัล 
ตอบแทนแต่อย่างใด
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การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

66 %

2557 2558 2559

87 % 89 %

อยูในระดับ
ดีพอใช

อยูในระดับ
ดีมาก

อยูในระดับ
ดีมาก

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�าปี 2559 ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2559 

2557

90.13

ไดรับคะแนน
90.13 คะแนน
จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน
จัดอยูในระดับ

ดีเยี่ยม
โดยคะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

โดยรวมคิด 
91.35 คะแนน

2558

100

ไดรับคะแนน
100 คะแนน
จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน
จัดอยูในระดับ

ดีเยี่ยม
โดยคะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

โดยรวมคิด 
92.68 คะแนน

2559

100

ไดรับคะแนน
100 คะแนน
จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน
จัดอยูในระดับ

ดีเยี่ยม
โดยคะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

โดยรวมคิด 
91.62 คะแนน

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิรรมและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนนิการตรวจสอบในความเสีย่งของแต่ละหน่วยงาน โดยด�าเนนิงานอยู่ในระเบยีบข้อบงัคบั 
ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในทุกไตรมาส 
นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นแนวปฏบิตัแิละการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรมไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่
 http://cho-th.listedcompany.com/misc/cg/code_of_conduct.pdf
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ 

แนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับการป้องกันการคอร์รัปชั่น ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่

อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2559 
บรษิทัฯ จงึได้ปรบัปรงุมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ และได้
สื่อสารไปยังพนักงาน คู ้ค้า และบุคคลภายนอก เพ่ือ

เป็นการยกระดับการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีสามารถ
ดู รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ที่  http://cho-th.listedcompany.com/
misc/cg/20150824-cho-anti-corruption_

policy-th.pdf  โดยเสนอการปรบัปรงุผ่านคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการบริหาร ความเส่ียง สรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกันทีช่ดัเจน เพ่ือความย่ังยืน
ของบริษัทฯ และตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดย
ตลอด ด้วยวิธีการสือ่สารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสมัพันธ์ของบรษิทั และ
บริษัทฯ ได้จัดท�าเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงานทุกคน อีกท้ังแจ้งนโยบาย
ในการประชุมฝ่ายบริหาร และมอบหมายให้พนักงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่างๆ เข้าร่วมสัมมนากับภาคเอกชนและรัฐ เช่น กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) 
เป็นต้น 

กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน   
 บรษิทัฯ จดัช่องทางการสือ่สารผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.cho.
co.th แล้วส่งผ่านอีเมล์ได้โดยตรงท่ีอีเมล์ auditcom@cho.co.th ส�าหรับ
ผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ท้ัง 3 ท่าน โดยให้ นางอัปสร สุริยา 
ผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น ผูด้แูลอเีมล์นี ้ จดัให้มรีะดบัความ
ปลอดภัยท่ีดี ผู้อื่นไม่สามารถดูได้ และไม่สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ 
ที่มีผู้ร้องเรียนส่งมาได้  และท�าเมนูในเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
คลิกเข้ามาแจ้งข้อมูลได้ รวมเรื่องร้องเรียนท่ีผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท 
อีเมล์ และจดหมายในปี 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียน  

คนไม่มีความสุจริต 
คนไม่มีความมั่นคง 
ชอบแต่มักง่าย ไม่มี
วันจะสร้างสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวมที่
ส�าคัญอันใดได้  
ผู้ที่มีความสุจริตและ
ความมุ่งมั่นเท่านั้น 
จึงจะท�างานส�าคัญ
ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริง
ได้ส�าเร็จ

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 กรกฎาคม 2522
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ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานท่ีเปิดเผย สะดวกต่อการย่ืน
ค�าร้องเรียน ที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัท

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

อีเมล์ info@cho.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th

โทรศัพท์ 043-341412-18  ต่อ 109

โทรสาร 043-341410

ติดต่อ
กรรมการ
บริษัท

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

ติดต่อ
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

อีเมล์       :   auditcom@cho.co.th 
ไปรษณีย์  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
                   บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)
 เลขที่  265 หมู ่  4 ถนนกลางเมือง   
                   ต�าบล เมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น   
                   จังหวัดขอนแก่น  40000

ติดต่อนัก
ลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์       :   ir@cho.co.th 
ไปรษณีย์  :  นักลงทุนสัมพันธ์
                   บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)
 เลขที่  265 หมู ่  4 ถนนกลางเมือง   
                   ต�าบล เมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น   
                   จังหวัดขอนแก่น  40000

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดย
ตลอดมีการสื่อสารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและ
แจ้งนโยบายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและการมอบหมายให้
พนักงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากับภาคเอกชนและรัฐ 
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition 
หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต” 
เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด และเพ่ือ
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้น�าเสนอ
นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
 บริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อ
การย่ืนค�าร้องเรียน ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
เป็นผู้ด�าเนินการรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจากกล่อง มีการ
เปิดกล่องเดือนละ 1 ครั้ง   น�ามาในรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิเรือ่ง ด�าเนนิการเสนอ
ต่อไปท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน�าไปเสนอวิธี
การแก้ไขไปท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพ่ือ
อนุมัติต่อไป   
 รวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนใน
ปี 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
ภายในปี 2559

กล่องรบัเรือ่งร้องเรยีน -ไม่มี-

จดหมาย -ไม่มี-

เว็บไซด์ -ไม่มี-

โทรศัพท์ -ไม่มี-

และ  อื่นๆ -ไม่มี-

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน บันทึกรายงานการรองเรียน

ตรวจสอบและประเมินเรื่องดำเนินการแกไข

รายงานสรุป ประเมินความพึงพอใจ

กระบวนการบริหารจัดการปญหาและขอรองเรียน
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ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนข้อเรียกร้อง กรณี 0 1 0

ข้อเรียกร้องกรณีการเลือกปฏิบัติ ครั้ง 0 0 0

จ�าวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 1 0

ข้อร้องเรียนด้านสังคม หน่วย ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม กรณี 0 0 0

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนข้อร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม กรณี 1 1 0

จ�าวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 1 1 0

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน หน่วย ปี 2557 ปี 2558 2559

จ�านวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านแรงงาน ครั้ง 0 0 0

จ�านวนข้อร้องทุกด้านสิทธิมนุษยชน ครั้ง 0 0 0

จ�าวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0 0

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

โครงการเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบริษัท
 ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้จดักิจกรรมทีส่ร้างความสมัพันธ์อนัดกัีบผูถื้อหุน้ โดยให้สทิธิผูถื้อหุน้ทีส่นใจอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ  “Company Visit” และร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนินธุรกิจในครึ่งปี
หลังของปี 2559 ณ ส�านักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 78 คน  
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คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราต้อง
รับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป 
และเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา 
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้
ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคี
ให้หมู่คณะและในชาติ ท�าให้หมู่คณะ
และชาติประชาชนทั้งหลายมีความ
ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็
ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 เมษายน 2521
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การบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทาน

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยค�านึงถึงคุณภาพทุกขั้นตอนของการ
ท�างาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มมีการบริหารจัดการพัฒนาและติดตั้งระบบการท�างานให้
มปีระสทิธิภาพดย่ิีงขึน้ และรวดเรว็ โดยการลงทุนในระบบ ERP โปรแกรม SAP by Design 
On Cloud บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถใช้ระบบได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 โดยมี
บริษัท เนทติเซนต์ จ�ากัด เป็นผู้พัฒนาและติดตั้งระบบให้กับบริษัทฯ 

คู่ค้าทางการตลาด

 บริษัทฯ มีนโยบายเลือกคู่ค้าทางการตลาดที่มีศักยภาพ และเป็นบริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นสากล มีมาตรฐานระดับสูง 
รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ มีทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้จัด
จ�าหน่าย 

�	 คูค้่าในประเทศ : บรษิทัฯ ตดิต่อซือ้วัสดอุปุกรณ์จากกลุม่คูค้่าในประเทศส�าหรบัวัสดอุปุกรณ์ทีส่ามารถจดัซือ้ได้ภายในประเทศ 
อาทิ หัวรถ แชสซี ช่วงล่าง เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยท�าการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ที่
ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ ในการสั่งซื้อแต่ละคราวส�าหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยี่ห้อที่จ�าหน่าย 
(กรณีท่ีลกูค้าก�าหนดย่ีห้อเอง) คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ ปรมิาณทีส่ามารถผลติและจดัส่งได้ เป็นต้น เพ่ือให้เสนอราคาและน�า
ใบเสนอราคาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ยีห้่อ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพจิารณา
คัดเลือกและท�าข้อตกลงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์



 35ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของพระราชา

 บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้าที่ได้บันทึกไว้ประจ�าทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มี
การก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาในทะเบียนรายชื่อคู่ค้า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายส�าหรับทุกๆ 
กลุ่มวัสดุอุปกรณ์

�	 คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทฯ ติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศส�าหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ โดยมีนโยบายติดต่อสั่งซื้อ
โดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายส�าหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์บางรายการท่ีมีสัญญาความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่แล้ว อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าร่วมกันอีกด้วย

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีคู่ค้าที่ส�าคัญ อาทิเช่น 
1. บริษัทฯ ได้เริ่มท�าสัญญาพันธมิตรทางการค้าในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์

ส�าหรับยานยนต์จากบริษัทในประเทศเยอรมนี เพ่ือการขนส่งท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือพัฒนายานยนต์ และพลังงานทาง
เลือกในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนา รถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

2. บริษัทฯ ท�าสัญญาพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทจากประเทศเบลเย่ียมในการน�ารถขนาดพิเศษเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยและ
กลุ่มเศรษฐกิจประเทศ CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มในอาเซียน (ASEAN) 

3. บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ากัด (มหาชน) (DIMET) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง CHO เป็นผู้แทนจ�าหน่ายสีไดเมทประจ�าเขตอีสานเหนือ 
จ�านวน 12 จังหวัด

การจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง

 บริษัทมีการท�าระบบจัดหาจัดซื้อจัดจ้างโดยมีข้อก�าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อสากล ไม่ซื้อและไม่สนับสนุน
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด และบริษัทได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของลูกค้า ด้วยวิธีการจัดซื้อหัวรถ
จากประเทศของลูกค้า ซึ่งเมื่อน�าระบบ ERP โปรแกรม SAP by design On cloud มาใช้เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถตรวจสอบ 
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การออกแบบ
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 บรษิทัมกีารออกแบบผลติภัณฑ์ทีค่�านึงถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม โดยส่งพนักงานฝ่ายออกแบบเข้ารบัการอบรมการออกแบบ 
การวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ( Carbon Footprint ) ท่ีท�าให้ประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการผลิตตู้ขนส่งสินค้าที่มีน�้าหนักเบา ใช้วัสดุท่ี
แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทได้ท�าการออกแบบผลิตภัณฑ์ BIG BAO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  น�้าหนักของตู้ที่เบาลง
กว่า 3 ตันท�าให้บรรทุกได้มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องเที่ยวของการขนส่งและจ�านวนหัวลากที่ต้องใช้ก็ลดลง ประหยัดทั้งน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นตู้
ที่มีฉนวนกันความร้อนท�าจาก PU หรือโพลียูรีเทรน ซึ่งสามารถเก็บความเย็นของภายในห้องได้ดีกว่าฉนวนอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นตู้ที่ประหยัด
พลังงานจากเครื่องท�าความเย็นที่ใช้ขนาดเล็กลงกว่าเดิม 30 %  ผิวของตู้เป็นเจลโคล ที่เป็น เกรดส�าหรับการขนส่งอาหารไม่เป็นที่สะสม
ของเชื้อราหรือแบคทีเรีย ท�าความสะอาดได้ง่ายกรณีเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องท�าความเย็น ในห้องแช่เย็น ตู้ยังคงเก็บรักษาอุณหภูมิจาก
อณุหภูมติดิลบ มาเป็นอณุหภมูห้ิองปกตใิช้เวลาเกิน 48 ชัว่โมง จงึเป็นข้อดใีนการทีผู่ป้ระกอบการสามารถล�าเลยีงสนิค้าภายในตูอ้อกเพือ่
เปลี่ยนไปยังตู้ส�ารองส่งสินค้าให้กับลูกค้าท�าให้สินค้าไม่เสียสภาพทางด้านการแช่แข็ง บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ของ 10 สุดยอด
ธุรกิจนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2554  

สินค้าและการบริการ

 
 
 

 บริษัทฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในสินค้า บริการและการบริหารผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์รถล�าเลียงอาหารบน
เครื่องบิน บริษัทฯ ได้ผลิตตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยสมาคมการ ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA: International Air Transport 
Association) หรือ ไออาตา เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่ง การบริการทางอากาศ ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ และมาตรฐานของ
องค์์การ การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Authority) เป็นองค์กรทีก่�าหนดมาตรฐานและกฎข้อบงัคับ
ระหว่างประเทศทีจ่�าเป็นส�าหรบัความปลอดภัย ความมัน่คง ประสทิธิภาพ และความสอดคล้องของการบนิ รวมทัง้การพิทกัษ์สิง่แวดล้อม
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบนิ วิธีปฏิบตัทิีใ่ช้ในกจิการการบนิทุกประเภท และสนิค้าทุกชนิดผลติโดยเครือ่งจกัรท่ีได้รบัมาตรฐาน ISO 9001 
มาตรฐาน CE เครื่องหมาย CE ท่ีปรากฏอยู่บนสินค้าเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่า
สินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของสหภาพยุโรป

การส่งมอบสินค้า
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 การส่งมอบสินค้าในประเทศและการส่งออกต่าง
ประเทศบรษิทัได้มรีะเบยีบ ข้อบงัคบัในการส่งมอบสนิค้าให้เป็น
ตามมาตรฐานสากล โดยค�านงึถึงความพึงพอใจของลกูค้า การ
ส่งมอบที่ตรงเวลา มีระบบการจัดส่งที่ปลอดภัย และค�านึงถึง
คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งส�าคัญ

บริการหลังการขาย

บริการรับแจงปญหา ตลอด 24 ชั่วโมง

HOT Line 24 Hrs.
Tel. 089 - 711-2198

  

 บริษัทฯ มีการจัดการระบบบริการหลังการขาย โดย
แยกเป็นบริการหลังการขายในประเทศ และบริการหลังการ
ขายต่างประเทศ เพ่ือง่ายต่อการบริหารงานให้ลูกค้ามั่นใจใน
สินค้าและเป็นการดูแลลูกค้าให้ลูกค้าพ่ึงพอใจและกลับมาซื้อ
สนิค้าซ�า้อกี โดยบรษิทัฯ มแีผนระยะยาวในการออกเย่ียมลูกค้า
รายเดือนตลอดจนมีระบบรายงานการบริการส่งให้ลูกค้าใน
ทุกครั้งของการบริการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดรับแจ้งปัญหางาน
บริการหลังการขาย ( After Sales Service) ที่เบอร์โทรศัพท์ 
089-7112198  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2558 มียอดจ�านวน
การใช้บริการ After Sales Service กว่า  214 ราย และปี 2559 
จ�านวนผู้ใช้บริการ 224 ราย

ศูนย์ซ่อมบริการ
 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ ์
ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด (“Linfox”) และ บรษิทั เอกชยั 
ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหาร
โครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ ่อมส�าหรับรถบรรทุก 
รถพ่วง-ก่ึงพ่วง ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงาน
ซ่อมบ�ารุงเพ่ือรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมี
รถทั้งหมดมากกว่า 2,000 คัน ในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ 
Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center 
(DC) จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ล�าลูกกา ศูนย์วังน้อย 
ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง ศูนย์ขอนแก่น และล่าสุดในปี 
2558 บริษัทฯ ได้เปิดท�าการ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาศูนย์ซ่อมบริการไปท่ัว
ประเทศไทย ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" และขยายไป
ยังต่างประเทศ 

SIBLOR          by 
๑๐ลอ๒๔
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 การด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ

ปี 2559 เศรษฐกิจมคีวามผนัผวนและมผีลกระทบต่อการค้าโลกหลาย
ประเทศ บริษัทฯจึงต้องปรับตัวโดยขยายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปใน
ตลาด และกระจายตลาดในส่วนของการบรหิารโครงการ งานบรกิาร
ให้เพ่ิมมากขึ้น บริษัทฯได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Re-
search & Development : R&D) เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และมี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา จากการผสมผสาน
ความโดดเด่นของงานด้านวิศวกรรม และการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ 
โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกบันโยบายของ
ภาครัฐ Thailand 4.0   โดยในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผล
ขาดทุนสุทธิจ�านวน 91.29 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 127.03 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 355.4 จากปีก่อน 
มาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ออกในปี 2559 และมีต้นทุนชั่วโมงแรงงานเพิ่มขึ้นจากการติดตั้งซอฟท์แวร์ (SAP by Design) เพื่อใช้ในการบริหารงานใหม่ ประกอบกับ
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมประมูลรถโดยสาร NGV ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งสิ้นสุดในปี 2559 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่
เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้บริหารและพนักงานเพื่อเตรียมรองรับศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกที่เปิดใหม่ในปี 2560

ตารางเปรียบเทียบรายได้	ค่าใช้จ่ายปี	2558	และปี	2559		(หน่วย	:	ล้านบาท)

ด้านรายได้
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 1,058.24 ล้านบาท และรายได้อื่น 21.61ล้านบาท ประกอบรายได้
ตามสัญญาจ�านวน 926.16 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 132.08 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.32 ล้านบาท และ
รายได้อื่นจ�านวน 12.28  รายได้จากธุรกิจหลักลดลง 84.39 ล้านบาท หรือลดลง 7.39% จากปี 2558 เนื่องจากการรับรู้รายได้ที่ล่าช้ากว่า
ก�าหนดจากการท่ีโครงการชนะการประกวดราคากับหน่วยงานภาครัฐถูกยกเลิกเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 และ บริษัทได้ส�ารองก�าลัง
การผลิตที่จะส่งมอบในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2559 

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมต้ีนทุนรวม ในปี 2559 มต้ีนทุนรวม 917.50 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 25.07 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนอตัรา
ร้อยละ 2.8 จากปีก่อน เป็นการเพ่ิมขึน้จากต้นทนุในส่วนของการพัฒนาและวิจยัเพ่ือท�าผลติภัณฑ์ใหม่ และต้นทนุชัว่โมงแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้
จากการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน ERP ใหม่โดยใช้ SAP by Design ประกอบกับมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นตามทักษะวิชาชีพเพื่อให้
เหมาะสมกับการท�างาน ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 171.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 33.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
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เนือ่งจากในปี 2559 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายทีเ่กิดจากการเข้าร่วมประมลูโครงการรถโดยสาร NGV ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีสิน้สดุใน
ปี 2559 และมีค่าที่ปรึกษากฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐ และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าแรงงานของ
ผูบ้รหิารและพนกังานทีร่บัมาเพ่ิมขึน้เพ่ือเตรยีมรองรบัธุรกิจให้บรกิารซ่อมบ�ารงุรถบรรทกุ ศนูย์สบิล้อ 24 ชัว่โมง ท่ีเปิดใหม่ ประกอบกับได้
ปรับฐานเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มขึ้นในปี 2559

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
 ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 175.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 38.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 
2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมประมูลโครงการรถโดยสาร NGV ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารที่สิ้นสุดในปี 2559 และ
ค่าที่ปรึกษากฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐในคดีที่เกี่ยวกับงานประมูลรถโดยสาร NGV ประกอบกับมีการปรับ
ฐานเงินเดือนค่าจ้างในปี 2559 เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินเดือนผู้บริหาร ค่าจ้างพนักงานเพื่อเตรียม
รองรับการเปิดศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ศูนย์สิบล้อ 24 ชั่วโมง ที่จะเปิดในปี 2560   ส�าหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2559 มีจ�านวน 38.70 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 9.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34.1 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนที่เพิ่ม
ขึ้น ของศูนย์ซ่อมรถบรรทุกที่ใช้ชื่อ สิบล้อ 24 ชั่วโมงเครื่องมือเครื่องจักร และระบบซอฟ์ทแวร์ในการบริหารงานใหม่ในปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ช.ทวี ขอนแก่น จ�ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2547 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ มีการออมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก ให้
เงนิกูย้มืแก่สมาชิกเพือ่วตัถปุระสงค์ต่าง ๆ  ตามทีอ่นญุาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยทางสหกรณ์ ได้รบัเงนิอดุหนนุเพือ่เป็นกองทนุ
สวัสดกิารสมาชกิสหกรณ์จากบรษิทั ช ทว ีจ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัท่ีเป็นสมาชกิเท่ากบัจ�านวนหุน้ท่ีสมาชกิถือหุน้เพ่ิมในแต่ละเดอืนและ
สมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะได้รับ
สวัสดิการมูลค่าหุ้นสมาชิกในส่วนที่บริษัทจ่ายสะสมให้ ณ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน 654 คน  มีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นก
องทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 จ�านวน 2,201,570.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน 604 คน และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน 515 คน มีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ ปี 2558 จ�านวน 
1,960,390 บาท ปี 2557 จ�านวน 1,380,090 บาท   ซึ่งจะมีจ�านวนเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสรุปดังนี้ 

เงินอุดหนุนที่เพิ่มขี้น
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

พนักงาน

• การพัฒนาความรู ้จากองค์ความรู ้
เดมิของพนกังานเป็นส่ิงท่ีเราให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยมุ ่งเน้น
พนักงานท่ีมีอายุงานวุฒิการศึกษา
ต�่ากว ่าระดับปริญญาตรีมาเรียน
และสอบเพ่ิมเติมในด้านทักษะความ
ช�านาญ มีวิชาการเพ่ือน�าไปสู ่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น น�าไปสู่ปริญญาตรี ช ทวี ท่ี
ส่งผลถงึเรือ่งค่าตอบแทน ทีส่งูขึน้โดย
ไม่ต้องกลบัไปเรยีนในสถานศกึษาอกี
ซึ่งเป็นการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติ
งานจรงิได้อย่างเหมาะสม อกีท้ังสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ CSR จัดท�า
ขึ้นเป็นประจ�า

• การส่ือสาร และการรับข้อมูลต่างๆ ในองค์กร
ของพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย 
กิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าเดือนเกิด ผ่าน 
CSR ฝ่าย Happy work place และกิจกรรมต่างๆ

• CEO พบพนักงานในการประชุมแถว  
• การให้ข้อมลูต่างๆ ของบรษิทัฯ จากรายงานประจ�า

ปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
• การพัฒนาบุคคลกรอย่างย่ังยืนจัดให้มี โครงการ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนช่าง ช ทวี และการจัด
ฝึกอบรม

• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบส�ารวจ
ความคิดเห็น

• กล่องรับความคิดเห็นและการร้องเรียน  
• การประเมินผลการท�างานตนเองปีละ 2 ครั้ง

· สื่อสารผ่านเสียงตามสาย และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ

· สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  

· พัฒนาวัฒนธรรมที่ดีงามภายในองค์กร  
· ทิศทางพัฒนาธุรกิจและสร ้างความ

สัมพันธ์
· การบริหารงานบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
· สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น  

ความมั่นคง

· จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน สร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี

· จัดอบรมให้ความรู้และการจัดให้พนักงานใน
ระดับช่างเข้าศึกษาความรู้เพ่ิมในโรงเรียนช่าง 
ช ทวี

· ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
· บริษัทมีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 

สวัสดิการเงินคนพิการ ข้าวฟรี เป็นต้น
· ในปี 2559 บริษัทได้เพ่ิมสวัสดิการมอบเงินทุน

เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร 

  บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจในการด�าเนินงานผลติสนิค้าและบรกิาร
ให้กับลูกค้า ให้ยอมรับในด้านผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนทุกภาคส่วน 
จากการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันขับเคลื่อน
ให้การพัฒนาระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล อันจะน�าความเจริญใน
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมควบคูกั่น โดยก�าหนดเป็นแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีขององค์กรทัง้ภายในและภายนอก โดยมส่ีวนร่วมของแต่ละ
ภาคส่วนอย่างเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างเป็น
ธรรม มคีวามโปร่งใส มสี�านึกในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและชมุชน โดย บรษิทัฯ มแีผนด�าเนินการของแผนแม่บท 10 
ปี ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกๆปี ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้

กับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพนักงานในองค์กร มีการส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ จากลูกค้า เป็น
ประจ�าทุกปี    อกีทัง้สือ่สารและท�างานร่วมกันกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุภาคส่วน เพ่ือน�าข้อมลูมาปรบัปรงุประสทิธิภาพของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการได้อย่างถูกต้อง ร่วมท้ังเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง จึงสรุปประเด็นด้านความรับผิดชอบและ
กระบวนการสื่อสารตามแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

กิจกรรมทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์ CHO 2023 ในปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้ง 4



 41ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของพระราชา
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พนักงาน

• การพัฒนาความรู ้จากองค์ความรู ้
เดิมของพนักงานเป็นส่ิงท่ีเราให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยมุ ่งเน้น
พนักงานท่ีมีอายุงานวุฒิการศึกษา
ต�่ากว ่าระดับปริญญาตรีมาเรียน
และสอบเพ่ิมเติมในด้านทักษะความ
ช�านาญ มีวิชาการเพ่ือน�าไปสู ่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น น�าไปสู่ปริญญาตรี ช ทวี ท่ี
ส่งผลถงึเรือ่งค่าตอบแทน ทีส่งูขึน้โดย
ไม่ต้องกลบัไปเรยีนในสถานศกึษาอกี
ซึ่งเป็นการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติ
งานจรงิได้อย่างเหมาะสม อกีท้ังสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ CSR จัดท�า
ขึ้นเป็นประจ�า

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

• CEO พบพนักงานในการประชุมแถว  
• การให้ข้อมลูต่างๆ ของบรษิทัฯ จากรายงานประจ�า

ปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
• การพัฒนาบุคคลกรอย่างย่ังยืนจัดให้มี โครงการ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนช่าง ช ทวี และการจัด
ฝึกอบรม

• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบส�ารวจ
ความคิดเห็น

• กล่องรับความคิดเห็นและการร้องเรียน  
• การประเมินผลการท�างานตนเองปีละ 2 ครั้ง

· สื่อสารผ่านเสียงตามสาย และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ

· สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  

· พัฒนาวัฒนธรรมที่ดีงามภายในองค์กร  
· ทิศทางพัฒนาธุรกิจและสร ้างความ

สัมพันธ์
· การบริหารงานบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
· สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น  

ความมั่นคง

· จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน สร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี

· จัดอบรมให้ความรู้และการจัดให้พนักงานใน
ระดับช่างเข้าศึกษาความรู้เพ่ิมในโรงเรียนช่าง 
ช ทวี

· ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
· บริษัทมีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 

สวัสดิการเงินคนพิการ ข้าวฟรี เป็นต้น
· ในปี 2559 บริษัทได้เพ่ิมสวัสดิการมอบเงินทุน

เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน

 การที่ขอให ้ท�าเ พ่ือส ่วนรวมน้ี ก็ไม ่ใช ่
ว่าแต่ละคนจะต้องสละทุกอย่างให้เหลือแต่ตัว
ล่อนจ้อนเพ่ือส่ิงที่เรียกว่าส่วนรวม มิใช่อย่างน้ัน 
แต่หมายว่าสละส่ิงใดที่สละได้เพ่ือที่จะให้ส่วนรวม
อยูไ่ด้ โดยจดุประสงค์ทีจ่ะส่วนบคุคลอยู่ไ่ด้เหมอืน
กัน เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ ส่วนบุคคลก็อยู่
ล�าบาก นอกจากจะเป็นผู้ที่เอาตัวรอดโดยแท้และ
ลงท้ายผู้ที่เอาตัวรอดเหล่านั้น ก็จะนับว่าเอาตัว
ไม่รอด เพราะว่าไม่มีเกียรติไม่มีความภูมิใจในตัว 
ฉะน้ันก็ขอร้องให้สมาชิกทั้งหลายพยายามที่จะ
พินิจพิเคราะห์ในการกระท�าในการเสนอข่าวเสนอ
บทความให้เป็นไปในทางทีส่ร้างสรรค์เป็นไปในทาง
ที่จะให้ส่วนรวมเป็นปึกแผ่น ให้ส่วนรวมมีความ
เจริญก้าวหน้า มีสิ่งที่ดีงาม

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคม

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ณ ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

25 กรกฎาคม 2515



42 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559
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ชุมชนละสังคม • การลดมลภาวะจากการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้านเสียง ด้านกลิ่น จัด
ดูแลในการตรวจสอบและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน ในการตอบสนอง
เรื่องท่ีชุมชนร ้องขอ และการจัด
ท�าระบบป้องกันในมลภาวะต่างๆ 
การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วัด 
โรงเรยีน ตามวาระประจ�าปี สนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนภายในท้องถ่ินให้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ หัน
มาเล่นกีฬาเพ่ือสขุภาพและครอบครวั
กีฬาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

• การสนับสนุนกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย
ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลยี กีฬา 
วัฒนธรรม พุทธศาสนา

• การร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถ่ิน 
ร่วมกิจกรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์การปกครองท้องถิ่น

• กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์ คัพ  และ
กิจกรรมประเพณีไทย

• จัดการส�ารวจชุมชนรอบโรงงาน ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม ทุกปี /2 ครั้ง

• การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 

· การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ 
จากรายงานประจ�าปี รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

· วิทยุ FM Face book  การโฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ผ ่าน Social 
Media  YouTube channel

· ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

· การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานให้ดีขึ้น 
ลดผลกระทบด้านกลิ่นของการพ่นสี

· จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 

· สร้างพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบรั้ว
โรงงานผลิตเพ่ือลดกลิ่นสีออกจากโรงงานสู ่
ชุมชนรอบข้าง

ลูกค้า / คู่ค้า • การปฏิบัติตามสัญญาข ้อตกลง
ของกระบวนการ พัฒนาการบริการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องใหม่ๆ  การดูแล
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
อย่างมรีะบบระเบยีบ  การสัง่ซือ้สนิค้า
และช�าระเงินต่อคู่ค้าที่เป็นธรรม 

• จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
• การติดต่อสื่อสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และผ่าน

เว็ปเพจ  
• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
• การส�ารวจความพึงพอใจ คู ่ค้าร่วมกับบริษัทฯ 

สนับสนุนกิจกรรม ช ทวี จูเนียร์คัพ
• การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร ้องเรียนหรือ

แนะน�าเพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงานและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  

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

·  · แบบส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า

· การรับรู ้ข ้อมูลของบริษัทฯ ใน
รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

· ผ่าน Social Media 
· อเีมล์ เว็บไซต์ และ แบบประเมนิ

· การตอบสนองต่อความต้องการในเรื่อง
ต่างๆ แก่ลูกค้า

· สนิค้าท่ีต้องการ และการท�าให้สนิค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ

· บริหารงานซ่อมบริการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

· การส่งมอบที่ตรงเวลา

· ค้นคว้าเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มุง่มัน่พัฒนาสนิค้าให้มคุีณภาพเท่าเทยีบสากล 

· พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน
·  พัฒนางานหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
· การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของ ลูกค้าและ

คู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

เจ้าหนี้/ลูกหนี้ • การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง มี
ความโปร ่งใสในการสั่งซื้อสินค้า
และช�าระเงินต ่อคู ่ค ้าท่ีเป ็นหลัก
ธรรมาภิบาล 

• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ จากรายงาน
ประจ�าปี

• รายงานงบการเงนิปฏิบติัตามกฎหมายระเบยีบข้อ
บังคับและการก�ากับดูแลกิจการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
• ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

· ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ 
จดหมาย  เว็บไซต์ (website)  

· การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีและลูกหนี้ ตาม
เงื่อนไขและข ้อตกลงให ้เป ็นไปตาม
กฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

· ปฏิบัติตาม ระเบียบ เงื่อนไขข้อตกลงตาม
สัญญาเงินกู้ ข้อตกลงต่างๆ  และด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส 

· จดัเย่ียมชมกิจการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการ
ด�าเนินงาน

คู่แข่ง/พันธมิตร • ปฏิบั ติตามกรอบกติกาของการ
แข่งขันการประมลูทีถู่กต้อง ตามหลกั
ระเบียบข้อบังคับของการเสนอและ
ประมูล การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

• ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การเย่ียมชมกิจการระหว่างกัน และความร่วมมือ

ทางธุรกิจในอนาคต 

· รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

· บันทึกข้อตกลง (MOU)
· การประชุมร่วมกัน
· จดหมาย E-mai l  เ ยี่ ยมชม

กิจการ แลกเปลีย่นวิทยากร และ 
Website 

· การแข่งขนัอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และ
ด�าเนินกิจกรรมทางตลาดอย่างเป็นธรรม 

· การได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร 

· ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
· การแข่งขันทางการค้าตามกลไกตลาดอย่าง

เป็นธรรม
· บรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจจาก MAN Truck & 

Bus AG ประเทศเยอรมนี (“MAN”) เป็นตวัแทน
ดดัแปลงสภาพรถแต่เพียงผูเ้ดยีวนอกทวีปยุโรป 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ชุมชนละสังคม • การลดมลภาวะจากการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้านเสียง ด้านกลิ่น จัด
ดูแลในการตรวจสอบและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน ในการตอบสนอง
เรื่องท่ีชุมชนร ้องขอ และการจัด
ท�าระบบป้องกันในมลภาวะต่างๆ 
การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วัด 
โรงเรยีน ตามวาระประจ�าปี สนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนภายในท้องถ่ินให้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ หัน
มาเล่นกีฬาเพ่ือสขุภาพและครอบครวั
กีฬาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

• การสนับสนุนกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย
ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลยี กีฬา 
วัฒนธรรม พุทธศาสนา

• การร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถ่ิน 
ร่วมกิจกรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์การปกครองท้องถิ่น

• กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์ คัพ  และ
กิจกรรมประเพณีไทย

• จัดการส�ารวจชุมชนรอบโรงงาน ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม ทุกปี /2 ครั้ง

• การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 

· การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ 
จากรายงานประจ�าปี รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

· วิทยุ FM Face book  การโฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ผ ่าน Social 
Media  YouTube channel

· ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

· การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานให้ดีขึ้น 
ลดผลกระทบด้านกลิ่นของการพ่นสี

· จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 

· สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบรั้ว
โรงงานผลิตเพ่ือลดกลิ่นสีออกจากโรงงานสู ่
ชุมชนรอบข้าง

ลูกค้า / คู่ค้า • การปฏิบั ติตามสัญญาข ้อตกลง
ของกระบวนการ พัฒนาการบริการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรมท่ีทันสมัย  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องใหม่ๆ  การดูแล
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
อย่างมรีะบบระเบยีบ  การสัง่ซือ้สนิค้า
และช�าระเงินต่อคู่ค้าที่เป็นธรรม 

• จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ
• การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่าน

เว็ปเพจ  
• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ
• การส�ารวจความพึงพอใจ คู ่ค้าร่วมกับบริษัทฯ 

สนับสนุนกิจกรรม ช ทวี จูเนียร์คัพ
• การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร ้องเรียนหรือ

แนะน�าเพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงานและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  

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

·  · แบบส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า

· การรับรู ้ข ้อมูลของบริษัทฯ ใน
รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

· ผ่าน Social Media 
· อเีมล์ เว็บไซต์ และ แบบประเมนิ

· การตอบสนองต่อความต้องการในเรื่อง
ต่างๆ แก่ลูกค้า

· สนิค้าท่ีต้องการ และการท�าให้สนิค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ

· บริหารงานซ่อมบริการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

· การส่งมอบที่ตรงเวลา

· ค้นคว้าเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มุง่มัน่พัฒนาสนิค้าให้มคีณุภาพเท่าเทยีบสากล 

· พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน
·  พัฒนางานหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
· การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของ ลูกค้าและ

คู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

เจ้าหนี้/ลูกหนี้ • การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง มี
ความโปร ่งใสในการสั่งซื้อสินค้า
และช�าระเงินต ่อคู ่ค ้าท่ีเป ็นหลัก
ธรรมาภิบาล 

• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ จากรายงาน
ประจ�าปี

• รายงานงบการเงนิปฏิบติัตามกฎหมายระเบยีบข้อ
บังคับและการก�ากับดูแลกิจการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
• ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

· ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ 
จดหมาย  เว็บไซต์ (website)  

· การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีและลูกหนี้ ตาม
เงื่อนไขและข ้อตกลงให ้เป ็นไปตาม
กฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

· ปฏิบัติตาม ระเบียบ เงื่อนไขข้อตกลงตาม
สัญญาเงินกู้ ข้อตกลงต่างๆ  และด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส 

· จดัเย่ียมชมกิจการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการ
ด�าเนินงาน

คู่แข่ง/พันธมิตร • ปฏิบั ติตามกรอบกติกาของการ
แข่งขนัการประมลูทีถู่กต้อง ตามหลกั
ระเบียบข้อบังคับของการเสนอและ
ประมูล การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

• ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การเย่ียมชมกิจการระหว่างกัน และความร่วมมือ

ทางธุรกิจในอนาคต 

· รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

· บันทึกข้อตกลง (MOU)
· การประชุมร่วมกัน
· จดหมาย E-mai l  เ ย่ียมชม

กิจการ แลกเปลีย่นวิทยากร และ 
Website 

· การแข่งขันอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และ
ด�าเนินกิจกรรมทางตลาดอย่างเป็นธรรม 

· การได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร 

· ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
· การแข่งขันทางการค้าตามกลไกตลาดอย่าง

เป็นธรรม
· บรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจจาก MAN Truck & 

Bus AG ประเทศเยอรมนี (“MAN”) เป็นตวัแทน
ดัดแปลงสภาพรถแต่เพียงผู้เดียวนอกทวีปยุโรป 



44 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
• สภาพคล่องทางการเงินทีม่ั่นคง มีผล

การประกอบการจากการลงทุนที่ดี มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยขั้น
ตอนท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีความ
ชัดเจนโปร่งใส องค์กรมีการพัฒนา
ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง อนาคตของ
การให้บริการมีแนวโน้มขยายเพ่ิม
มากขึ้น 

• จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท
• การบรรยายสรุป Road show ตามจังหวัดต่างๆ
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  

(Opportunity Day)
• การออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน
• การประกาศผลประกอบการของบริษัทฯ ทุก

ไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และบน Face book CHO News 

· ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
จดหมาย  เว็บไซต์ของบริษัท 
และ Face book CHO News 

· การให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจ

· การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
· สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานของ

บริษัท  

· เพ่ิมช่วงทางการรับข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนได้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ 

· เพ่ิมข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์ของนกัลงทุน
สัมพันธ์ให้มีข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
และทันสมัย

สื่อมวลชน • แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว

• รายงานประจ�าป ี  รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Press tour Thank 
Press 

• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ

· การแถลงข่าว อีเมล์(E-mail)  
เว็บไซต์(Website)  Facebook  
Line  โทรศัพท์  การโฆษณาใน
ช่องทางของ CHO YOUTUBE 
CHANNEL 

· การได้รับข้อมูลที่ทันต่อเวลา ถูกต้อง 
ครบถ้วน เท่าเทียบกัน

· การได้รับข้อมูลความคือหน้าทางธุรกิจ
ของบริษัท

· เปิดเผยข้อมูลกับสื่อทุกสื่อที่เท่าเทียมกัน  

· ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจ

หน่วยงานราชการ • บรษิทัฯ ได้มกีารตดิต่อจัดซื้อ จัดจ้าง 
กับทางหน่วยงานราชการมาต้ังแต่
อดีตจนถึงป ัจจุบัน อีก ท้ังหน ่วย
งานราชการยังต้องก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด 

• หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การเสนอราคาจดัซือ้ จดัจ้างกับหน่วยงานราชการ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขของรัฐ  

· จ ด ห ม า ย จ า ก ห น ่ อ ย ง า น
ราชการ ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท  ์ 
เว็บไซต์ (Website)

· บริษัทฯ ได้รับความไว้ใจจากหน่วยงาน
ราชการ เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการ
ด้วยความโปร่งใส

· ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
• สภาพคล่องทางการเงินทีม่ั่นคง มีผล

การประกอบการจากการลงทุนที่ดี มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยขั้น
ตอนท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีความ
ชัดเจนโปร่งใส องค์กรมีการพัฒนา
ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง อนาคตของ
การให้บริการมีแนวโน้มขยายเพ่ิม
มากขึ้น 

• จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท
• การบรรยายสรุป Road show ตามจังหวัดต่างๆ
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  

(Opportunity Day)
• การออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน
• การประกาศผลประกอบการของบริษัทฯ ทุก

ไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และบน Face book CHO News 

· ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
จดหมาย  เว็บไซต์ของบริษัท 
และ Face book CHO News 

· การให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจ

· การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
· สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานของ

บริษัท  

· เพ่ิมช่วงทางการรับข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนได้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ 

· เพ่ิมข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์ของนกัลงทุน
สัมพันธ์ให้มีข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
และทันสมัย

สื่อมวลชน • แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว

• รายงานประจ�าป ี  รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Press tour Thank 
Press 

• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ

· การแถลงข่าว อีเมล์(E-mail)  
เว็บไซต์(Website)  Facebook  
Line  โทรศัพท์  การโฆษณาใน
ช่องทางของ CHO YOUTUBE 
CHANNEL 

· การได้รับข้อมูลท่ีทันต่อเวลา ถูกต้อง 
ครบถ้วน เท่าเทียบกัน

· การได้รับข้อมูลความคือหน้าทางธุรกิจ
ของบริษัท

· เปิดเผยข้อมูลกับสื่อทุกสื่อที่เท่าเทียมกัน  

· ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจ

หน่วยงานราชการ • บรษิทัฯ ได้มกีารติดต่อจัดซื้อ จัดจ้าง 
กับทางหน่วยงานราชการมาต้ังแต่
อดีตจนถึงป ัจจุบัน อีก ท้ังหน ่วย
งานราชการยังต้องก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด 

• หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
• การเสนอราคาจดัซือ้ จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขของรัฐ  

· จ ด ห ม า ย จ า ก ห น ่ อ ย ง า น
ราชการ ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท  ์ 
เว็บไซต์ (Website)

· บริษัทฯ ได้รับความไว้ใจจากหน่วยงาน
ราชการ เป็นบริษัทฯ ท่ีประกอบกิจการ
ด้วยความโปร่งใส

· ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส 

การหาความรู้

“ การหาความรู้ใส่ตัวนั้นส�าคัญ
มาก เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้า
ขาดความรู้ ความคิดจะไม่อาจ
เลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้”

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวลในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับ

พระราชทานรางวัล ณ พระราชวังไกลกังวล 
25 มิถุนายน 2525
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ความอุตสาหะ

“การที่ประกอบกิจ
ใดๆ ให้เจริญเป็นผลดี

นั้น ย่อมต้องอาศัยความ
อุตสาหะพากเพียรและ

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
รากฐานส�าคัญ ประกอบ
กับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจ

เมตตากรุณาไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น และพร้อมที่จะ

บ�าเพ็ญประโยชน์ให้เกิด
แก่ส่วนรวมตามโอกาส

อีกด้วย” 
พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23 กรกฎาคม 2499
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ประเด็นการ
พัฒนาและ
กลยุทธ์ 

  บรษิทัฯ ให้ความสนใจและล�าดบัความส�าคญัต่อประเดน็ส�าคญัของการด�าเนนิ
ธุรกิจ ท่ีท�าให้เตบิโตอย่างย่ังยืนในอนาคต ด้วยเหตนุี ้เราจงึด�าเนินการประเมนิน�าประเด็น
ส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญท่ีอาจแสดงถึงโอกาสหรือ
ความเสีย่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านส่ิงแวดล้อม ในทุกภาคส่วนการด�าเนนิธุรกิจ
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ขอบเขตผลกระทบท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
แล้วน�าผลท่ีได้ไปเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารได้พิจารณาอนมุติัผลทีไ่ด้น�าเสนอ
ในรายงานฉบับนี้ 

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�าคัญ

1.ระบุบและรวบรวมประเด็นที่ส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โดยพิจารณา
 - ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
 - ส�ารวจภาพลักษณ์ขององค์กร
 - การประเมินความเสี่ยง
 - การปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.ประเมินผลความส�าคัญ
 - พนักงานประชมุร่วมกับคณะกรรมการ CSR เพ่ือ
วิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ
 - จัดท�าตารางระดับความส�าคัญของประเด็นท่ี
ส�าคัญ

3.การรับรองผล
 ผลสรุปที่ได้จากการประชุมของคณะกรรมการ 
CSR ที่วิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญแล้วน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

4.การพัฒนาการรายงาน 
 น�าข้อมูลมาเปิดเผยข้อมูลในรายงานพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Materiality	Matrix

มาก

มาก

นอย สำคัญต่อบริษัทฯ Significant Impact to CHO 
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- การจัดการหวงโซอุปทาน

- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
- การปฎิบัติตอพนักงาน
- สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
  สิ่งแวดลอม

- การจัดซื้อจัดจาง
- การนำทรัพยากรกลับมาใชใหม
- การบริหารจัดการการใชน้ำ

- การกำกับดูแลกิจการสุขภาพและ
  ความปลอดภัย
- การรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
- สิทธิมนุษยชน
- การตอตานการทุจริต

 

 จากผลการจัดล�าดับความส�าคัญ พบว่ามีบางประเด็น
ที่ CHO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญสูงสุด คือ 
การก�ากับดูแลกิจการ สุขภาพและความปลอดภัย การรับ
ผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สิทธิมนุษยชน และการต่อต้าน
การทุจริต 
 บริษัทฯ จะพัฒนาการประเมินประเด็นท่ีส�าคัญให้ดีย่ิงข้ึน 
ในการประเมินครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสะท้อน
นัยส�าคัญของแต่ละประเด็นให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น

กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจระยะยาวสู่ปี ค.ศ 2023
 CHO ใช้นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์การวางแผนระยะยาวตาม แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 
แกร่ง กล้า ต่าง” และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่านเครื่องมือ ที่ส�าคัญ ได้แก่ Routine to Research (R2R) 
Knowledge Management (KM) และ Continuous Quality Improvement (CQI) ท�าให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งที่ความ
ส�าคัญมากที่สุด คือ พนักงานเพราะเป็นผู้เชื่อมโยงและส่งต่อการพัฒนาจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก นี่คือ 
‘ความยั่งยืน’

แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”
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การด�าเนินงานตาม	แผนแม่บท	10	ปี	“CHO	2023	แกร่ง	กล้า	ต่าง”		
 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเจริญเติบโต เป็นการวางแผนระยะยาว คือ แผนแม่บท 10 ปี ด้วย
ปณิธาน “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง” อกีทัง้ยังได้ทบทวนปรบัแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึนเป็นประจ�าทุกๆ ปี เพ่ือน�าไปส่งการเป็นผูน้�าในการออกแบบ 
สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก และมุง่สูค่วามเป็นเลศิ ด้วยการผลติสนิค้าท่ีมคุีณภาพด ีสร้างผลติภัณฑ์เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อตอบสนองลูกค้า ท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น  ทั้งมีการค้นคว้าเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เท่าเทียบสากล เน้นความแตกต่างของสินค้าอย่างเห็นได้ชัดด้วยวิธีการ รวบรวมความรู้ อบรมท้ังภายในและภายนอกองค์กร โครงการ
พัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) และการมีโครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี ด้วยการด�าเนินงาน 

เทคโนโลยีในการค้นคว้า
+รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้คุณภาพเทียบเท่าสากล
และเน้นความแตกต่างของสินค้าอย่างเห็นได้ชัด

กลยุทธ์การเจริญเติบโต

“CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”

สร้างคน
บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้คนกล้าคิด กล้าแตกต่าง สู่เปา้หมายการเป็น ‘คนพันธุ์ ชอ’

บริษัทสร้างความรู้ผ่านโครงการพัฒนาพนักงาน (CHO Program) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
สร้างโรงเรียนช่าง ช.ทวี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสําหรับพนักงาน ช.ทวี 

ให้เจ้าหน้าที่ระดับช่างเข้าเรียนและฝึกฝนช่วงวันเสาร์อาทิตย์เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 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

สร้างความรู้

 สร้างนวัตกรรม
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น�า้หนึ่งใจเดียว

“ ความเจริญของ
บ้านเมืองนั้นใช่ว่าจะ

ราบรื่นไปตลอด โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถ
ปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้น
ก็หาไม่ ต้องอาศัยความ
สามัคคีกลมเกลียวเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียว ร่วมกัน
คิดอ่านแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วง
ไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง จึง

เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์
แก่ประเทศชาติ”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2504
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การขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา  
ที่ยั่งยืน

  การบรหิารจดัการความย่ังยืนขององค์กรจะได้รบันโยบายการก�าหนดวิสยัทศัน์
และกลยุทธ์ โดยผู้บริหารมีหน้าท่ีส�าคัญในการวางเป้าหมาย และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
กรอบการบรหิารจดัการมายังคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ ทัง้นีก้ารถ่ายทอดจะอาศัยกลไก 
กระบวนการด�าเนินงานของกลุ่มกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมาย ความมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งองค์กร

  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กรคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
organization) ท้ังน้ีทิศทางนโยบายของการจัดการความย่ังยืนจะใช้กระบวนการจาก
กลุ่มต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา (All the time) โดยใช้กลไกที่มีอยู่เช่น หลักสูตร
โรงเรียนช่าง, หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (CHO Program), กระบวนการกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆท้ังน้ีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือน�าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีส�าคัญคือ 
การผลักดันและพัฒนาการท�างานประจ�าอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทได้น�าเครื่องมือท่ี

ส�าคัญมาใช้ในการขับเคลื่อนก็คือ R2R (Routine to Research) โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement, CQI)  เป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนท่ีส�าคญัในการพัฒนางานประจ�าไปสู่กระบวนการการท�าวิจยัในงานประจ�า (R2R) โดยการท�า 
R2R ในปี 2559 มีทั้งสิ้น 27 โครงการ

LEARNING 
ALL THE TIME

STRATEGY

CHO COMMUNITY +SOCIAL & COMMUNITY+ CUSTOMER & STAKEHOLDER
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ฝายกิจกรรมสังคม
และชุมชน

ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝายสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน

จัดตั้งโรงเรียนชาง ช.ทวี

พนักงานทำงานอยางมีความสุข
และองคกรที่พัฒนายั่งยืน

เปาหมายฝาย 
HAPPY WORK PLACE

 โดยสรุปคือ นโยบายการขับเคลื่อนขององค์กรจะมุ่งเน้นความรู ้ 
(Knowledge) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความย่ังยืน โดยมี
กลุม่กิจกรรมหลกัสตูรพ้ืนฐานของบรษิทัและเครือ่งมอื R2R ทีช่่วยในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
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โครงการโรงเรียนช่าง	ช	ทวี
 บริษัทฯได้ด�าเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ด้วยการพัฒนาความรู้ทักษะและ
คุณลักษณะของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบได้แก่การสอนงาน (Coaching / OJT) การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing / CHO School) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment / Mechatronics Project) 

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนช่างเพ่ือความยั่งยืน
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพ่ือส่งมอบ
สินค้าที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้าซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืนท้ังน้ีบริษัทฯได้
จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับเน้นการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 
รูปแบบการท�างานเป็นทีม (Team Work)

การแบ่งปันความรู้
(Knowledge Sharing 
/ CHO School)

การมอบหมายโครงการ
(Project Assignment 
/ Mechatronics Project)

การสอนงาน 
(Coaching / OJT)
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CHO	School	Training	for	Trainer	Program
 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาจากการประเมิน Competency Problem ของพนักงานในระดับหัวหน้างานเพ่ือเตรียมความพร้อม
พนักงานและพัฒนาไปสู่ครูผู้สอนในโรงเรียน ช ทวี เป็นการสอน

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 รูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้พ้ืนฐานช่าง พ้ืนฐานงานช่างฝีมือท่ีใช้ในการท�างานเฉพาะของบริษัทฯโดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น
(5สปัดาห์) ซึง่จะแบ่งกลุม่พนักงานทีเ่ข้ารบัการเรยีนรูพั้ฒนาและฝึกฝนทกัษะทางด้านช่างในระดบัพ้ืนฐานประมาณ 6-7 รุน่ต่อปี โดยแบ่ง
กลุ่มเป็นกลุ่มการเรียนรู้ดังนี้

0
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20

30

40

50

พนักงานเข้าใหม่

ปี 2558

ปี 2559
40.40%

12.80%

5.30%

31.13%

พนักงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ร้อยละของจ�านวนผู้เข้าเรียนคิดจากจ�านวนของพนักงานทั้งหมด

หลักสูตรอบรมระยะสั้น	CHO	Mechatronics	Program	5	สัปดาห์
 เป็นหลักสูตรเปิดสอนทั้งระดับวิศวกร และพนักงานช่างเทคนิค พนักงานแผนกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
พ้ืนฐานของระบบต่างๆในการสร้างนวัตกรรม เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีระบบการควบคุมอัตโนมัติและสามารถเข้าใจระบบควบคุมต่างๆ 
และให้มีการท�าโครงการ (Project) ก่อนจะจบหลักสูตร ขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 10 โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน Mechatronics ปี 2559

6 8

168 168

ๆงา่ตกนผแนางกันพ มรรกวศิวกนผแ

จํานวนพนักงานที่เรียน / คน

จํานวนชั่วโมงเรียน / ชั่วโมง
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โครงการที่ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
1. โครงการพลังงานไฟฟา้แสงสว่าง Solar Cell

�	 ติดตั้งแผงจ�านวน 20 แผง กรณีจ่ายโหลดไป 12 ชั่วโมง 
จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2-3 ชั่วโมง

�	 แบตเตอรี่จ�านวน 20 ลูก สามารถจ่ายโหลดได้นานสุด 
28.73 ชั่วโมง หรือถ้าไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่จะสามารถ
ใช้งานได้ประมาณ 24ชั่วโมง

�	 อนิเวอร์เตอร์มรีะบบการตรวจสอบพลงังานแบตเตอรี ่เมือ่
แบตเตอรีใ่กล้หมดสามารถสลบัการใช้งานไฟฟ้าได้  โดย
ใช้ไฟ 220 โวลต์ จากการไฟฟ้าจ่ายโหลดแทนพลังงาน
จากแบตเตอรี่

2. ชุดสื่อการสอนด้วย Microcontroller

�	 ศกึษาและปฏิบตัเิก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีส่วนต่างๆ
ของไมโครคอนโทรลเลอร์

�	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชุดค�าสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์
�	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไมโครคอนโทรลเลอร์
�	 การน�าไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ควบคุมอัตโนมัติต่างๆ

ใช้ปัญญาใช้ 
ความคิด

“มนุษย์ทุกคนเกิดมา
แล้ว ต้องหัด  
ต้องเรียน ทั้งใน
ทางกาย ทั้งใน 
ทางใจ เพ่ือที่จะมี
ความสามารถและ 
มีความรู้ที่จะ 
ด�ารงชีพได้ มนุษย์นี้
ต่างกับสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวง ก็โดยที่ได้ใช้
ปัญญาใช้ความคิด 
ใช้สมองมาท�าให้
ความก้าวหน้าไกล
มากไปกว่าสภาพที่
เกิดมาเป็นกายคน”

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศใน

โอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  
ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

25 พฤศจิกายน 2514
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กระบวนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	(R2R)
 R2R เป็นโครงการ “การเรียนรู้” ที่กระตุ้นใหเ้กิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผสมผสานไปกบัการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดด โดยใช้นวัตกรรมหรือ Innovation ของพนักงานทุกระดับ ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานด้วยตัวเองจากงานประจ�า ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการท�าวิจัย ซึ่งทุกข้ันตอนของแต่ละโครงการ จะมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานและให้การสนับสนุนโครงการ 
สามารถน�าไปด�าเนินการประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีข้ึนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในองค์กร  
ซึ่งมีผลต่อ
 - การส่งมอบสินค้าและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
 - มีการปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม
 - เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและของพนักงานแต่ละบุคคล

สรุปจ�านวนโครงการ	R2R	ปี	2557-2559
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*** หมายเหตุ: 
 เดือน กุมภาพันธ์ , เมษายน,
 พฤษภาคม , มิถุนายน
 ไม่มีโครงการพิจารณา
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สรุปผลการด�าเนินงานของ	โครงการ	R2R	ปี	2557-2559

8 6

1

ป 2558

8
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ป 2559

5

15
18

ป 2557

โครงการที่มีผลงานจริงใชงาน อยูในระหวางดำเนินการ ไมผานการพิจารณา

การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	R2R

การจัดการความรู
และนวัตกรรม

ลดตันทุน

ความปลอดภัย

ขวัญกำลังใจ คุณภาพ

ตนทุน
ความปลอดภัย
ในการทำงาน

ขวัญกำลังใจ
จากการทำงาน

ลดชั่วโมง
การทำงาน

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

R2R
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ผลงานต้นแบบที่ใช้งานจริงปี 2559
แท่นสว่านเจาะลงรุ่น 1

ผลงานของ  : พนักงานแผนกเบรกลม 2
ประโยชน์  : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 30 % 
      ลดการใช้แรงงานได้ประมาณ 50 % 
      และลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 20 %
ข้อเสีย  : ใช้ได้กับสว่านเจาะแค่ขนาดเดียว

แท่นจับสว่านเจาะขึ้น รุ่น 1
ผลงานของ : พนักงานแผนกเบรกลม 2
ประโยชน์ : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 30 % 
  ลดการใช้แรงงานได้ประมาณ 50 % และลดอบุตัเิหตไุด้ประมาณ 20 %
ข้อเสีย  : ใช้ได้กับสว่านเจาะแค่ขนาดเดียว

Modify เครื่องเจาะกระดาษ
ผลงานของ  : พนักงานแผนกบริหารการผลิต TMT
ประโยชน์  : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 30 % ลดการใช้แรงงานได้ 
     ประมาณ 50 % และลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 40 %
ข้อเสีย  : ใช้เจาะม่านพลาสติกได้ทีละ 2 ต�าแหน่ง 

สว่านปรับองศาได้ 180 องศา
ผลงานของ  :พนักงานแผนกเตรียมประกอบ
ประโยชน์  : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 40 % 
                                    ลดการใช้แรงงานได้ประมาณ 20 % และลดอบุตัเิหตไุด้ประมาณ 20 %
ข้อเสีย  : อุปกรณ์มีน�้าหนักมาก เคลื่อนย้ายล�าบาก
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รถรองรับการตัดผ้าม่าน
ผลงานของ : พนักงานแผนกเตรียมประกอบ
ประโยชน์ : สามารถลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 20 % 
                               และประหยัดพื้นที่การเก็บเครื่องมือช่าง
ข้อเสีย  : -ไม่มี -

อุปกรณ์ปรับตั้งชิ้นงาน (สไลด์ได้)
ผลงานของ  :พนักงานแผนกผลิตชิ้นส่วน
ประโยชน์  : ใช้งานกับชิ้นงานได้หลายขนาดส�าหรับงานเจาะรู สามารถลด
                              ชั่วโมงการ ท�างานได้ประมาณ 50 % ลดการใช้แรงงานได้ประมาณ 
                              20 % และลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 40 %
ข้อเสีย  : มีขั้นตอนการท�างานที่ซับซ้อน

อุปกรณ์ใส่ปลอกสายไฟ
ผลงานของ  : พนักงานแผนกไฟฟ้ารถยนต์1
ประโยชน์  : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 50 % ลดการใช้แรงงานได้
                              ประมาณ 40 % และลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 70 %
ข้อเสีย  : การเปลี่ยนอปุกรณ์เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสายไฟฟ้า มีกระบวนการ
                              ที่ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท�างาน

อุปกรณ์ยิงลมเร็ว 2 IN 1 
ผลงานของ : พนักงานแผนกไฟฟ้ารถยนต์ 1
ประโยชน์  : สามารถลดชั่วโมงการท�างานได้ประมาณ 80 % ลดการใช้แรงงานได้
                              ประมาณ 50 % และลดอุบัติเหตุได้ประมาณ 30 %
ข้อเสีย  : มีขั้นตอนการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้เวลานาน
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ประโยชน์อันยั่งยืน

“ งานที่ท�าเพ่ือประโยชน์
อันยั่งยืนของแผ่นดิน
อย่างแท้จริง แม้จะไม่มี
ผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่อง
สรรเสริญก็ตาม แต่ผล
ของงานที่ปรากฎเป็น
ความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่
ผู้กระท�าจะชื่นชมยินดีได้
ทุกเมื่อ”

พระราชด�ารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

สถาปนากรมทางหลวงครบ 84 ปี พระต�าหนักจิตรดารโหฐาน
5 มีนาคม 2539
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การด�าเนินงานของ CSR CHO

ALL DEPARTMENT

Participation Process / Respect

CHO. Strength & Core Competency

ติจลศุก
Learning Process 
and  Development

คณะกรรมการ CSR

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

สวัสดิการสังสรรควันปใหม และสันทนาการของบริษัท
ในป 2559 เปนการรวมจัดกิจกรรมของทั้ง 4 กลุม โดยจัดขึ้นเพื่อใหเปนการจัดกิจกรรมสันทนาการรวมกันระหวางพนักงาน 

และเพื่อใหพนักงานมีความสามัคคี และผอนคลายหลังจากที่ไดทุมเททำงานใหกับบริษัทมาทั้งป  
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ฝา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชน
           กรรมการและคณะท�างานฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการด�าเนินงานกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง 
การต่อต้านคอร์รปัชัน่ (Anti – Corruption) สทิธิมนุษยชน (SCA) และชมุชนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยกรรมการและคณะท�างาน
ได้มกีารประชมุปรกึษาหารอืแนวทางการท�างาน การแก้ไขปัญหาในเรือ่งท่ีได้รบัผดิชอบในทุกเดือน เพ่ือน�าแนวทางทีไ่ด้จากการประชมุไป
เสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

โครงการตลาดนัด
ช ทวี  

เปาหมาย
ป 2560

ฝายกิจกรรมสังคม
และชุมชน

ฟุตบอล ช. ทวี 
จูเนียรคลับ (CJC)

มอบทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

กิจกรรมตอตาน
การทุจริต

การดำเนินงาน 
ป 2559

ชวยเหลือพนักงาน
พิการทั้งหมด 100%
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ฝายกิจกรรมสังคมและชุมชน

การพัฒนาอยางยั่งยืน

การดำเนินงาน

นำไปสู

• ดูแลชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคกร
• สิทธิมนุษยชน (SCA)
• การตอตานคอรรัปชั่น (Anti – Corruption)

Management Process

แผนการช่วยเหลือชุมชน ปี 2560
 ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน ได้วางแผนจัดท�าโครงการตลาดนัด ช ทวี ต้ังแต่ปี 2559 โดยไม่เก็บค่าสถานท่ี จัดให้ชุมชนและ
พนักงานบริษัท มาขายของในพ้ืนที่ของบริษัทฯ ทุกวันเสาร์ เพ่ือเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่พนักงาน และชุมชน ปัจจุบันยังไม่ได้
ด�าเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลส่วนต่างๆ 

ผลการด�าเนินงานของฝา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชนในปี 2559
�	 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของบริษัท

 บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดรบัคนพิการเข้าท�างานเพ่ือสร้างเสรมิความเท่าเทยีมกันและส่งเสรมิให้คนพิการมคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้อย่าง
สม�่าเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผู้เข้ารับคนพิการเข้าท�างาน รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด และมีเงินสวัสดิการ
คนพิการเพื่อให้พนักงานผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ เป็นการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้จัดให้พนักงานผู้พิการท�างานในแผนก
ที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการท�างาน 
 ในปี 2559 ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน ได้พยายามหาแนวทางการช่วยเหลือคนพิการของบริษัทฯ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วจึงน�าไปเสนอต่อกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

โครงการมอบการศึกษาบุตรพนักงาน

 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ใน
ปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการน�าเสนอโครงการจาก CSR 
ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน ส�าหรับบุตรท่ีอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับนักเรียนท่ีเรียนดี และ
บรษิทัฯ มนีโยบายหากได้ทนุ 3 ปี ตดิต่อกันจะสนบัสนนุให้ทุนเรยีนต่ออกี 3 ปี ซึง่
ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ยัง
คงเน้นเรื่องคนเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ฟุตบอล	ช	ทวี	จูเนียร์คัพ
 บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการพัฒนาการเล่นกีฬาของเยาวชนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  จึง
ให้การสนับสนุนการเป็นผู้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อโครงการ ช ทวี จูเนียร์คัพ 
จะเป็นการปลูกฝังวินัยให้เยาวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นหลัก และเป็นเวทีเริ่มต้น
ของเยาวชนอายุไม่เกิน 12 และ 14 ปี มีรายการฟุตบอลเยาวชนในจังหวัด ได้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ทั้ง
กีฬาฟุตบอล และกรีฑา ไปพร้อมๆ กัน 
 โครงการ ช ทวี จูเนียร์ คัพ ของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา
เยาวชนในการเล่นกีฬาจากสมาคมกีฬา กรฑีาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้น
มา จึงได้จัดการแข่งขัน กรีฑาร่วมกันกับการแข่งขันฟุตบอล ในรุ่นอายุ 12 และรุ่น 14 ปี ในชื่อโครงการ 

“ศึกลูกหนังฟุตบอลและเจ้าหนูลมกรด” ซึ่งในปี 2559 หรือ ครั้งที่ 6 ที่ผ่านมา กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จัดเป็นทัวร์นาเมนต์ 
ได้เปิดโอกาสให้ นกัฟุตบอลเยาวชนหญิง อายุไม่เกนิ 15 ปี ได้เข้ามาร่วมการแข่งขนัด้วยโดยเริม่ต้นจาก 4 ทีม และต่อยอดการพัฒนาด้วย
การสร้างทีมฟุตบอลเยาวชน ภายใต้ชื่อทีม CHO ALL Star Junior เพื่อสนับสนุนในการเล่นฟุตบอลในรายการส�าคัญๆ ต่อไป

“CHO” ปลูก “รากแกวทางความคิด” 
เยาวชน

อายุไม่เกิน12 ปี และไม่เกิน 14 ปี

ช ทวี จูเนียร์ คัพ

• สร้างความสามัคคีให้กับพนักงานของบริษัทฯ 
  จากการร่วมกันทํากิจกรรม
• ทําให้แบรนด์ CTV/CHO เป็นทีรู่้จักรในสังคม
• สร้างชือ่เสียงให้กับบริษัทฯ 
• สร้างมิตรภาพกับคู่ค้า ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

• ปลูกผังการมีวินัยให้กับยุวชน
• เป็นสนามเริม่แรกของการแข่งขัน 
  เพ่ือโอกาสพัฒนาไปสู่สนามการแข่งขันทีใ่หญ่ขึน้
• ยุวชนได้พัฒนาทักษะ
• ยุวชนหันมาสนใจกีฬา และหลีกเลีย่งยาเสพติด ลดปัญหาสังคม
• ยุวชนได้ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ให้มีสุขภาพทีด่ี ร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

ฟุตบอล กรีฑา

ประโยชน์ทีบ่ริษัทได้รับ  ประโยชน์ทีส่ังคมและยุวชน 
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นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถิติทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล  

2012

26

19
น่กแนอข

มหาสารคาม
ิมูภยัช

ีนาธรดุอ

45

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

2013

27

26

น่กแนอข
มหาสารคาม

ีนาธรดุอ
เลย

รคนาหมพทเงุรก

53

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

2014

28

32

น่กแนอข
มหาสารคาม
สกลนคร

ีรุบทนัจ
รคนาหมพทเงุรก

60

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

2015

32

32
น่กแนอข

มหาสารคาม
ีนาธรดุอ

หนองคาย
์ยมัรีรุบ

ามีสชารรคน
์ุธนิสฬาก

ราการปรทุมส
รคนาหมพทเงุรก

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

64

2016

32

32
น่กแนอข

บุรีรัมย์
มหาสารคาม
สมุทรปราการ
นครราชสีมา 
เลย
อุดรธานี
นนทบุรี
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

รวม

64

รวม

16

23

ปี 21 นุ่ร

ปี 41 นุ่ร

2011
น่กแนอข

39

 การปลูกต้นไม้หนึง่ต้นให้ได้ผลผลิตทีด่ี แข็งแรง มีคุณภาพต้อง

เริม่มาจากการวางรากฐานทีด่ี ซึง่นัน่คือ “รากแก้ว” รากแก้วท�าให้ต้นไม้เจริญ

เติบโตดีและมัน่คงยัง่ยืน เช่นเดียวกับการสร้างความยัง่ยืนของสภาพสังคมเรา

ต้องเริม่จากการปลูกฝังในระดับ “เยาวชน” เพราะพลังเล็กๆ ในวันนีค้ือย่างก้าวที่

ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้มีมิติทางความคิดทีด่ีบนกรอบ

พ้ืนฐานความถูกต้อง สุจริต และมีระเบียบวินัย และนีค่ือหนึง่แนวคิดทีเ่กิดจาก

การบูรณาการทางด้านความคิดของหน่วยงาน CHO ซึง่เป็นดัง่เข็มทิศของ

การพัฒนาสังคมไปสู่ความยัง่ยืนในวันนี ้เราเชือ่และศรัทราเสมอว่านอกจากการ

พัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดความส�าเร็จแล้วนัน้ ภาพรวม

ของสังคมคือความรับผิดชอบทีส่�าคัญของเรา ซึง่  

“กีฬาคือหนึง่ค�าตอบทีเ่รามุ่งมัน่”
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การท�าหน้าที่

“ขอให้ท�าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ 
อย่านึกถึงบ�าเหน็จรางวัล 
หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการท�าหน้าที่ได้
สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล และ
ประโยชน์อย่างประเสริฐ  
จะท�าให้บ้านเมืองไทย
ของเราอยู่เย็นเป็นสุขและ
มั่นคง” 

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2533
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การเดินทางของ
ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์คัพ

START

#2

#3

#4

#5

# ครั้งที่ 6 ปี 2559
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การเดินทางของ
ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์คัพ

START

#2

#3

#4

#5

# ครั้งที่ 6 ปี 2559
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การถ่ายทอดความรู้

“ ผู้ที่เกิดก่อน  
ผ่านชีวิตมาก่อน จะต้อง

สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิด
ตามมาภายหลัง ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ ความดี 

และประสบการณ์อัน
มีค่าทั้งปวงให้ด้วยความ

เมตตาเอ็นดูและด้วยความ
บริสุทธิ์ใจให้เขาทราบ ให้
เขาเข้าใจ และส�าคัญที่สุด
ให้เขารู้จักคิดด้วยเหตุผล
ที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วย
ตนเองได้ในความเจริญ

และความเสื่อม”
พระราชด�ารัส พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล

1 มกราคม 2522
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ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ (SPA)
 
 กรรมการและคณะท�างานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการสนับสนุนและบรจิาคเพ่ือช่วยเหลอืสงัคมในรปูแบบ
ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์กับสังคม บริษัทจึงได้มีนโยบายการท�างานด้าน CSR ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาด้านความย่ังยืนอย่าง
แท้จริง โดยมี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาความคิดต่อยอดจากท่ีเป็นผู้สนับสนุนด้านต่างๆ  ให้เป็นบริจาคเพ่ือเป็นการกุศลการ
สนับสนุนและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ช่วยเหลืองานศพพนักงานที่เสียชีวิต

บริจาคเงินกับองค์กรต่างๆ
สนับสนุนงานวิจัย

และพัฒนาของนักศึกษา 

บริจาคโลหิต
สนับสนุนงานกีฬา
ในสถาบันการศึกษา

CSR ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

เป้าหมาย

นำไปสู่

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความช่วยเหลือ 

สนับสนุนและร่วมพัฒนาจาก CSR ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงานของฝา่ยกิจกรรมพิเศษในปี	2559

1. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
 ได้ก�าหนดใน 1 ปี จะจัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกในการเสียสละและรับบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลเพื่อ
น�าไปใช้รักษาผู้ป่วย  พนักงาน ช ทวี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ด�าเนินการโครงการเป็น
ประจ�าทกุปี CSR CHO กลุม่กิจกรรมพิเศษจะยังคงด�าเนนิกิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมในโครงการนีป้ระจ�าทุกปี โดยในปี 2558 ได้จดักิจกรรม
การรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง รวมยอดโลหิตที่ได้ 74,300 ซีซี.  และปี 2559 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจ�านวน  4 ครั้ง รวมยอดโลหิตที่
ได้ 106,000 ซีซี. “คนพันธุ์ ช” ทุกคนได้ร่วมพลังร่วมใจ ในการด�าเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อชุมชนและสังคม
ของเรา

34,250
cc.

26,650
cc.

25,700
cc.

24,400
cc.

โครงการ ช ทวี รวมบริจาคโลหิต เพื่อสังคม ป 2559 บริจาค 4 ครั้ง รวม 111,000 cc.

2. กิจกรรม “เยี่ยมน้อง บ้านลูกรัก”
 กิจกรรม CSR  “เยี่ยมน้อง บ้านลูกรัก” โดยคุณอภิชัย ชุมศรี ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม น�าพี่น้อง คนพันธุ์ ช เข้าเยี่ยม มอบทุนและ
สิ่งของเครื่องใช้ส�าหรับน้องๆ “บ้านลูกรัก” บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในจังหวัดขอนแก่น

รวมใจอาสา
มอบสิ่งของอาหารแหง

12 ธันวาคม 2559
“บานลูกรัก”
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3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน
�	 รวมพลังสตรีเมืองเก่า สร้างชุมชน เก้ือกูล เพ่ิมพูนน�้าใจ 

สร้างวิถีไทย เนื่องในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2559

�	 กิจกรรม CSR มอบทุนสนับสนนุการแข่งขนัฟุตซอลสตรที 
ซอคเกอร์ ต้านยาเสพตดิ ครัง้ที ่16 ของกลุม่เยาวชน ศูนย์
ประสานงานระดับต�าบล อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
เพ่ือการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกก�าลังกายโดย
การเล่นกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะ
ได้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรม อันเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข

 อีกทั้งในปี 2559 บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม

การสร้างวินัย

“ การสามัคคีกัน
ท�าการหรือท�า
หน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง ก็จะต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลมิใช่เพ่ือการ
เพ่ิมพูนประโยชน์
เฉพาะพวกตนแล้ว
เบียดเบียนผู้อื่นให้
เดือดร้อนเสียหายจึง
เห็นได้ว่าการสร้าง
วินัย สามัคคี และ
ความรู้จักหน้าที่ให้แก่
เยาวชนต้องกระท�า
ด้วยความเพ่งพินิจ 
อย่างละเอียดถี่ถ้วน
เป็นพิเศษมิฉะนั้นจะ
ไม่บังเกิดผลที่ 
พึงประสงค์”

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ผู้่บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูก

เสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
12 กรกฏาคม 2526
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ฝา่ย HAPPY WORK PLACE
 เป็นกิจกรรมทีเสรมิสร้างความสขุของพนกังาน ให้เกิดความสขุท้ัง 8 ด้าน โดยการท�าให้เกิดขึน้ทุกด้านจากการจดัท�าโครงการต่างๆ 
มาจากการประชุมหารือแนวทาง ผ่านทางคณะกรรมการ ฝ่าย Happy Work Place ที่ด�าเนินการวางแผนจัดงาน พิจารณางบประมาณ
ต่างๆ ที่บริษัทจัดสรรให้จัดกิจกรรมส�าคัญๆ พิจารณาข้อเสนอแนะ พร้อมตอบปัญหาและชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ผลการด�าเนินงานในปี	2559	ของฝา่ย	HAPPY	WORK	PLACE

กิจกรรม
ครอบครัว
สุขสันต์

ปลดหนี้ให้
พนักงาน

Engagement

วัฒนธรรม
องค์กร

การมี
ส่วนร่วม

กิจกรรม
วันพ่อ&
วันแม่

กิจกรรม
วันเกิด
พนักงาน

กิจกรรม
การส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย

อาหารราคาถูก
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1. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family) 
 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในความส�าคัญของครอบครัว ในปี 2559 ฝ่าย HAPPY WORK PLACE ได้จัด
กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ที่มีอาวุโสและผู้บริหาร ในวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรักและขอพรต่อ ผู้อาวุโสและผู้บริหาร 

2. โครงการปลดหนี้ให้พนักงาน (Happy Money)
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความสุขพนักงานโดยปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลต่อการท�างานคือ ภาวะความเครียด ความกังวลใจเก่ียวกับ
หนี้สิน โดยมองการแก้ปัญหาแบบองค์รวมเพื่อเป็นการปลอดภาระและพัฒนาวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 

อบรมคุณธรรม อบรมการใช้เงิน นัดให้คำปรึกษาส่งตรงบัญชี
ประจำเดือน

รับเงิน

3. กิจกรรมท�าบุญตักบาตร (Happy Soul)
 กิจกรรมท�าบุญตักบาตรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงานในแต่ละเดือน (เดือนละ 1ครั้ง)เพ่ือเป็นศิริมงคลกับตนเอง ส่งเสริมให้
พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขสร้างความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ
ด�าเนินชีวิต
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4. กิจกรรมส่งเสริมการการออกก�าลังกาย
(Happy Body)  
 กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก�าลังกายเวลาพัก
กลางวัน และหลังเลิกงานเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

5. โครงการอาหารราคาถูก(Happy Society)
 บริษัทฯ ได้จัดโครงการอาหารราคาถูกและโครงการข้าวฟรี 
ให้กับพนักงาน โดยฝ่ายHAPPY WORK PLACE ได้เริ่มโครงการน้ี
ในปี 2558 เป็นต้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือค่าครองชีพของ
พนักงาน

6. มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน (Happy Heart)
 ฝ่ายHAPPY WORK PLACEค�านึงถึงความส�าคัญในวัน
คล้ายวันเกิดของพนักงาน ถือว่าเป็นวันส�าคัญอีกหน่ึงวัน เราจึงน�า
ของขวัญไปมอบให้พนักงานถึงแผนกพร้อมค�าอวยพร

7. กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax)
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย เมื่อ
ชีวิตในการท�างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท�างาน ขณะ
เดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเหมือนกันน่ันคือ
สมดุลชีวิต

8. การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
(Happy Brain)
 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้อบรมศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ  น�าไปสู่การเป็นมอือาชพี
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน คือเรียนเพ่ือรู้ มี
ปัญญาก้าวหน้าในชวิีต มคีวามช�านาญและมคีวามรูค้วามสามารถ
ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
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ฝา่ยสิ่งแวดล้อม
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกองค์กร และที่ส�าคัญคือ การพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
To Goal CHO 2023 
1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ

ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิการดังกล่าวอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ 
ปัญหาโลกร้อนมลภาวะฯลฯ

2. สรรหาเทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึง การลดปริมาณ และการบ�าบัดมลพิษ
ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน 
และการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

4. พัฒนาสนิค้าและบรกิารทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มคีวาม
ปลอดภัยในการ ใช้งาน 

5. ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข แก่พนักงาน และชุมชน
โดยรอบ

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสรมิให้ลกูค้าตระหนกัถึงข้อพึงระวงัด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจาก

การใช้สินค้า และบริการของกลุ่มบริษัทฯ 
8. สร้างเสริมความรู้ ฝึกอบรมพนักงาน และชุมชนโดยรอบในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และ สาธารณสุข
9. จดัเตรยีมแผนฉกุเฉนิเพ่ือจดัการกับปัญหาเก่ียวกับสิง่แวดล้อมท่ี

อาจเกิดข้ึนรวมท้ังจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานก�ากับ
ดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

10. ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

11. ได ้มีการปรับปรุงสภาวะแวดล ้อมในการท�างานใน
กระบวนการท�าสี โดยวิธีการปรับปรุงห้องพ่นสีให้เป็นระบบ
ปิด 

 
 โดยใช้ม่านน�้าในการดักจับกลิ่นและละอองที่เกิดจาก
การพ่นสี นอกจากระบบการท�าสีดังที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีห้อง
ท�าสีระบบสีฝุ่นโดยจะเป็นการท�าสีระบบปิดเช่นเดียวกัน

ผลการด�าเนินงานของฝา่ยกิจกรรมสังคมและ
ชุมชนในปี 2559

• โครงการพัฒนา CHO สู่ชุมชน
 สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามโครงการพัฒนา CHO 
สู่ชุมชน ในการป้องกัน ควบคุม หรือบ�าบัด กลิ่น อากาศเสีย และ
ฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพ่ือไม่ให้เกนิเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีการตรวจวัดจากองค์กรภายนอกประจ�าทุก 6 เดือน โดย
มีรายละเอียดการประเมินผลตามรายงานการพัฒนาเพ่ือความ
ยั่งยืน ประจ�าปี 2558
 โดยในปี 2559 น้ี ฝ่ายส่ิงแวดล้อมได้มีการจัดท�า
โครงการปลูกต้นไม้ จ�านวน 100,000 ต้น ตามรอยพ่อหลวง 
ในวันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัด
ขึ้นเพ่ือสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์
สร้างจิตส�านึก ให้กับพนักงานและชุมชนในพ้ืนที่ ให้เห็นความ
ส�าคญัของการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้อนัเป็นแนวทางหน่ึงในการ
ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
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พอเพียง

“ พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่
เพียงพอ คือว่าไม่ได้
หมายความว่าให้ท�าก�าไร
เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง 
ท�าก�าไรก็ท�า ถ้าเราท�าก�าไร
ได้ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้มัน
พอเพียง คือถ้าเอาก�าไร
หน้าเลือดมากเกินไป มัน
ไม่ใช่พอเพียง”

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา พระราชวังดุสิต

4 ธันวาคม 2550
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การด�าเนิน
งานด้าน 
สิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม(Environmental policy) 
�	มีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงก�าหนดนโยบาย 
ดังต่อไปนี้
�	มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
�	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินการป้องกันและลดอบุติัเหตุในการท�างาน  โดยท่ีจะวางแผนและ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ
�	จะด�าเนินเรื่องการคัดแยกขยะและประหยัดพลังงาน  โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 

 พร้อมท่ีจะประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ให้กับพนักงานและผู้เก่ียวข้องรวมท้ังพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการน�้า (Water Management)
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้น�า้อย่างคุ้มค่า การน�าน�้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม่มาก จึงท�าให้บริษัทฯ ไม่มี
ปัญหาเก่ียวการบรหิารจดัการน�า้และไม่มผีลกระทบเก่ียวกับการใช้น�า้ การจดัการด้านการควบคมุคณุภาพน�า้ทีป่ล่อยออกจากกระบวนการ
ผลติ และอาคารส�านักงาน ได้น�ามาตรการและเทคโนโลยีทีทั่นสมยัมาใช้ในระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้ให้มคีวามเหมาะสม ด้วยระบบบ�าบดั
น�้าเสีย แบบติดกับที่ส�าหรับอาคารส�านักงาน ได้แก่ บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ 
(Anaerobic Filter) เพ่ือให้น�า้ทิง้มคีณุภาพดขีึน้ก่อนปล่อยเข้าบ่อซมึลงดิน และท่อระบายน�า้สาธารณะเพือ่ให้สามารถบ�าบดัน�า้เสยีได้ตาม
มาตรฐานน�้าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบ และวัดค่า (Monitoring & Measurement)
 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตท้ังกระบวนการ เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการผลิต 
ในส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซจากกระบวนการท�าสีอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย เน่ืองจากมากกว่า 80% ของกระบวนการเลือกใช้
สี 2K ระบบ Low Emission Product อีกท้ังยังมีห้องอบพ่นสีติดตั้งระบบกรองอากาศที่ทันสมัยใช้ในกระบวนการพ่นสีเพ่ือลดมลภาวะ
สิง่แวดล้อมท้ังน้ีปรมิาณการปล่อยฝุน่ละออง (Particulate) จากกระบวนการผลติพบว่ามค่ีาอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดทางกฎหมายเช่นเดยีวกัน 
นอกจากน้ียังมีมาตรการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในโรงงาน และมาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีชุมชน
โดยรอบโรงงาน ตามตัวช้ีวัดมาตรฐานและความถ่ีตามข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
 การตรวจวัดเสียงบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน และในพื้นที่ชุมชนเป็น
ประจ�าทุก 6 เดือน โดยระดับความดังของเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดทุกบริเวณที่มีการตรวจวัด

การจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต (Waste Management) 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ด�าเนินการแยกก�าจัดตามประเภทส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานทางกฎหมายโดยในปี 2558 มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย รวม900ตัน และในปี 2559  มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย รวม 478 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ก�าจัดโดยการคัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ (Sorting) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการรีไซเคิล และการน�ากลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการ 3Rs เพ่ือลดต้นทุนการก�าจัดของเสียอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เหลือถูกการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยในพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงาน อีก
ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างประหยัดผ่านโครงการ 3Rs ให้กับเยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน นอกจากน้ียังได้มีการศึกษาการน�าเศษวัสดุท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นโครงการศึกษา
และพัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษโฟมPU กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชน ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อกระตุ้นจิตส�านึก
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พลังงานที่ยั่งยืน และนวัตกรรมสีเขียว  (Sustainable energy & Green Innovation)
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพันธกิจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, มีความยั่งยืน, ความปลอดภัยเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และ
สามารถใช้งานหลากหลายซึ่งเป็นพ้ืนฐานด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ด้านพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ที่
ลดการใช้พลังงาน อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงจัดให้มี
การด�าเนินการที่เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน 

การประหยัดพลังงานและการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ ในการลดการใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลือง รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อลดภาระให้กับ
ประเทศ และเพ่ือประยุกต์ใช้ความรูข้องพนักงานท่ีได้จากการอบรม
วิชาแมคคาทรอนิกส์โดยเริ่มโครงการในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 
โดยน�า โซล่าเซลล์ มาศกึษาและพัฒนาในการท�าพลงังานทดแทน
ไฟฟ้าแสงสว่างจึงได้จัดท�าโครงการท่ีจะน�าพลังงานทดแทน โดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ส�าหรับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดย
รอบรั้วบริษัท ซึ่งจะช่วยลดการซื้อพลังงานและช่วยให้ประหยัด
พลังงาน จากเดิมซึ่งเป็น Sport lightใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 43.2kW
hเปล่ียนเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟLED โดยใช้พลังงานท่ีได้จาก
โซล่าเซลล์ 8.16 kWh ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบรั้วบริษัทได้ไม่น้อยกว่าวันละ 12 ชั่วโมง สามารถลดค่าไฟฟ้า
ได้ถึง 63,072 บาทต่อปี 
 นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย ่อย ได ้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานท่ีย่ังยืน ด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
วัสดุ Composite มาใช้ในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์น�้าหนักเบาเชิง
พาณิชย์ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการบรรทุกได้มากขึ้นจาก

น�้าหนักที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง ได้ถึง 9%
 นอกจากนีบ้รษิทัฯได้ด�าเนนิการวจิยั และพัฒนาจากความเชีย่วชาญในการออกแบบสร้างสรรค์ผลติผสานเทคโนโลยีระดบัโลกเข้า
กับการจดัการอย่างมอือาชพีในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเพ่ือตอบสนองทศิทางการเปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรม
การขนส่งเพ่ือลดต้นทนุเพ่ิมประสทิธิภาพ และความปลอดภัยในการขนส่งสนิค้าตลอดจนลดผลกระทบในเชงิลบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม
ด้วยการน�าเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์โดยในปี 2557 ได้จัดท�าโครงการ Electric Truck และ Electric 
Catering หรือรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า และรถขนส่งล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบินท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพ่ือลดภาวะมลพิษ และ
ลดโลกร้อน

Working Environment
 คุณภาพชีวิตของการท�างานมีความส�าคัญย่ิงในการท�างาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้ค�านึงถึง ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
สิ่งแวดล้อมในการท�างานของเขา และจัดการผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดการสถานท่ีท�างานท่ีมีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย ท�าให้เกิดความสุข ความมั่นคง ซ่ึงหากผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อท่ีท�างานจะส่งผลดีต่อท้ังตัวบุคลากร และองค์กร ช่วย
เพิ่มผลผลิตขององค์กรช่วยเพิ่มขวัญ และก�าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�างาน 

การฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
 บรษิทัได้จดัการฝึกอบรมหัวข้อสิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานท่ีเข้าใหม่  ก่อนทีจ่ะเริม่งาน โดยเริม่ท�าการฝึกอบรมตัง้แต่ เดอืนตลุาคม 
2558  พนักงานที่ได้รับการอบรมคิดเป็น 100 % ของพนักงานใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ ความหมายของสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในการ 
ท�างาน เช่น ฝุน่ เสยีง แสง และความร้อน  ตลอดจนค่ามาตรฐานท่ีต้องตามกฎกระทรวงก�าหนดเรือ่งการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัย  
อาชวีะอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท�างาน รวมไปถึงอปุกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบคุคลทีพ่นกังานต้องใช้เพ่ือเป็นการดแูลสขุภาพของตนเอง
อย่างถูกวิธี 



 79ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของพระราชา

พนักงานเข้าใหม่ทีไ่ด้รับการอบรมเรือ่งสิง่แวดล้อม
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การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
 บริษัทฯ มีการป ้องกัน ควบคุม หรือบ�าบัด กล่ิน 
อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพ่ือไม่ให้
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมา
ยอื่นๆ ด้วยวิธีการตรวจวัดจากองค์กรภายนอกประจ�าทุก 6 เดือน 
ซึ่งจากแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังที่กล่าวมาน้ันพบว่ายัง
ไม่เพียงพอต่อการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ของบรษิทัฯ จากการส�ารวจผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และสขุภาพ
ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคยีงบรษิทัฯ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่าฝุ่นละอองจากบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับ
น้อยที่สุด และปานกลางที่ร้อยละ 28.00 และในระดับมากร้อยละ 
16.00 โดยประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านถาวร ได้รับผลกระทบจาก 
กลิ่น และเสียง มากกว่าหมู่บ้านโนนตุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ห่างจากบ
ริษัทฯ มากกว่าหมู่บ้านถาวร และประชาชนส่วนใหญ่ แนะน�าให้
บรษิทัฯ จดัการปัญหาเรือ่งกลิน่ และฝุน่ส ีทีป่ล่อยออกจากโรงงาน 
รองลงมาคือปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักผ่อน
 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีว
อนามยั สิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลติภัณฑ์ คอื 
กระบวนการท�าสี

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
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 จากสรปุผลการส�ารวจดงักล่าวจะเหน็ได้ว่ายังมลีะอองฝุน่ 
และกลิ่นท่ีเกิดจากการท�าสีที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงอยู่ 
บริษัทฯ จึงได้ตรวจสอบกลับมายังพื้นที่ท�าสีของบริษัทฯ พบว่า ห้อง
ท�าสขีองบรษิทัฯ ไม่สามารถใช้งานได้เตม็ประสทิธิภาพ จึงมแีนวคิด
ทีจ่ะท�าการปลกูต้นสนประดพัิทธ์รมิรัว้บรเิวณด้านข้างและด้านหลงั
โรงงาน เป็นการปลูกทดแทนต้นเดินที่ตายจากการปลูกไว้เมื่อครั้ง
ก่อนหน้านี้  เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นแนวรั้วธรรมชาติ ท�าหน้าที่ป้องกัน
การฟุ้งกระจายของกลิ่น และละอองสี ไม่ให้ไปกระทบกับชีวติความ
เป็นอยู่ของชุมชนรอบๆ บริษัทฯ และเป็นการสร้างแนวรั้วธรรมชาติ 
เพราะไม้ยืนต้นอย่างต้นสนประดพัิทธ์ไม่ได้ท�าหน้าท่ีเพียงป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของกล่ิน และละอองฝุ่นสีเท่าน้ัน แต่ยังคงท�าหน้าที่เช่น 
ต้นไม้ทั่วไป คือให้ร่มเงา ช่วยเพ่ิมโอโซน (OZONE) เกิดจากต้นไม้
ตามธรรมชาติ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน
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 ตดิตัง้แสลนบนก�าแพงและตดิตัง้ม่านน�า้ รอบห้องพ่นส ีทีจ่ะส่งผลกระทบต่อชมุชนรอบข้าง ทีม่คีวามสงู 2 เมตร จากก�าแพงยาว 
130 เมตรรอบห้องพ่นสีภายหลังจากติดตั้งเสร็จได้มีการสอบถามผู้อยู่อาศัยชุมชนรอบข้าง พบว่ากลิ่นของสีและละอองสีท่ีออกไปสู่ชม
ชนลดน้อยลงร้อยละ 80 % และปลูกต้นสนประดิพัทธ์ ริมร้ัวบริเวณด้านข้างและด้านหลังโรงงานเพ่ือสร้างรั้วก�าแพงธรรมชาติท่ีสามารถ
กรองกลิ่น และละอองฝุ่นสีที่เกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กระบวนการปอ้งกันมละพิษทางอากาศ

1. ปลูกต้นสนรอบรั้ว
ก�าแพงโรงงาน

2. ติดตั้งแสลนบน
ก�าแพง

3. ติดตั้งม่านน�้า 4. ตรวจวัดจาก
องค์กรภายนอก
ประจ�าทุก 6เดือน

ผลลัพธ์
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและฝุ่น
ละอองไปสู่ชมชน ได้ 80 %

การตรวจวัดฝุน่ละออง
 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศบรเิวณชมุชนรอบข้างพบว่า ปรมิาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 

ตารางแสดงผลการตรวจวัดฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ปี 2559
จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง ปริมาณฝุน่ที่เล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10) (มก./ลบ.ม.)

บริเวณหมู่บ้านถาวร
28 เมษายน 2559 0.053

29 เมษายน 2559 0.057

มาตรฐาน ค่ามาตรฐาน 24 hr. 0.12
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สิ่งแวดล้อม หน่วย 2557 2558 2559

ด้านพลังงาน

กระแสไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ กิโลวัตต์ 6,134.00 6,480.00 6,096.00

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิโลวัตต์ N/A N/A 3,212

การใช้น�้า

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด ลิตร 8,045,628.96 9,126,000.00 9,894,000.00

ปริมาณน�้าที่ผ่านการบ�าบัดน�้าเสีย ลิตร 0 0 0

การใช้น�้าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลิตร 0 0 0

การจัดการขยะ

�	 ฝังกลบ ตัน 0 0 0

�	 น�ากลับไปใช้ใหม่ ตัน 0 0 0

�	 ขาย ตัน 816 900 478

�	 อื่น ๆ ตัน 0 0 0

จ�านวนการรั่วไหลของสารเคมี ครั้ง 0 0 0
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 บรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคญัของพนกังานทกุคนทกุต�าแหน่งภายในบรษิทัฯ ซึง่ พนักงานทุกคนมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน ของบริษัทฯ ภายใต้นโยบาย
1. ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ 

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. บริษัทฯ และพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือเก่ียวกับกิจกรรมความปลอดภัยเพ่ือมุ่งเข้าสู่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดท่ีว่าด้วย 

“ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ “
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
6. พนกังานทุกคนต้องค�านงึถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงานตลอดจนทรพัย์สินของบรษิทัฯ เป็นส�าคัญตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
8. พนักงานทกุคนต้องให้ความร่วมมอืในโครงการความปลอดภัยอาชวีอนามยัของบรษิทัฯ และมสีทิธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรงุ

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

                                                                                                             
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตระหนักว่า
พนักงานทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา และมคีวามส�าคญักว่าอปุกรณ์และทรพัย์สนิใดๆ วัตถุประสงค์ในการจดั
ท�าหนังสือคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน คณะผู้จัดท�ามีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องทุกคน 
ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัททุกคนจะต้องเรียนรู้ และ
ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานนั้น ๆ 
เป็นหลัก

ผังองค์กรความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

หน่วยงาน
ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) วิชาชีพ                  2 คน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ระดับบริหารงาน   12 คน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ระดับหัวหน้างาน  19 คน
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) เทคนิคชั้นสูง           1 คน



 83ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของพระราชา

การประเมินความเสี่ยงในภาคสนามเพ่ือปอ้งกันอุบัติเหตุ

หยุดและคิดก่อน
การปฎิบัติงาน

ปฎิบัติงานต่อ
ด้วยความระมัด

ระวัง ย

ความปลอดภัย
 การจดัให้มสีภาพแวดล้อมและสขุอนามยัในทีท่�างาน บรษิทัฯ ได้ค�านึงถึงความปลอดภยัทัง้ต่อการปฏิบตังิานของพนกังาน โดย
การจดัให้มสีภาพแวดล้อมและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน ให้มคีวามปลอดภัยต่อชวิีตตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและของบรษิทั ท้ัง
ได้จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกันภัยส่วนบคุคล และวิธีการท�างานทีป่ลอดภัย เพ่ือปรบัสภาพสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมในการท�างาน เพ่ือสร้างสรรค์
ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ พนักงานต้องท�างานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท ดูแล
สุขภาพตนเอง เพราะการเกิดอุบัติเหตุนอกจากการเกิดขึ้นภาพในโรงงานแล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้นอกสถานที่ 



84 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

การปอ้งกันภัยจากไฟไหม้ในสถานประกอบการ 
 บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอคัคภียัในสถานประกอบกิจการของตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�าหนดให้มีการอบรมพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ในเรื่องของการดับเพลิงและการ
หนีไฟ เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับวิธีการดบัเพลงิขัน้ต้นและสามารถใช้ถังดบัเพลงิเคม ีรวมท้ังสายดับเพลงิ
และหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องมีผู้เข้าอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ในอัตราร้อยละ 40 % ของพนักงาน
ทั้งหมด และจัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง

การอบรมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
 การน�าสารเคมเีข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ ถือเป็นความเสีย่งทีอ่าจเกิดกรณีสารเคมรีัว่ไหล สร้างความกังวลใจให้กับชมุชนทีอ่ยู่
โดยรอบโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย บริษัทฯ จึงเห็นความส�าคัญในการป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ทั้งภายใน
บรเิวณโรงงานและรอบโรงงาน จงึจดัให้มกีารซ้อมแผนเหตกุารณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมรีัว่ไหลข้ึน เพ่ือให้พนักงานเตรยีมความพร้อม ในการ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล มีความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม สื่อสารและวางแผนการปฏิบัติงานเป็นทีม อย่างมีระบบ 
โดยมีการอบรมและฝึกซ้อมพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัย หน่วย 2557 2558 2559

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (พนักงาน) กรณี / ชั่วโมง 1/120 2/160 4/152

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (ผู้รับเหมา) กรณี / ชั่วโมง 1/8 0 0

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ กรณี 0 0 0

จ�านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท�างาน กรณี 7 17 14

จ�านวนผู้รับเหมาที่บาดเจ็บจากการท�างาน กรณี 2 0 3

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน (พนักงานและผู้รับเหมา) คน 0 0 0

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 อาชวีอนามยัและความปลอดภัยของพนกังานและคู่ธุรกิจเป็นสิง่ท่ีบรษิทัฯ  และผูม้ส่ีวนได้เสียให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง อกีทัง้ 
ยังเป็นเรือ่งท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อขวญัและก�าลงัใจของพนกังานและคู่ธุรกจิ ซึง่ในปี 2559  อบุติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมท้ัีงหมด 14 ราย ส่วนใหญ่
เป็นอบุตัเิหตจุากการท�างาน เกิดจากการท�างานไม่ถูกวิธี และในการท�างานของพนักงานท่ีมคีวามเส่ียงสงูสดุในการได้รบับาดเจบ็ คือแผนก
ผลิตชิ้นส่วนและแผนกซ่อมบริการ จึงกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการท�างาน และอุบัติเหตุจากแผนกผลิตชิ้นส่วนและแผนกซ่อมบริการ เป็น
ความเสี่ยงและเป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องเร่งด�าเนินการควบคุม 
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการท�างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-2559

พ.ศ. 2556

506

10 10 17

615

713

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

14

673

พ.ศ. 2558

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

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

  การจัดตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน ตามประกาศกระทรวง เรื่องการตรวจสุขภาพ  พ.ศ. 2547 เป็นประจ�าทุกปี/ 1 ครั้ง และการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาท�างานของพนักงานใหม่ และตรวจหาสารเสพติดระหว่างปี

�	 จัดให้มีการอบรมสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานประจ�า
�	 การตรวจวัดระดับของเสียงภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันผลกระทบจากเสียงดัง  ตรวจวัดโดยศูนย์

การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลการตรวจวัดค่าระดับความเข้มของเสียง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549
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ตารางแสดงระดับความเข้มของเสียงปี 2559

จุดที่ ต�าแหน่งตรวจวัด
ค่าระดับความเข้มของเสียง (เดซิเบล)

Leq 8 hr Lmax

1 บริเวณห้องพ่นสี 03 76.9 100.2

2 บริเวณโรงประกอบ 5,6,7 75.3 96.3

3 บริเวณเครื่องตัดอัตโนมัติ 79.6 99.5

4 บริเวณแผนกประกอบ 8 77.3 95.2

5 บริเวณไลน์รับเหมา (1993) 74.2 101.2

6 บริเวณแผนกเบรคลมช่วงล่าง 73.6 95.6

7 บริเวณโรงประกอบ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 76.6 98.3

8 บริเวณแผนกตัดแต่ง บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 75.5 98.0

9 บริเวณแผนกตัดโฟม (ผลิตชิ้นส่วน) บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 79.7 98.4

ค่ามาตรฐาน 90 140

�	 การตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ ่นละอองภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ ตรวจวัดโดยศูนย์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
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ตารางแสดงปริมาณฝุน่ละออง ปี 2559
จุดที่ ต�าแหน่งตรวจวัด ปริมาณฝุน่ละออง

ทั้งหมด 
(mg/m3)

1 บริเวณโรงพ่นสี 03 1.65

2 บริเวณโรงประกอบ 5,6,7 1.40

3 บริเวณเครื่องตัดอัตโนมัติ 1.05

4 บริเวณโรงพ่นสี 1993 1.90

5 บริเวณแผนกประกอบ 4 1.15

6 บริเวณโรงประกอบ บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.42

7 บริเวณแผนกตัดแต่ง บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.14

8 บริเวณแผนกตัดโฟม (ผลิตชิ้นส่วน) บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.28

9 บริเวณแผนกขึ้นรูปผนัก(โต๊ะงาน) บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค 0.42

ค่ามาตรฐาน 151

�	 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้แสงสว่างในการท�างานเหมาะแก่สภาพและ
ลกัษณะของงาน ตลอดเวลาท่ีท�างาน ตรวจวดัโดยศนูย์การจดัการสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จาก
ผลการตรวจวัดค่าระดับความเข้มของเสียง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจดัการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกับความร้อน แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ.2549

ตารางแสดงความเข้มของแสงสว่างปี 2559
จุดที่ ต�าแหน่งตรวจวัด ความสว่าง (Lux) ค่ามาตรฐาน

1 บริเวณโรงประกอบ Catering 657 ไม่ต�่ากว่า 400 Lux

2 บริเวณโรงประกอบรถมาตรฐาน 536 ไม่ต�่ากว่า 400 Lux

3 บริเวณห้องตัดโฟม TMT 781 ไม่ต�่ากว่า 400 Lux
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รางวัลแห่งปี 2559
รางวัล	OUTSTANDING	Sustainability	Awards	
2016
CHO ได้รบัรางวัล OUTSTANDING Sustainability Awards 2016 เมือ่วันพฤหสับดท่ีี 16 
กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่องบรษิทัฯ ทีไ่ด้ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนให้เป็นแบบอย่างส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนอืน่

รางวัล	Thailand	Sustainability	 Investment	
(THSI)	2016	
CHO ได้รบัรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 เป็นรางวัลด้านความย่ังยืน  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) สงัคม (Social) และบรรษทัภบิาล (Governance) หรอื ESG โดยประกาศ
เป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่สนใจและเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนและสาธารณชน
ทั่วไป และประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   

รางวัลดีเด่น	 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 2559	 (Outstanding	
Investor	Relations	Awards	2016)		
CHO ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจ�าปี 2559 ระดับดีเด่น 
ในงาน SET Awards 2016เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็น
ก�าลังใจแก่บริษัทที่ให้ความส�าคัญแก่บริษัทท่ีให้ความส�าคัญแก่งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
สร้าง Awareness แก่บริษัทจดทะเบียนให้เห็นถึงความส�าคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน	ประจ�าปี	2559		
CHO ได้รับเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจ�าปี 2558 เพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการท่ีประสบความส�าเร็จในด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ ในงาน The Best of DSD 2016 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร 
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รางวัล	Total	Innovation	Management	(TIM)	
CHO ได้รับรางวัล Total Innovation Management (TIM) “สุดยอดองค์กรนวัตกรรม” 
ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จัดโดย ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือประกาศเกียรตคิณุให้แก่ผูป้ระกอบการทีใ่ช้ ความรู ้และความคดิ
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม	(Best	Innovation	
Company	Awards	2016)			
CHO ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่
ให้ความส�าคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมท่ีโดดเด่นเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง สร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัท ไม่
ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Service) ด้านกระบวนการ
ด�าเนินงาน (Process) ตัวแบบการด�าเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริหาร
จัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้าน
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวัง ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินให้กับบริษัท/อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ ในงานประกาศรางวัล
องค์กรวัตกรรมยอดเย่ียม ประจ�าปี 2559 (INNOVATIVE ORGANIZATION 2016)  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

รางวัล	THAILAND	TOP	COMPANY	AWARDS	
2016
CHO ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย คณะบรหิารธุรกิจ ร่วมกับนติยสาร Business+ และบรษิทั เออาร์ไอพี จ�ากัด 
(มหาชน) (ARIP) เพ่ือมอบรางวัลท่ีเป็นมาตรฐานและเครือ่งหมายแห่งความภาคภูมใิจใน
ความส�าเรจ็ ขององค์กรธุรกิจของไทย ทีม่ศีกัยภาพในการด�าเนนิธุรกิจบนหลกัธรรมาธิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
 บริษัทฯ จัดท�ารายงานความย่ังยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ และเกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น   

แนวทางการรายงาน :
 แนวทางในการรายงานฉบบันี ้จดัท�าขึน้ตามดชันขีอง Global Reporting Initiatives (GRI-G4) เนือ้หาในรายงานฉบบันีค้ดัเลอืก
โดยในปี 2557 บรษิทัได้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการจดัท�ารายงานความย่ังยืน
ฉบับแรก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้รับค�าปรึกษาจากทีมงาน
ที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งยังช่วยเป็นพื้นฐานให้การเขียนรายงานฉบับนี้ได้อีกด้วย

การคัดเลือกเนื้อหาเพ่ือการรายงาน :
 การคดัเลอืกเนือ้หาในรายงานฉบบัน้ีได้น�าประเดน็ส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบรษิทั โดยบรษิทัได้มุง่เน้นเรือ่งการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การรับรองรายงาน :
 รายงานฉบบันีม้ิได้มีการตรวจสอบรบัรองจากหน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญ แต่ได้ผ่านการตรวจสอบความถกูต้องของ
รายงานโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR เป็นประจ�าทุกปี โดยผลการตรวจสอบเสร็จเมื่อวันท่ี 
20 มีนาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะส่งรายงานให้หน่วยงานภายนอกตรวจรับรอง

 

รายงานฉบับนี้จัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซีดี  
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ 

หากมีข้อสงสัยหรือค�าแนะน�ากรุณาติดต่อ : คณะกรรมการ CSR และ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต�าบลเมืองเก่า
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-341412-18 ต่อ 118 โทรสาร 043-341410
อีเมล์ info@cho.co.th หรือ ir@cho.co.th
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements Reported Page
SR AR

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. 

full 2-3 

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. full 18-24

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Report the name of the organization. full cover 

G4-4 Report the primary brands, products, and services. full 7-12 

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

partial 7 , 12 

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

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

and beneficiaries).

full 7-12,34-

35,37



G4-9 Report the scale of the organization. full 7-15 

G4-10

a. Report the total number of employees by employment contract and gender. 

b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender. 

c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender. 

d. Report the total workforce by region and gender. 

e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are 

legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers, 

including employees and supervised employees of contractors. 

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment 

in the tourism or agricultural industries).

full 13-15 

G4-12 Describe the organization’s supply chain. partial 34-37

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

ownership, or its supply chain.

full 5,7-9 , 11 

, 34-37



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

which the organization subscribes or which it endorses.

partial 4

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

organizations.

partial 26-27,90 

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. 

full 7-9 

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.

full 40-45,48-

49



G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. partial 47-48

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. partial 47-48

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. partial 47-49,90
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G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries. partial 48

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. full 40-45,90

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. full 40-45,90

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. 

full 40-45

G4-27

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

organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Report 

the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

full 40-45

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. full 90

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

http://cho.

listedcom-

pany.com/

sd_report.

html

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). full 90

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. full 31,90

G4-32

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 

b. Report the GRI Content Index for the chosen option. 

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally assured. 

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

the Guidelines.

partial 90

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.

partial 90

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.

full 26-28 

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.

full 26-31 

G4-36

Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with responsibility 

for economic, environmental and social topics, and whether post holders report directly to the highest 

governance body.

full 26-31 

G4-37

Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on econom-

ic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to whom and any feedback 

processes to the highest governance body.

full 26-32 

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. full 26-27 

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).

partial 26-27 
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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.

full 26-28 

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

aged. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.

full 

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.

full 26-28 

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

of economic, environmental and social topics.

partial 

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.

partial 

G4-45

a .  Repor t  the h ighes t  governance body ’s  ro le  in  the iden t i fica t ion and manage-

ment of economic, env i ronmenta l  and socia l  impacts, r isks, and opportun i t ies .  In -

clude 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.

partial 

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk man-

agement processes for economic, environmental and social topics.

partial 18-24 

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

impacts, risks, and opportunities.

full 18-24 

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.

full 47,90

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.

partial 26-28,30-

31



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.

full 16 

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 rela-

tionships which the remuneration consultants have with the organization.

full 

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.

full 61-62 

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. 

full 26-32 

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and 

matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.

full 26-32 

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.

full 29-31 



94 บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2559

Standard 
Disclosure

Disclosure Requirements Reported Page
SR AR

STRATEGY AND ANALYSIS
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
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CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed full 38-39 

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations partial 16

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

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

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts partial 63

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation full 34-35 

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials partial 81

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3 Energy consumption within the organization full 78,81

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization full 78,81

G4-EN5 Energy intensity full 77-78,81

G4-EN6 Reduction of energy consumption full 78,81

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services full 57-58,78

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN8 Total water withdrawal by source full 81

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused full 81

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 biodi-

versity value outside protected areas

full 

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

partial 77-80

G4-EN13 Habitats protected or restored full 79-80

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity partial 77-78

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions partial 77-78

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 77

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination partial 81

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method full 81
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G4-EN24 Total number and volume of significant spills full 81

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

full 77-81

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services full 35-36 

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category full 36

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken full 79-80

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

full 32

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 full 13-15

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender full 15

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

full 82

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

full 84

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation full 84

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions full 82

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 full 17 

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

and assist them in managing career endings

full 17,51-54 

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

and by employee category

full 17,53 

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

partial 26-27 

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

full 31-32

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT
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G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

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

partial 17

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken full 32

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 partial 32

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 griev-

ance mechanisms

full 32

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities full 79-80 

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

partial 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures full 30-31

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

full 32

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

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

full 10-12 
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