




รายใหญ่ 

60.387 %

รายย่อย       

39.613 %

อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ย่อย (TMT)

99.99 %          

บริษัทก่อตั้งเมื่อ : 

  18 พฤศจิกายน 

2537

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ ( mai )  

13  พฤษภาคม  

2556

สิ้นปี 2560 

รายได้รวม

1,595.82

ล้านบาท   

พนักงานบริษัทฯ

ทั้งหมด 693 คน

บริษัท ช ทวี จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ช ทวี จำ�กัด 

(มห�ชน)

สำานักงานใหญ่และ

โรงงาน

เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลาง

เมือง ตำาบลเมืองเก่า 

อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 40000

สัดส่วนการถือหุ้น                                                      

(ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)      

ทุนจดทะเบียน

และทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว   

295,735,443.25 
บาท

(ณ 31 ธันวาคม 2560)

หุ้นสามัญ :

จำานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

จำานวนหุ้นชำาระแล้ว  1,182,941,941,773 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ส�รจ�กกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

 CHO ในปี 2560 ที่ผ่านมามีผลประกอบการในไตรมาส

ท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 เป็นท่ีน่าพอใจ และหากดูจากงานในมือท่ีเรามีอยู่ 

เช่ือได้ว่าผลประกอบการ ในปี 2561 จะออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ทำาให้

ผู้บริหารคลายความกังวลลงมาเป็นอย่างมาก

 ในปลายปี 2560 ซึ่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เราได้มีการ

ทบทวนแผนยทุธ์ศาสตรข์องบรษิทั ซึง่เราทำาตอ่เนือ่งกนัมากวา่ 4 ป ี

โดยมชีือ่แผนยทุธศาสตร ์CHO 2023 ซึง่เปน็แผนทีน่ำาพาบรษิทัไป

สู่ บรรษัทภิบาลที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแผนดังกล่าว

ได้มีกลยุทธ์ทั้งระยะ สั้น กลาง ยาว และไม่ได้เน้นเฉพาะการเติบโต

ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย 

 ดา้นเศรษฐกจิในแผน CHO 2023 จะแสดงใหเ้หน็ถงึ การ

เจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคง และโครงการที่ CHO ต้องการ

ทำานั้นจะมีผลต่อด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น 

โครงการ SMART CITY BUS ขอนแก่น จะเป็นโครงการที่สร้าง

สงัคมใหล้ดความเหลือ่มล้ำาได ้และยงัเปน็โครงการทีท่ำาใหเ้กดิระบบ

นิเวศที่ทำาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

 CHO มีความมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายของบริษัทเป็น         

เคร่ืองมือช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม         

ภายใต้ยุทธศาสตร์ CHO 2023 โดยจะดำาเนินการตามยุทธศาสตร์

ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อบริษัท          

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมไทยต่อไป

(น�ยสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
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H    =   High 

Performance 

Organization un-

der Good Gover-

nance 

บรษิทั ช ทว ีจำ�กดั (มห�ชน)

ธุรกิจของบริษัท
 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช ทวี”) 

โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา  ทวีแสงสกุลไทย        

เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่ม

ธรุกจิเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยรถบรรทกุตัง้แตป่ ี2511 ตอ่มาไดข้ยาย

ธรุกจิไปยงัการผลติ และตอ่ตวัถงัรถบสั ในป ี2523 ไดข้ยายการ

ผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ   

กลุม่ ช ทว ีไดพ้ฒันาเทคโนโลยรีถพว่ง รถเพือ่การพาณชิยอ์ยา่ง

ต่อเนื่อง

 ในรุ่นที่สองของกลุ่ม ช ทวี นำา โดยนายสุรเดช              

ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และ       

นางอุษา ทวี ไผแสงสกุลไทย ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรม           

ยานยนต ์และการบรหิารธรุกจิ จากประเทศญีปุ่น่ มองเหน็แนวโนม้

ความต้องการของระบบขนถ่ายสินค้าจำานวนมาก ด้วยรถพ่วง

พิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำาคัญของนวัตกรรม

ดา้นการตอ่ตวัถงัรถบรรทกุ ทีอ่าศยัเทคโนโลยชีัน้นำาตา่งประเทศ 

ว่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพวงใน  

อนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำากัด 

(“บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน” หรือ “CHO”)  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท

ของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำากัด 

(“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วง

ชั้นนำาจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH 

(“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต   ประกอบตัวถัง 

และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง 

และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน  10.00 ล้าน

บาท โดย CTV-1993 และกลุม่ผูถ้อืหุน้ฝา่ยไทยถอืหุน้ในสดัสว่น                    

ร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วน        

ร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน

 นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจ

ชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด” (“CTV-

TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบ

ธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุก ห้องเย็น        

ไฟเบอร์กลาส น้ำาหนักเบา สำาหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และ

แห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง 

คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูขิองสินคา้ ใหค้งอยู่ในสภาพเดียวกนั

กับก่อนทำาการขนส่ง ปัจจุบัน CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

์

C    =   Creativity to drive 

innovative developments 

ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม 

และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนา   

  

องค์กรสมรรถนะสูง 

มีระบบการบริหาร

จัดการอย่างโปร่งใส 

มีธรรมาภิบาล 

O    =   One of a kind 

along with identity of 

“CHO” species 

มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตาม

นิยาม คนพันธุ์ CHO 

วิสัยทัศน์ 
CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง

CHO จะเป็นผู้นำาในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ 

ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ              

สรา้งความเชือ่มัน่ ความพึงพอใจตอ่ลกูค้า ดว้ยจิตวญิญาณ

ที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำา 

สนิคา้ คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ดว้ยความ

ภาคภูมิ ใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริม

อำานาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ให้กับประเทศไทย

พันธกิจ
• การสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ CHO และพฒันา

บุคลากร

• ขยายการรับรู้ และความตระหนักใน Brand พร้อมท้ัง         

สร้างความเชื่อมั่นให้กับ Brand CHO 

• ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย        

เพื่อความยั่งยืน

• สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง 

• มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด

• ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

อย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง ได้รบัสทิธบัิตรไม่น้อยกว่า 5 เรือ่งต่อปี

• สร้างอัตลักษณ์คนพันธุ์ CHO 

แกร่ง 
กล้� 
ต่�ง

STRONG, 

BRAVE 

AND DIFFERENT
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เป็นผู้ริเริ่มออกแบบและผลิตรถกึ่ง

พ่วงบรรทุกตู้อลูมิเนียม 6 ล้อ แบบ

ประตูท้าย (Shutter door) สำาหรับ

รถบรรทกุน้ำาอดัลม ใหก้บับริษัท ไทย

น้ำาทิพย์ จำากัด                                         

ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด” (“CTV-TMT”) บริษัทย่อย เพื่อ

ทำาการผลติผนงัไฟเบอรก์ลาสน้ำาหนกัเบา ประกอบเปน็ตูข้นสง่ขายใหก้บั CHO 

เพื่อประกอบเป็นตู้บรรทุกสินค้า ของ รถลำาเลียงอาหาร และรถบรรทุกใหญ่

ในธุรกิจโลจิสติกส์ ในประเทศ

                                        

บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ CTV-TMT 

จากนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสทั้งหมด ส่ง

ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-TMT 

เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

                                        

- บริษัทฯ ลงนามสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจกับ Hanaoka Sharyo 

Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบริการที่ ใช้ ในสนามบินทั่วโลก จาก

ประเทศญี่ปุ่น

-  บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบำารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้

กับบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด และ Tesco-Lotus                                       

-  บรษิทัฯ ไดร้ว่มมอืกบับรษิทั FRAMO  ในประเทศเยอรมน ีเพือ่นำาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์สำาหรับยานยนต์เพื่อการขนส่งที่          

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

-  บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ KKU Smart Transit ด้วย

รถบัส NGV ซึ่งมีพื้นที่บริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญญา 5 ปี  

-  ลงนาม MOU กับ CP ALL  ร่วมพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อน

พลังงานไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย

-  เปิดศูนย์ซ่อมบริการที่ อำาเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-  บริษัทฯ นำารถพลังงานไฟฟ้าเข้ามาทดสอบ กับ CPALL

-  ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน รางวัล Thailand  Sustainability           

Investment (THSI) 2015

- เริ่มวางแผนและลงระบบ ERP โปรแกรม SAP Busi-

ness By Design On Cloud

- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลา

เซียน จำากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน รางวัล Thailand          

Sustainability Investment (THSI) 2016

- ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยนื รางวลั OUTSTANDING 

Sustainability Awards 2016

ปี 2541 ปี 2548

ปี 2554 ปี 2555

ปี 2558 ปี 2559

ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี ดอลลา

เซียน จำากัด”(ปัจจุบันเปล่ียนช่ือ

เป็น บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

                                        

- เริม่สง่ออกผลติภณัฑ์ไปตา่งประเทศ

- DOLL ย้ายฐานการผลิตรถลำาเลียง     

อาหารสำาหรับครัวสายการบิน 

(Catering Hi-Loader Truck) 

มายัง CHO 

                                        

เ ริ่ ม ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ง อ อ ก                 

รถลำาเลียงอาหารให้กับบริษัท

ครัวการบินต่างๆ ในต่าง

ประเทศ

                                        

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารถลำา เลียง

อาหารสำาหรับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 

A380 (X-Cat for A380) และ        

สง่มอบคนัแรกไปยงับรษิทั Emirates 

Flight Catering

                                        

ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ 

JAPAN ASI A INVESTMENT 

CO., LTD. (“JAIC”) เพือ่สนบัสนนุ

เงินทุนให้กับ CHO

                                        

รับงานบริหารโครงการสร้ าง เรือ

ตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Pa-

trol Vessel: OPV) เป็นเรือลำาแรก

ของประเทศไทยที่สร้างโดยคนไทย โดย

ใช้แบบจาก บริษัท BAE SYSTEMS 

ประเทศสหราชอาณาจักร

                                        

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ชื่อ “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำากัด (มหาชน)”

- เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานในการดัดแปลงตัวรถเทียบเท่า 

คุณภาพโรงงานของบริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) ที่ประเทศเยอรมนี 

เพื่อรับทำาการดัดแปลงตัวรถของ MAN ตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าของ MAN ซึ่งเป็น

โรงงานนอกยุโรป แห่งแรก 

-  ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจำาหน่าย อะไหล่และการสนบัสนนุทางเทคนคิสำาหรบัผลติภณัฑ์

ระบบยานพาหนะท้ังหมด และช้ินส่วนในการซ่อมและการสนับสนุนสำาหรับระบบติดอาวุธ

และผลิตภัณฑ์สนับสนุนท้ังหมด ยกเว้นเรือปืนจากแหล่งที่มาจากสหรัฐอเมริกา จาก

บริษัท BAE Systems Overseas Inc., ประเทศสหราชอาณาจักร แต่เพียงผู้เดียว

ในประเทศไทย

- บรษิทัฯ ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ผูน้ำาเขา้และจำาหนา่ย รถ Morooka rubber crawler carrier 

สำาหรับตลาดในประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จำากัด ประเทศญี่ปุ่น 

                                        

- แต่งตั้งผู้จัดการ และคณะกรรมการ CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

- แต่งตั้ง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำ าหนด              

ค่าตอบแทน

- จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เป็นเล่มแรก

                                        

- บริษัทฯ ขยายสาขาศูนย์ซ่อมเปิดให้บริการ 24 

ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในชื่อ “สิบล้อ 

24 ชั่วโมง by CHO” แห่งแรกที่จังหวัดชลบุรี  

- บริษัทฯ ได้ตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับ

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จำากดั (มหาชน) ในนาม “กลุม่

ร่วมทำางาน SCN-CHO” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

                                        

- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน รางวัล Thailand          

Sustainability Investment (THSI) 2017

-  ไดร้บัรางวลัดา้นความยัง่ยนื รางวลั OUTSTANDING 

Sustainability Awards 2017

                                        

ปี 2537 ปี 2539 ปี 2540

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2552

ปี 2556 ปี 2557

ปี 2560

เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญ
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 บุคล�กรและก�รดูแลบุคล�กรสินค้�

สำานักงานใหญ่และโรงงาน

(ขอนแก่น) 516 คน

สำานักงานขาย

กรุงเทพฯ (หลักสี่) 

41 คน

ศูนย์พัทยา 7 คน

ศูนย์วังน้อย 17 คน

ศูนย์ลำาลูกกา 15 คน

ศูนย์สามโคก 

11 คน

ศูนย์ท่าพระ 

14 คน

ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

13 คน

ศูนย์บางบัวทอง 

11 คน

ข้อมูลการจ้างงาน 
สถานที่ทำางานปี 2558 สถานที่ทำางานปี 2559 สถานที่ทำางานปี 2560

ขอนแก่น
กรุงเทพ

(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม

ทั้งหมด
ขอนแกน่

กรงุเทพ

(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม

ทั้งหมด
ขอนแก่น

กรงุเทพ

(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม

ทั้งหมด

1.การจ้างงาน

จำานวนพนักงาน

ทั้งหมด 

(แบ่งตามพื้นที่)

510 17 133 525 14 133 516 41 136

พนักงานใหม่ 211 6 45 163 1 34 94 17 40

พนักงานที่ออก

จากงาน
126 1 40 155 0 31 94 4 42

ผู้รับเหมา 27 0 0 28 0 0 51 0 0

ผู้บริหาร 10 3 0 9 4 0 10 3 0

ปี 2558

ทั้งหมด 660 คน

ปี 2559

ทั้งหมด 672 คน

ปี 2560

ทั้งหมด 693 คน

582

111

565 569

95 103

จำ�นวนพนักง�น 

ชาย หญิง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ม�ตรฐ�น กลุ่มผลิตภัณฑ์

ออกแบบพิเศษ

กลุ่มบริห�รโครงก�ร

และง�นบริก�ร

 สัดส่วนก�รข�ยสินค้� (บริษัทและบริษัทย่อย)

สัดส่วนยอดข�ยสินค้�ต�มกลุ่มผลิตภัณฑ์ (บริษัทและบริษัทย่อย)

ประเทศไทย
รถดับเพลิง  รถตู้ ไฟเบอร์  

รถกึ่งพ่วงชานตำา

รถลำาเลียงอาหารสำาหรับ

เครื่องบิน ฯลฯ

84% 

ประเทศฮ่องกง

รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน

4%

ประเทศญี่ปุ่น

รถกู้ภัย รถดับเพลิง

2%

ประเทศเวียดนาม

รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน  

รถดับเพลิง

2%

อื่นๆ

รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน 

รถดับเพลิง รถบรรทุก

5% 

0

10

20

30

40

50

47.49%

33.25%

19.26%

่
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การจ้างงานบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย         

ไปดำารงตำาแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสม

กับตำาแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งดังกล่าว

ได้ บริษัทจะสรรหาจากบุคคลภายนอก สำาหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร บริษัทเปิดรับผู้สมัคร 

ทุกเพศ  เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี บริษัทมีนโยบายการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร

ที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในตำาแหน่งอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

                                        

ก�รจ้�งง�น

ทรัพย�กรบุคคล หน่วย 2558 2559 2560

ก�รล�คลอดบุตร

จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร คน 4 3 6

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากลา

คลอดบุตร
คน 3 3 6

ก�รฝึกอบรม หน่วย 2558 2559 2560

ชั่งโมงก�รฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

ระดับผู้บริหาร ชั่วโมง/คน 31.36 55.33 11.58

ระดับผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 50.76 72.36 23.63

ระดับต่ำากว่าผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 12.61 18.35 7.70

พนักง�นที่ได้รับก�รทดสอบพัฒน�ก�รด้�นก�รปฏิบัติง�น

ชาย ร้อยละ 70 70 84

หญิง ร้อยละ 30 30 16

ทรัพย�กรบุคคล หน่วย 2558 2559 2560

จำ�นวนพนักง�น   (บริษัทไม่มีพนักง�นชั่วคร�ว)

พนักงานแบ่งตามอายุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 60 46 65

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 369 358 394

อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 231 268 234

พนักง�นใหม่แบ่งต�มอ�ยุ หน่วย 2558 2559 2560

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 12 7 11

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 102 83 69

อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 148 102 60

ก�รล�ออกจ�กง�นของพนักง�นแบ่งต�มอ�ยุ

อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 7 9 11

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 54 66 69

อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 106 95 60

จำ�นวนพนักง�น 

ระดับผู้บริหาร ระดับผู้จัดการ พนักงานทั่วไป

พนักงานใหม่ ผู้รับเหมา พนักงานที่

ออกจากงาน 
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เพือ่พฒันาพนกังานใหม้คีวามรูเ้ชงิลกึทัง้ดา้นแนววทิยาการคดิ หลกัการ ตลอดจนเทคนคิการบรหิารงานทีต่นเองรบัผดิชอบอยา่ง

มคีณุภาพ มุง่เนน้ในการประยกุตค์วามรูท้ี่ ไดเ้พือ่ใช้ในการทำางานวจิยัพืน้ฐาน อกีทัง้มุง่เนน้การพฒันาคนโดยเนน้ผูเ้ขา้รบัการอบรม

เป็นศูนย์กลาง และเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร

บรษิทัฯ จดัอบรมภายในเพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบั ไดเ้พิม่พนู

พัฒนาความรู้ความสามารถในการทำางานตามตำาแหน่งงาน 

และความเป็นผู้นำาควบคู่กัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความ

สามารถในการทำางาน 

                                        

ผลก�รดำ�เนินง�นก�รศึกษ�และฝึกอบรม ปี 2560

ก�รอบรมภ�ยในบริษัท 

(In-house Trainings)

ก�รอบรมภ�ยนอกบริษัท 

(Public Trainings)

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้เลือกเข้าอบรมใน

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาตนเองอันเป็นการเสริมสร้าง            

องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและเพิ่มผลกำาไรอย่างต่อเนื่อง

                                        

แนวท�ง วิธีก�ร ผลง�นปี 2560
ค่�ใช้จ่�ย

(บ�ท)

การเรียนรู้จากการทำางาน

จริง

(On the job Trainings)

การให้ผู้ รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริงๆ             

ในสถานที่ทำางานจริงภายใต้การดูและให้คำาแนะนำาของ

หัวหน้างาน

มีการทำาเป็น matrix skill เพื่อวัด

ระดับความสามารถของพนักงานได้

ง่ายขึ้น

-

การอบรมภายในบริษัท

(In-house 

Trainings)

กลุ่มวิชาอบรมพื้นฐาน

กลุ่มวิชาการอบรมภาคปฏิบัติ

กลุ่มวิชาการอบรมเสริม

กลุ่มวิชาการอบรมบริหารงานเชิงคุณภาพ

กลุ่มวิชาเลือก

28 หลักสูตร

843  ราย

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 7.22 ชม./คน/ปี

430,770

การอบรมภายนอก

(External

Trainings)

ส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน

ภายนอก

62 หลักสูตร

114  ราย

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 1.88 ชม./คน/ปี

430,743

ค่�ตอบแทนผลประโยชน์ของพนักง�น
• เงินเดือน  

• ค่าครองชีพ

• ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ 

• สวัสดิการค่าที่พักอาศัยพนักงาน

• โบนัส

• เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

• เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/สหกรณ์ออมทรัพย์

• ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

• ชุดเครื่องแบบพนักงาน

• อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน

• การช่วยเหลืองานศพพนักงานที่เสียชีวิต

• สวัสดิการผู้เกษียณอายุ สำาหรับพนักงานที่ยังคงมีศักยภาพปฏิบัติงานต่อได้ 

   จะได้รับการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้าง ต่อไป

• เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบบริษัท

หมายเหตุ : ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน คือ ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน  

ก�รศึกษ�และฝึกอบรมพนักง�น 

(Education & Trainings)

บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัเขา้รบัการฝกึอบรมจากภายในและ

ภายนอก ซึ่งได้มีการวางแผนตามลักษณะตำาแหน่งงาน (Career Path) 

เพือ่พฒันาและส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจในลกัษณะงานของตวัเอง 

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานท่ี     

ดีขึ้น เนื่องจากการนำาความรู้ที่ ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และยัง

มีส่วนช่วยสร้าง ความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงาน

จะเหน็ชดัในดา้นของความรู ้ความสามารถ และโอกาสในการพฒันาในสาย

อาชีพของพนกังานแตล่ะคน ซึง่จากการสงัเกตของหวัหนา้งาน พนกังาน

มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น

คู่ค้�ท�งก�รตล�ด

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

พัฒนาเทคโนโลยี

โดยการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

การจัดการและพัฒนา

ด้านแรงงานโดยการ

ศึกษาและอบรม

ลดชั่วโมงการทำางาน

และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางานด้วยวิธีคิด R2R

ก�รส่งมอบสินค้�สู่ลูกค้�

ขบวนก�รผลิต

ของ CHO

ที่มีคุณภ�พสูงสุด

ศูนย์ซ่อมบริก�ร
**อน�คต CHO จะขย�ย

ส�ข�ศูนย์ซ่อมบริก�รไปทั่วประเทศ

และขย�ยไปต่�งประเทศ**

SERVICES

SERVICES

ผลก�รพัฒน�

เพื่อคว�มยั่งยืนของพนักง�น

 ในป ี2560 พนกังานฝา่ยชา่งฝมีอืของ CHO ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงานแหง่ชาติในโครงการแรงงาน

ติดดาว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จำานวน 25 คน  

เครื่องหม�ยด�วเงินหกแฉก

   : แสดงให้เห็นว่าแรงงานที่ ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวมีมาตรฐานครบทั้ง 6 ประการ

 ประการที่ 1 ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 

 ประการที่ 2 การใช้วัสดุอย่างประหยัด 

 ประการที่ 3 การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างคุ้มค่า 

 ประการที่ 4 ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 ประการที่ 5 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

 ประการที่ 6 ผลสำาเร็จของงานมีประสิทธิภาพ 

 แรงงานสามารถนำาผลการประเมนิตามมาตรฐานดงักลา่วไปใชป้ระโยชนท์ัง้เพือ่การพฒันาตนเองใหอ้ยู่ ในระดบัชา่ง

ฝีมือที่สูงขึ้น และได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หรือกรณีเป็นผู้รับเหมางานช่างต่างๆ ซึ่งเป็นการรับรอง

คุณภาพงานจากผู้ว่าจ้าง หรือช่วยให้ผู้ว่าจ้างตัดสินใจว่าจ้างรวดเร็วขึ้น 

20 คน

4 คน

1 คน
    (เป็นรายแรกของประเทศไทย)

15
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การออกแบบ

  โครงการบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ 

(E-Ticket) เพื่อ ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                  

(ขสมก.) เชา่ระบบบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิสพ์รอ้มอปุกรณ ์

(E-Ticket) โดยติดตั้งระบบ E-Ticket เครื่องอ่านบัตร และ

เครือ่งเกบ็คา่บนรถโดยสารประจำาทาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจัดเก็บค่าโดยสาร ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทำาให้

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเดินทาง 

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ ตอบสนองห่วงโซ่อุปทาน       

อย่างยั่งยืน             

บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำานึงถึงผลกระทบด้าน     

สิ่งแวดล้อม โดยส่งพนักงานฝ่ายออกแบบเข้ารับการอบรม

การออกแบบ การวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ( Carbon 

Footprint ) ที่ทำาให้ประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการผลิต

ตู้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำาหนักเบา  ใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานได้

มาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทได้ทำาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

BIG BAO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  น้ำาหนักของตู้ที่เบา

ลงกว่า 3 ตัน ทำาให้บรรทุกได้มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องเที่ยว

ของการขนส่งและจำานวนหัวลากที่ต้องใช้ก็ลดลง ประหยัด

ทั้งน้ำามันเชื้อเพลิง เป็นตู้ที่มีฉนวนกันความร้อนทำาจาก PU 

หรือโพลียูรีเทรน ซึ่งสามารถเก็บความเย็นของภายในห้อง

ได้ดีกว่าฉนวนอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นตู้ที่ประหยัดพลังงานจาก

เครื่องทำาความเย็นที่ ใช้ขนาดเล็กลงกว่าเดิม 30 %  ผิวของ

ตู้เป็นเจลโคล ที่เป็น เกรดสำาหรับการขนส่งอาหารไม่เป็นที่

สะสมของเชื้อราหรือแบคทีเรีย ทำาความสะอาดได้ง่ายกรณี

เกดิเหตขุดัขอ้งของเครือ่งทำาความเยน็ ในหอ้งแชเ่ยน็ ตูย้งัคง

เก็บรักษาอุณหภูมิจากอุณหภูมิติดลบ มาเป็นอุณหภูมิห้อง

ปกติใชเ้วลาเกนิ 48 ชัว่โมง จงึเปน็ขอ้ดีในการทีผู่ป้ระกอบการ

สามารถลำาเลยีงสนิคา้ภายในตูอ้อกเพือ่เปลีย่นไปยงัตูส้ำารอง

ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทำาให้สินค้าไม่เสียสภาพทางด้านการ       

แช่แข็ง บริษัทฯ จึง         

 ไดร้บัรางวลัอนัดบัที ่      

3 ของ 10 สุดยอด  

ธรุกจินวตักรรมแหง่

ชาติในปี 2554   

การส่งมอบสินค้า

การส่งมอบสินค้าในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

บริษัทได้มีระเบียบ ข้อบังคับในการส่งมอบสินค้าให้เป็นตาม

มาตรฐานสากล โดยคำานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า การ

ส่งมอบที่ตรงเวลา มีระบบการจัดส่งที่ปลอดภัย และคำานึง

ถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำาคัญ

บริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีการจัดการระบบบริการหลังการขาย โดยแยก

เป็นบริการหลังการขายในประเทศ และบริการหลังการขาย        

ต่างประเทศ เพื่อง่ายต่อการบริหารงานให้ลูกค้ามั่นใจใน

สินค้าและเป็นการดูแลลูกค้าให้ลูกค้าพึ่งพอใจและกลับมา

ซื้อสินค้าซ้ำาอีก โดยบริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการออกเยี่ยม

ลูกค้ารายเดือนตลอดจนมีระบบรายงานการบริการส่งให้

ลูกค้าในทุกครั้งของการบริการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดรับแจ้ง

ปัญหางานบริการหลังการขาย ( After Sales Service) ที่

เบอร์โทรศัพท์ 089-7112198  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 

2560 มียอดจำานวนการใช้บริการ After Sales Service 

กว่า  200 ราย 

HOTLINE 24 Hrs.

Tel. 089-711-2198

บริการรับแจ้งปัญหา

ตลอด 24 ชั่วโมง

After Sales Service

มาตรฐานสากล พึงพอใจ ตรงเวลา ปลอดภัย มีคุณภาพ

การจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง

บรษิทัมกีารทำาระบบจดัหาจดัซือ้จดัจา้งโดยมขีอ้กำาหนดตา่งๆ 

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการจดัซือ้สากล ไมซ่ือ้และไมส่นบัสนนุ

สินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ เพื่อให้ ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์

สูงสุด และบริษัทได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ินของลูกค้า 

ดว้ยวธิกีารจดัซือ้หวัรถจากประเทศของลกูคา้ ซึง่เมือ่นำาระบบ 

ERP โปรแกรม SAP by design On cloud มาใชเ้พือ่บรหิาร

จดัการขอ้มลูใหส้ามารถตรวจสอบ พฒันาระบบการจดัซือ้จดั

จ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• คู่ค้�ในประเทศ : บริษัทฯ ติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์

จากกลุ่มคู่ค้าในประเทศสำาหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถ

จัดซื้อได้ภายในประเทศ อาทิ หัวรถ แชสซี ช่วงล่าง 

เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น 

โดยทำาการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ท่ีผ่าน

เกณฑ์เบื้องต้นของผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ ในการสั่งซื้อ

แต่ละคราวสำาหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยี่ห้อ

ที่จำาหน่าย (กรณีที่ลูกค้ากำาหนดยี่ห้อเอง) คุณภาพ

ของวัสดุอุปกรณ์ ปริมาณที่สามารถผลิตและจัดส่ง

ได้ เป็นต้น เพื่อให้เสนอราคาและนำาใบเสนอราคาเปรียบ

เทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา 

ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณา

คัดเลือกและทำาข้อตกลงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์                                                                              

บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมิน

จากประวัติการจัดส่งสินค้าที่ ได้บันทึกไว้ประจำาทุกเดือน 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหา

คู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาในทะเบียนรายชื่อ

คูค่า้ (Vendor list) เดอืนละประมาณ 

2 รายสำาหรับทุกๆ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์

คู่ค้าทางการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายเลือกคู่ค้าทางการตลาดที่มีศักยภาพ และเป็นบริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นสากล มีมาตรฐานระดับ

สูง รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ มีทั้ง

เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย 

• คู่ค้�ต่�งประเทศ : บริษัทฯ ติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์

จากคู่ค้าต่างประเทศสำาหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ โดย

มีนโยบายติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัด

จำาหนา่ยสำาหรบัวสัดอุปุกรณแ์ตล่ะประเภท ยกเวน้ วสัดุ

อปุกรณบ์างรายการทีม่สีญัญาความรว่มมอืทางธรุกจิ

กบัพนัธมติรตา่งประเทศอยูแ่ลว้ อกี

ทั้งยังให้ความร่วมมือในการพัฒนา

สินค้าร่วมกันอีกด้วย

ERP
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โครงก�รบริห�รง�นซ่อมบำ�รุงรถขนส่งสำ�หรับ

Tesco-Lotus & Linfox 

งานซอ่มบำารงุเพือ่รกัษาสมรรถนะการใชง้าน (PM) ของรถ 

ในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมี         

ศูนย์ซ่อมอยู่ ใน Distribution Center (DC) จำานวน 6 

แห่ง ศูนย์ซ่อมนอก DC. บริการลูกค้ารวม 3 แห่ง 

รวมทั ้งมีศูนย์ต่างประเทศ 1 แห่ง(ประเทศเวยีดนาม)

                                        

3.กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ 

3.1กลุ่มบริหารโครงการ

โครงก�รสร้�งเรือตรวจก�รณ์ไกลฝั่ง ของกองทัพเรือ 

เปน็โครงการสรา้งเรอืลำาแรกที่ ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย โดยใช้แบบเรือและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างเรือจาก

บริษัท  BAE SYSTEMS  (ประเทศสหราชอาณาจักร) และการบริหารโครงการทั้งด้านการบริหารการสร้างเรือพร้อม

บริหารการเงิน โดยโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ในปี 2557 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบริหารโครงการบางส่วน 

และการก่อสร้างชิ้นส่วนของเรือบางรายการ คาดว่าจะมีงานบริหารโครงการเรือลำาที่ 3 ในปี 2562

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

เป็นการผลิตสินค้าคุณภาพภายใต้การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และ

หน่วยงานราชการทั้ง ในและต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

 กลุ่มสินค้าตามมาตรฐานของ CHO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ที่เน้นการใช้งาน

ปกตทิัว่ไป โดยไมต่อ้งใชร้ะบบวศิวกรรมหรอืเทคโนโลยมีากนกัเปน็รถเชงิพาณชิย ์ทีอ่อกแบบตามความตอ้งการใชง้าน

ของลกูคา้ เพือ่ประโยชนส์งูสดุในการใชง้านเหมาะสมกบัเงนิลงทนุ และรถที่ ใชเ้พือ่การบรรทกุสนิคา้หรอืวตัถปุระสงค์

อื่นๆ เช่น กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงทั่วไป รถตู้ ไฟเบอร์กลาสน้ำาหนักเบา รถประชุมสัมมนา   

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ

กลุม่สนิคา้ทีม่คีวามตอ้งการ การออกแบบเพือ่ความพเิศษของผลติภณัฑท์ีต่อ้งการเทคโนโลยทีีส่ลบัซบัซอ้น มรีะบบ

วิศวกรรมที่แม่นยำาในการใช้งานเป็นรถเชิงพาณิชย์ ในอุตสาหกรรม Logistic การบินและอ่ืน  ๆ เช่น กลุ่มรถบรรทุก            

รถพ่วง-ก่ึงพ่วงพิเศษ  รถลำาเลยีงอาหารขึน้เครือ่งบนิ (Catering) รถพยาบาลพเิศษในสนามบนิ (Ambulance Truck) 

รถดบัเพลงิในสนามบนิ รถซ่อมบำารุงเคร่ืองบิน (Maintenance Platform) รถตรวจสะพานรถใชง้านตามความตอ้งการ

พิเศษต่างๆ ที่ CHO ออกแบบให้ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอ การใช้

งานให้เหมาะสม  สะดวกกับงานเฉพาะด้าน เช่น รถหุ้มเกราะ
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ศูนย์ซ่อมบริก�รตัวถังรถบรรทุก

ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ 

สาขาขอนแก่น สาขาวังน้อย และสาขาพัทยา เป็นศูนย์ซ่อม             

รถบรรทุก และ งานซ่อมบริการเพิ่มเสริมงานจากโครงการ

บริหารซ่อมบำารุงรถบรรทุกให้กับ รถ Tesco-Lotus รวมทั้ง

ลูกค้าทั่วไป และซ่อมบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทฯ 

 

                                        

ศูนย์ซ่อม One Stop Service 

บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในช่ือ “สิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO” โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ                 

เปดิศนูยแ์รกทีจ่งัหวดั ชลบรุ ีและจะเปดิเพิม่อกี 7 แหง่ ทัว่ประเทศภายในป ี2563 ใชเ้งนิลงทนุประมาณ 480 ลา้นบาท เพ่ือใหบ้รกิาร

ซ่อมแซม บำารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิด

ดำาเนินการตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการดำาเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการสำารวจความต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ 

ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้  บริษัทวางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี ประกันภัยพร้อมจำาหน่ายอะไหล่อุปกรณ์

ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ

โ ค ร ง ก � ร ซื้ อ ร ถ โ ด ย ส � ร ป รั บ อ � ก � ศ ใ ช้ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง                                     

ก�๊ชธรรมช�ติ (NGV) ให้กับองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�รถโดยส�ร ระยะ

เวล� 10 ปี

กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ 

จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา       

ซื ้อขายและว่าจ้างซ่อมแซมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำานวน 489 คัน กับ องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าโครงการทั้ง

โครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็น

มูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานบริการ          

2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.2 กลุ่มงานบริการ
โครงก�รขนส่งมวลชนในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น (KKU Smart Transit)

เป็นโครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ที่ ใช้ระบบ Smart Transit  ผ่าน 

Electronic, IT ต่างๆ และ Application ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ ปัจจุบันเป็นโครงการ Smart Transit ตัวอย่างให้กับ

หลายองค์กรเพื่อศึกษาดูงาน ในเรื่องการดำาเนินการด้าน Smart ขนส่งมวลชน

โครงก�รบัตรโดยส�รอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket)

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้เช่ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 เพื่อ      

ติดตั้งและให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจำาทางของ ขสมก. จำานวน 

2,600 คัน ระยะเวลา 5 ปี                                        
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  บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหาร        

ความเสี่ยง สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน โดยได้          

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 พร้อม

ทั้งมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน           

เพือ่ใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพอยา่งเปน็ระบบ 

โดยกำาหนดให้มีมิติในการควบคุมด้านต่างๆ ตาม COSO 

คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย         

ระเบียบปฏิบัติ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้าน      

ชื่อเสียง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้

สายงานหน่วยงานย่อย บรรจุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

อยู่ ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO9001 กำากับไว้เพื่อ               

ลดระดับความรุนแรงและติดตามรายงานความเสี่ยงให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งองค์กร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน VP

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน / บัญชี

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาด

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การออกแบบ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

งานทั่วไป

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

Risk Coordinator

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager

(หัวหน้าแผนก)

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร

ความเส่ียงขององคก์รเปน็สิง่ทีท่า้ทายสำาหรบัผูบ้รหิาร เนือ่งจากเปน็เรือ่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้และมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิ

ธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ ความเสี่ยงที่เกิดมักจะเป็นโอกาสในทางบวกเช่นกัน บริษัทจึงมีแผนบริหารจัดการอย่างเป็น

รูปธรรม โดยกำาหนดกลยุทธ์และมีแผนการดำาเนินการ เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการกำากับดูแล

และสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี

ต้ังเป้าหมายไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำาให้ธุรกิจ

มองเห็นโอกาส ปัญหา และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

เพื่อสามารถเตรียมแผนรองรับ หรือปรับแผนกลยุทธ์

ทางธุรกิจทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างทันท่วงที  และ

เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำาให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนให้อยู่

ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงท่ี

รัดกุม  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกทางหนึ่ง การบริหารความเสี่ยง

นั้นจึงนับเป็นส่วนสนับสนุนในการเติบโตขององค์กร

อย่างยั ่งยืน

นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร 

การบริหารความเสีย่งเปน็หนึง่ในหลกัสำาคญัของบรษิทัฯ โดยไดมุ้ง่เนน้ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งในระดบั

แผนก ส่งผ่านมายังการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพือ่ธรรมาภบิาลทีด่ ี(Good Governance) สรา้งความมัน่ใจวา่การดำาเนนิงานเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง

และเหมาะสม

• เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน โดยควบคุม ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง

ทางด้านการเงินและที่ ไม่ใช่การเงิน โดยการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• เพื่อให้คณะกรรมการบริหารบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการนำาการ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กร

• เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดำาเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ตามเป้า

หมายในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)

โดยบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อนโยบายด้านการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง  โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ  โดยนำา

กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐาน

สากลของ COSO มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบ

แนวทางบริหารจัดการความเส่ียง (Enterprise Risk 

Management : ERM)  เพือ่เปน็เครือ่งมอืของฝา่ยจดัการ

ในการพฒันาใหร้ะบบควบคมุภายในและบรหิารจดัการความ

เสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

• ความเสี่ยงการดำาเนินธุรกิจโครงการใหม่ภายใต้สัญญากับหน่วย

งานภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล

• ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ความผนัผวนของรายไดท้ี่ ไมแ่นน่อน

• การพึ่งพาอุตสาหกรรม และความรุนแรงของการแข่งขัน

• การหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และการเงิน 

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี 2560 หน้าที่ 124-125

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครอบคลุม

ประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านดังนี้

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk)

• ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกำาหนด

• ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพงานให้ ได้ตามสัญญางาน

• ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดและทักษะในการบริหารระบบ ERP 

• ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้ผลิตรับเหมาช่วง

• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี 2560 หน้าที่ 125

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา        

ต่างประเทศ

• ความไม่เพียงพอของแหล่งเงินทุน

• ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น 

• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูง 

• อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 

• ความเสี่ยงจากการรับชำาระเงินลูกหนี้ล่าช้า

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี 2560 หน้าที่ 125

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การกำาหนดวัตถุประสงค์

การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

ตอบสนองความเสี่ยง

กิจกรรรมควบคุม

สารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามประเมินผล

8 องค์ประกอบ

ด้านกลยุทธ์

ด้านการดำาเนินงาน
ด้านการเงิน

ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

4 ประเภทคว�มเสี่ยง

หน่วยง�นระดับต่�งๆ

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่มาจาก

สาเหตุหลัก 2 ประการคือคนและระบบ

2. กำาหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง

ที่หน่วยงานยอมรับได้

3. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต

4. กระบวนการหลังจากองค์กรระบุความเสี่ยงแล้วมี 2 มิติคือโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจาก      

ความเสี่ยง (Impact)

5. เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธีหลัก 

• การยอมรับ/ดำารงความเสี่ยง (Risk Acceptance)                                                        

• การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Risk Control)                                          

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)                                                               

• การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer)

6. กจิกรรมการควบคมุ คอื นโยบายและกระบวนการปฏบิตังิาน ทีจ่ะชว่ยใหผู้บ้รหิารมคีวามมัน่ใจวา่การปฏบิตังิานและ

การประกอบกิจกรรมของหน่วยงาน มีการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร เป็นกิจกรรม

ที่สามารถช่วยป้องกันและบ่งชี้ ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

7. สารสนเทศและการสือ่สารจะเปน็เครือ่งมอืทีผู่บ้รหิารสามารถใช้ในการถา่ยทอดนโยบาย การกำากบัดแูลและตดิตาม

ผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน

8. เพ่ือใหก้ลไกการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีส่มบรูณ ์ควรจดัใหม้รีะบบการตดิตามทีม่คีวาม

ตอ่เนือ่งอยา่งสม่ำาเสมอ เปน็วงจรการประเมนิผลทีท่กุหนว่ยงานทราบ และสามารถดำาเนนิการเมือ่ถงึรอบระยะเวลา

การติดตามประเมินผลที่กำาหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกสิ้นปงบประมาณ

องค์ประกอบ ERM 

: (COSO Enterprise Risk Management)

ERM 

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

(Internal Environment)

2.การกำาหนดวัตถุประสงค์

(Objective Setting)

3.การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง

(Event Identification)

4.การะประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

5.การตอบสนองต่อความเสี่ยง

(RIsk Response)

6.กิจกรรมควบคุม

(Control Activities)

7.การสื่อสารและระบบสารสนเทศ

 (Information & 

Communication)

8.การติดตามประเมินผล

(Monitoring)

ี
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

CHO ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส และให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุม          

การตรวจสอบ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ โดยคำานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำาเนินธุรกิจ 

และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้างการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่จัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการบริหาร ความเสี่ยง สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง และเพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ความยั่งยืนขององค์กร และเป็นการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ “CHO 2023” โดยกรรมการผู้จัดการ

ใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดล้งนามแตง่ตัง้ผูจ้ดัการและคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) 

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 โดยมกีรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ท ำ าหน ้าท ี ่ เป ็นศ ูนย ์กลางในการ

ข ับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

พัฒนาธุรกิจ

ในประเทศ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่

บริหาร

พัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

งานบริการ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาดในประเทศ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายกิจการสังคมและชุมชน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ฝ่าย HAPPY WORK PLACE

คณะกรรมก�ร

CSR

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ออกแบบวิศวกรรม

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาดต่าง

ประเทศ

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านศักยภาพ

องค์กร

ทีผ่่านมามคีณะกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุโิดยคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ บรหิารความเสีย่ง สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน ทั้งหมด 6 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ฝ่ายกฎหมาย 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน

ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยในขณะเดียวกัน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ในทุกเดือน 

และการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในทุกไตรมาสเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี ท่ี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และรายงานการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

จดัทำากรอบการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Framework) อยา่งเปน็รปูธรรมและมคีวามชดัเจนมากขึน้

โดยอา้งองิตามมาตรฐานสากล รวมถงึใหค้วามเหน็ชอบในเรือ่งระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละขอ้ควรระวงักอ่นรบังาน

ในโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะทีท่ำากบัหนว่ยงานภาครฐั การนำาเสนอตวัเลขการเงนิ พจิารณาใหค้วามเหน็เรือ่งการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

• สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 

แสดงความเหน็ชอบตอ่การปรบัปรงุ COSO ERM 2017 การบรหิารความเสีย่งทีต่อ้งทำาควบคูก่บักำาหนดกลยทุธก์าร

วางแผนงานและแผนงบประมาณประจำาป ีรวมถงึตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ำาคญัในการสง่สญัญาณใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้

ถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่ปรบัแผนการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสมตอ่สถานการณป์จัจบุนั รวมถงึการพจิารณา

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และให้คำาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ปี 

2560 ซึ่งนำาไปใช้สนับสนุนการกำาหนดกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร 

• รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยสรุปว่า คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีการกำากับดูแล

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยมีการประชุมของคณะ

กรรมการบรหิารระดบัองคก์รเปน็ประจำาทกุเดอืน เพือ่พจิารณาความเสีย่งทีส่ำาคญัและเรง่ดว่น ซึง่ทำาใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลทีด่ ีสามารถทำาใหบ้รษิทัฯ ลดความเสีย่งและมแีนวทางปฏบิตัิในการยอมรบัความเสีย่งใหม้ผีลกระทบตอ่

บริษัทน้อยที่สุด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มี่ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในปี 2560

4. ความเสี่ยงกฎระเบียบ กฎหมาย (Compliance Risk)

ประเด็นทางกฎหมาย 

• ดำาเนินการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายตลาดหลักทรัพย์           

โดยขาดความระมัดระวัง 

• การป้องกันและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน การทุจริตในองค์กรและ

นอกองค์กร 

• ข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกค้า 
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ที่มาของคณะกรรมการ CSR

บริษัทมีนโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกแผนกโดยมี

การดำาเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำางานของ 

CSR มาจากการเสนอชื่อจากแต่ละแผนกเพื่อเป็นตัวแทนในการ

ปฏิบัติหน้าที่

• ได้รับการลงนามแต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 

12 มถินุายน 2557 รบัทราบถงึการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

CSR

• คณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยฝ่ายกิจกรรมสังคม

และชุมชน (SCA) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (Environment) ฝ่าย

กิจกรรมพิเศษ (SPA) ฝ่ายHappy Workplace มาจาก

การสรรหาและสมัครใจจากพนักงานทั้งในส่วนบริหารและ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้สามารถ

จัดการโดยรอบด้านมุ่งเน้นผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน

ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายศิริวัฒน์ ทวี

แสงสกุลไทย กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็น

กรรมการ CSR 

การดำาเนินงานของคณะกรรมการ CSR

• วางแผนงานประจำาปีและกำาหนดงบประมาณเพื่อขออนุมัติ

• ปฏิบัติงานตามแผนและตรวจสอบผลงานให้ ได้ตาม            

เป้าหมาย

• คณะกรรมการ CSR รายงานผลการดำาเนินงานด้าน CSR 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุกเดือน

• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ประธานคณะกรรมการ CSR

• • เลขานุการคณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำาเนิน

งานของคณะกรรมการ CSR ในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในวาระรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร

• ทำาการประชาสมัพนัธก์จิกรรมผลการดำาเนนิงานและหนว่ย

งานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทางบอร์ดประกาศของบริษัทฯ

ขา่วประชาสมัพนัธ์ในสือ่สิง่พมิพข์า่วในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่

www.cho.co.th และ www.facebook.com ชื่อCho 

Thavee Csr, CHO CSR Happy workplace , CHO 

CSR Environment , CHO CSR Special Activities – 

SPA และ CHO CSR Social community and activity 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำานวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดังต่อไปนี้

นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการ CSR

นางสมนึก  แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานคณะกรรมการ CSR

นายศิริวัฒน์  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร กรรมการ CSR

นายอภิชัย  ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ความเสี่ยง กรรมการ CSR

นายนพรัตน์  แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การผลิต กรรมการ CSR

นายประสบสุข  บุญขวัญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

พัฒนาธุรกิจในประเทศ
กรรมการ CSR

นายนิรุติ  สุมงคล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ออกแบบวิศวกรรม
กรรมการ CSR

นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ด้านศักยภาพองค์
กรรมการ CSR

นายผาด  พิมรินทร์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ CSR และประธานฝ่าย

กิจกรรมสังคมและชุมชน

นายวิญญู  อินทร์โก ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ
กรรมการ CSR และประธานฝ่าย

กิจกรรมพิเศษ

นายประวิทย์  สระภูมิ ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
กรรมการCSR และประธานฝ่ายสิ่ง

แวดล้อม

นายกิตติ์พิสิธ  ญาณกิตตินุกูล ผู้จัดการทีมงาน โครงการ E-Ticket
กรรมการ CSR และประธานฝ่าย 

HAPPY WORK PLACE

นายนิคม  พลสูงเนิน ผู้จัดการศูนย์ซ่อม กรรมการ CSR

นายณัฐพร  เมืองจันทรา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ CSR

นางสาววณิชยา  จันทร์โสม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QMR   เลขานุการ CSR

และมีทีมทำางานกว่า 30 คน

โครงสร้างคณะกรรมการ CSR

หมายเหต ุ:  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ CSR ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2559 ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ         

CSR ขึ้นใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ 2 ปี และได้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 เมื่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2559  

ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญเพื่อความยั่งยืนของบริษัทมุ่งเน้นไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อ           

มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึง

มกีารเชือ่มโยงและสามารถถา่ยทอดแผนกลยทุธจ์ากคณะกรรมการบรษิทัมายงัคณะกรรมการบรหิารลงมาสูก่รรมการ

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงทั้งนี้รูปแบบของการจัดการความยั่งยืนขององค์กรจะไม่เน้น  

การจัดตั้งเป็นแผนกรับผิดชอบด้าน CSR โดยจะเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำาปี 2560 ซึ่งจัดทำาโดยสมาคม             

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2560

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในดำาเนินการตรวจสอบในความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานโดยดำาเนิน

งานอยู่ในระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่นและผลการตรวจสอบจะถกูรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาสนอกจากนี้ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติและการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้

กำาหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการประกอบกจิการดว้ยความเปน็ธรรมไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั 

สามารถดรูายละเอยีดของจรรยาบรรณทางธรุกจิเพิม่เตมิได้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่ http://cho-th.listedcompany.

com/misc/cg/code_of_conduct.pdf

2560255925582557

จัดอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

คะแนนโดยเฉลี่ยของ

บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

91.97 คะแนน

จัดอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

คะแนนโดยเฉลี่ยของ

บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

91.62 คะแนน

จัดอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

คะแนนโดยเฉลี่ยของ

บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

92.68 คะแนน

จัดอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

คะแนนโดยเฉลี่ยของ

บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

91.35 คะแนน

ได้รับ 

90.13 
คะแนน

จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

ได้รับ 

100 
คะแนน

จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

ได้รับ 

100
คะแนน

จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

ได้รับ 

96 
คะแนน

จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

วาระการดำารงตำาแหน่ง

• กรรมการ CSR ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารดำารงตำาแหน่ง

ตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบมีวาระ

ดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี และเพื่อให้การทำางานของ

คณะกรรมการมคีวามตอ่เนือ่งกรรมการ CSR ซึง่พน้จาก

ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ CSR

1. รบันโยบายวางแผนกำาหนดงบประมาณและกำากบัดแูลการ

ทำากิจกรรม CSR

2. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะทำางานแต่ละฝ่ายเสนอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแต่งต้ัง

3. กำาหนดยุทธศาสตร์และออกนโยบายการทำา CSR ในแต่ละฝ่าย

4. ควบคุมและติดตามผลการทำางาน CSR ในแต่ละฝ่าย

5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการทำางาน CSR

6. ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ

7. ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดทำาตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำาหนด

โดยมาตรฐานการทำา CSR สากล

หน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ CSR

1. ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน (SCA) รับผิดชอบใน

ด้านการดำาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำาเนินการ 

Anti-Corruption สิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก

องค์กร

2. ฝ่ายส่ิงแวดล้อม (Environment) รับผิดชอบในการ

ดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์กรและที่สำาคัญคือการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่ง

แวดล้อมที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร

3. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (SPA) รับผิดชอบในการดำาเนิน

กิจกรรมพิเศษต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดย

มีบทบาทที่สำาคัญคือการเชื่อมโยงการสนับสนุนต่างๆท่ี

องค์กรให้กับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนความย่ังยืน

ขององค์กร

4. ฝ่าย Happy Workplace รับผิดชอบในการดำาเนิน

กิจกรรมความสุขทั้ง 8 ด้านตามมาตรฐานความสุขของ

องค์กรทั้งนี้ ได้เพิ่มเต็มความสุขเชิงจิตวิญญาณ (Spiri-

tual Part) เพื่อพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืนในตัวบุคคล

ในเชิงจิตใจอีกด้วย

โดยพนักงานในทุกระดับขององค์กรและทุกแผนกจะเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะมีรายชื่อ

อยู่ ในฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ตามที่ประธานฝ่ายได้มอบหมายให้

โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโดยกระบวนการฝ่าย

ทัง้นีท้กุกระบวนการเรยีนรูจ้ะมุง่เนน้ทีค่วามคดิดีๆ  ตอ่กนัชว่ย

เหลอืกนัอยา่งเปน็กศุลและเคารพซึง่กนัและกนัไม่ไดมุ้ง่เนน้เพือ่

แข่งขันหรือเอาผลงาน/รางวัลตอบแทนแต่อย่างใด

การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies - CGR) จัดทำาโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จดัอยู่ในระดบั

ดีเลิศ

90%

89%

87%

66%2557

2558

2559

2560

จดัอยู่ในระดบั

ดีมาก

จดัอยู่ในระดบั

ดีมาก

จดัอยู่ในระดบั

ดีพอใช้

จากคะแนนโดยเฉลี่ย 80%

จากคะแนนโดยเฉลี่ย 78%

จากคะแนนโดยเฉลี่ย 75%

จากคะแนนโดยเฉลี่ย 72%
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กล่องรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำาร้องเรียนที่สำานักงาน

ใหญ่ของบริษัท

จดหมายส่งถึง

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท ช ทวี จำากัด(มหาชน)

265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า  อำาเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

40000

อีเมล์ auditcom@cho.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1235

โทรสาร 043-043889

ติดต่อกรรมการบริษัท

อีเมล์       :  info@cho.co.th 

ไปรษณีย์  :   กรรมการบริษัท

บริษัท ช ทวี จำากัด(มหาชน)

265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า  อำาเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

40000

ติดต่อกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์       : auditcom@cho.co.th 

ไปรษณีย์  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ช ทวี จำากัด(มหาชน)

265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า  อำาเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

40000

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์       :  ir@cho.co.th 

ไปรษณีย์  :  นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ช ทวี จำากัด(มหาชน)

265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า  อำาเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

40000

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดมีการสื่อสารในองค์กรผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทและแจ้งนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการมอบหมายให้พนักงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมสัมมนากับภาคเอกชนและรัฐเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition 

หรอื CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” เพือ่สรา้งมาตรฐานการประกอบธรุกจิใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย

บริษัทฯ

 ทัง้นี้ ในป ี2560 อยูร่ะหวา่งเตรยีมความพรอ้มเพือ่สมคัรเขา้รว่มโครงการอกีครัง้ เนือ่งจากบรษิทัฯ กำาลงั

ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติขององค์กรให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นตามหลักสากล 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.cho.co.th แล้วส่งผ่านอีเมล์ ได้โดยตรงที่อีเมล์    

auditcom@cho.co.th สำาหรบัผูร้อ้งเรยีน แจง้เบาะแส มขีอ้

สงสยัเกีย่วกบัเรือ่งทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่สง่ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ  ทั้ง 3 ท่าน โดยบริษัทมอบหมายให้

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เปน็หนว่ยงานอสิระและขึน้ตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนางอัปสร สุริยา ผู้จัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น ผู้ดูแลอีเมล์นี้  จัดให้มีระดับ

ความปลอดภยัทีด่ ีผูอ้ืน่ไมส่ามารถดไูด ้และไมส่ามารถลบหรอื

แก้ไขข้อมูลใดๆ ที่มีผู้ร้องเรียนส่งมาได้  และทำาเมนูในเว็บไซต์

บรษิทั ใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถคลกิเขา้มาแจง้ขอ้มลูไดร้วมเรือ่ง

ร้องเรียนที่ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ และจดหมาย ปี 

2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำาหนดความรับผิดชอบ 

แนวทางปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการที่เหมาะสม 

สำาหรับการป้องกันการคอร์รัปช่ัน ในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจ

มีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2560 บริษัทฯ

จึงได้ปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้สื่อสารไป

ยังพนักงาน คู้ค้า และบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการยกระดับ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่http://cho-th.listedcompany.com/

misc/cg/20150824-cho-anti-corruption_policy-th.

pdf

โดยเสนอการปรับปรุงผ่านคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

บริหาร ความเสี่ยง สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

ไปในทศิทางเดยีวกนัทีช่ดัเจน เพือ่ความยัง่ยนืของบรษิทัฯและ

ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนินโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่มาโดย

ตลอด ดว้ยวธีิการส่ือสารในองคก์รผา่นบอรด์ประชาสมัพนัธ์

ของบริษัท และบริษัทฯ ได้จัดทำาเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงาน

ทุกคน อีกทั้งแจ้งนโยบายในการประชุมฝ่ายบริหาร และมอบ

หมายให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมสัมมนากับ

ภาคเอกชนและรัฐ เช่น กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET) สมาคมส่งเสริมสภาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

และสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) 

เป็นต้น 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

บันทึกรายการร้องเรียน

ตรวจสอบและประเมินเรื่อง

ดำาเนินการแก้ไข

รายงานสรุป

ประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรมเข้าเย่ียมชนบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยราชการ บริษัทเอกชน บริษัทคู่ค้า บริษัทลูกค้า โรงเรียน 

มหาวทิยาลยั และผูถ้อืหุน้  เปน็ตน้ เพือ่เยีย่มชมบรษิทั เปน็ศนูยก์ารเรยีนรู ้เขา้ศกึษากระบวนการผลติ การควบคมุคณุภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให้ความสำาคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของ

พนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด ภาษา อายุ การศึกษา 

สถาบนั เพศ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล และฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม   บรษิทัฯ กำาหนด

ใหพ้นกังาน ตอ้งมอีายไุมต่่ำากวา่ 18 ป ีไมม่กีารบงัคบัใชแ้รงงาน เปดิกวา้งในการจดัจา้งพนกังานซึง่มคีวามพกิารและไดป้ฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร โดยบรษิทัฯ ได้ใหเ้งนิสวสัดกิารชว่ยเหลอืรายเดอืนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอกาสในสังคมต่อไป

กล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำาร้องเรียนถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ดำาเนิน

การรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจากกล่องมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 คร้ัง นำามาในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินเรื่อง ดำาเนินการเสนอต่อไปที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาไปเสนอวิธีการแก้ไขไปที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป 

 รวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนในปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การรับเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะภายในปี 2560 

ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

• จำานวนข้อเรียกร้อง กรณี 1 0 0

• ข้อเรียกร้องกรณีการเลือกปฏิบัติ ครั้ง 0 0 0

• จำานวนข้อเรียกร้องที่ ได้ดำาเนินการแก้ ไข กรณี 1 0 0

ด้านสังคม

• จำานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทาง

สังคม
กรณี 0 0 0

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

• จำานวนข้อร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม กรณี 1 0 0

• จำานวนข้อเรียกร้องที่ ได้ดำาเนินการแก้ ไข กรณี 1 0 0

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

• จำานวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านแรงงาน ครั้ง 0 0 0

• จำานวนข้อร้องทุกด้านสิทธิมนุษยชน ครั้ง 0 0 0

• จำานวนข้อเรียกร้องที่ ได้ดำาเนินการแก้ ไข กรณี 0 0 0

เว็บไซต์  โทรศัพท์   กล่องรับเรื่อง

ร้องเรียน 

จดหมาย  อื่นๆ   

 ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี
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ด้านรายได้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,595.82 

ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ตามสัญญา 1,390.94 ล้าน

บาท รายได้จากการขาย บริการ 194.96 ล้านบาท  รายได้

อื่น 9.91 ล้านบาท  โดยรายได้ตามสัญญา เพิ่มขึ้น 464.78 

ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ 50.18% จากการขยายตวัของคำาสัง่ซือ้

จากลกูคา้ในธรุกจิขนสง่มวลชน และรปูแบบการขายสนิคา้ที่

บรษิทัขายทัง้ตวัรถ และการผลติตามคำาสัง่ของลกูคา้  ราย

ไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิม่ขึน้ 62.89 ลา้นบาท หรอืเพิม่

ขึ้น 47.61% จากธุรกิจบริการซ่อมบำารุงรถบรรทุก และ

ศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ๒๔ ชั่วโมงที่เปิดให้

บริการในปี 2561

ด้านต้นทุน และค่าใช้จ่าย

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวม 1,394.86 

ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนตามสัญญา 1,244.85 ล้าน

บาท และต้นทุนขาย บริการ 150.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 

477.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 52.03 % เนื่องจากในช่วง

ไตรมาส 1/2560 บรษิทัมผีลติภณัฑ์ใหม ่ทีผ่ลติตามคำาสัง่

ซือ้ของลกูคา้โดยไดบ้นัทกึตน้ทนุของการทำาวจิยั และพฒันา

เปน็ตน้ทนุตามสญัญาในงวดไตรมาส 1/2560 ประกอบกบั

มสีดัสว่นรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากรปูแบบการขายตวัรถ และการ

ผลิตตามคำาสั่งของลูกค้า 

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในป ี2560 มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร จำานวน 216.04 

ลา้นบาท ลดลงจากปกีอ่น 42.38 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 19.62 % เนือ่งจากในปกีอ่นมกีารบนัทกึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่ว

เนื่องจากโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลรถโดยสารปรับ

อากาศ NGV ประกอบกับบริษัทมีการบริหารจัดการด้าน

ค่าใช้จ่ายโดยใช้ซอฟท์แวร์ ใหม่ ในการจัดการควบคุมค่าใช้

จ่ายในการบริหารงานซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ

เครือข่ายที่ลดลง

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบ้ียจ่าย และ      

ค่าเส่ือมราคา (EBITDA)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้ 

ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำานวน 81.26 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.75 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้น 956.27%  มาจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 จำานวน 

19.50 ล้านบาทที่ลดลงจากปีก่อน 71.79 ล้านบาท หรือ

ลดลง 78.64%

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ช.ทวี ขอนแก่น จำากัด 

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

สมาชิกสหกรณ์ฯ มีการออมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ ในกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ ์โดยทางสหกรณ ์ได้รบัเงนิอดุหนนุเพ่ือเปน็กองทนุ

สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์จากบริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

และบรษิทัทีเ่ปน็สมาชกิเทา่กบัจำานวนหุน้ทีส่มาชกิถอืหุน้เพิม่

ในแต่ละเดือนและสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปที่

ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และถือว่าสิ้นสุด

การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะได้รับสวัสดิการมูลค่าหุ้น

สมาชิกในส่วนที่บริษัทจ่ายสะสมให้ ณ ธันวาคม 2560 สห

กรณฯ์ มสีมาชกิจำานวน 693 คน  มเีงนิอดุหนนุเพ่ือเปน็กอง

ทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2,472,950.00 บาท 

และ ณ ธนัวาคม 2559 สหกรณฯ์ มสีมาชกิจำานวน 654 คน  

มีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ 

จำานวน 2,201,570.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สหกรณฯ์ มสีมาชกิจำานวน 604 คน มเีงนิอดุหนนุเพือ่เปน็ก

องทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 1,960,390 บาท 

ซึ่งจะมีจำานวนเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสรุปดังนี้ 
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ก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงานปี 2560 บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากงานตามสัญญา งานขาย และบริการ

ที่เพิ่มจากปีก่อนจำานวน 49.07% เป็นผลมาจากความต้องการสินค้ายานยนต์เพื่อการพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ 

และการให้บริการขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มการจำาหน่ายตัวรถด้วย  รวมทั้งการปรับรูปแบบสินค้าของบริษัทโดยการ       

นำาเอาเทคโนโลยีเพือ่สรา้งสงัคมทีด่เีขา้มารวมในสนิคา้ของบรษิทั ในลกัษณะธรุกจิแบบการจบัคูส่นิคา้และบรกิาร (Platform 

Business Model) โดยการขายสินค้าที่พ่วงบริการ ต่าง ๆ เข้าไป เช่นระบบความปลอดภัย  สินค้าที่มีส่วนช่วยในการ

ลดมลภาวะมลพิษทางอากาศ  จึงทำาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ซอฟท์แวร์ใหม่ SAP by 

Design ซึง่ทำางานอยูบ่นระบบ Cloud หรอื Cloud Data center ทีม่ปีระสทิธภิาพในการขยายธรุกจิไปในพืน้ทีต่า่ง ๆ  ได้

อยา่งไมจ่ำากดั และสามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยมกีารลงทนุเพือ่สรา้งนวตักรรม (Creative Innovation) 

และลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (Re-search & Development : R&D) ที่มุ่งเน้นในการสร้างกลยุทธ์ พัฒนาบุคลากร 

ทำาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการการคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ผสานกับความรู้

ความชำานาญในดา้นวศิวกรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งยัง่ยนื โดยใชเ้ทคโนโลย ี4.0 เพือ่สรา้งสงัคม 

5.0 (Society 5.0) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในสังคม

ทัง้นี้ ในป ี2560 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วม  1,595.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปกีอ่น 525.30 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึ้น 49.07% จากรายได้ตามคำาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศในธุรกิจการขนส่งสินค้า การขนส่งมวลชน 

และธรุกจิบรกิารซอ่มบำารงุยานยนตเ์พือ่การพาณชิย ์ซึง่ในชว่งไตรมาส 1/2560 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่ปน็ตน้ทนุในดา้นวจิยั 

พฒันา และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการเปลีย่นซอฟทแ์วรท์ี่ ใช้ ในการบรหิารจดัการใหม ่สง่ผลให้ไตรมาส 1/2560 มผีลขาดทนุ

สุทธิ 73.28 ล้านบาท โดยตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 4/2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำาไร  

สุทธิตามลำาดับคือ 17.31 ล้านบาท 14.69 ล้านบาท และ 21.78 ล้านบาท โดยงวดปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 19.50 ล้าน

บาท  ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงจาดงวดเดียวกันของปีก่อน 71.79 ล้านบาท หรือลดลง 78.64%

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-500

0

500

1000

1500

2000

ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60

210.85

57.75

(10.62)

(73.28)
(51.48)

354.95

63.39

39.01

17.31

42.22

601.66

66.97

40.37
14.69

41.00

428.35

71.31

36.53
21.78

46.76

ล้านบาท

2559 2560

ล้านบาท

1,070.52

140.74

216.04

(91.29)

(9.49)

1,595.82

191.04
173.65

(19.50)

81.26

ตารางเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายปี 2559 และปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

 รายได้รวม

กำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

 EBITDA
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โดยบริษัทฯ มีแผนดำาเนินการของแผนแม่บท 10 ปี ซึ่งมี

การทบทวนเป็นประจำาทุกๆ ปี ในการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดี ให้กับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ            

ตลอดจนพนักงานในองค์กร มีการสำารวจความพึงพอใจ 

ความต้องการ จากลูกค้า เป็นประจำาทุกปี    อีกทั้งสื่อสาร

และทำางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 

เพื่อนำาข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และการบริการได้อย่างถูกต้อง ร่วมทั้งเพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง จึงสรุปประเด็นด้าน

ความรบัผดิชอบและกระบวนการสือ่สารตามแตล่ะกลุม่ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้  

ช่องท�งก�รสื่อส�ร
คว�มค�ดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

• สื่อสารผ่านเสียงตามสาย และ

การจัดกิจกรรมต่างๆ

• สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• พัฒนาวัฒนธรรมที่ดี ง ามภายใน

องค์กร  

• ทิศทางพัฒนาธุรกิจและสร้างความ

สัมพันธ์

• การบริห ารงานบุคลากรอย่ างมี

ประสิทธิภาพ

• สวัสดิการและค่ าตอบแทนที่ดี ขึ้ น    

ความมั่งคง

• จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน

พนักงาน สร้างขวัญและกำาลังใจ

ให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น       

ผู้ประกอบการที่ดี

• จัดอบรมให้ความรู้และการจัดให้

พนักงานในระดับช่างเข้าศึกษา

ความรู้เพิ่มในโรงเรียนช่าง ช ทวี

• ป ฏิ บั ติ ต่ อ พ นั ก ง า น อ ย่ า ง                 

เท่าเทียมกัน

• บริษัทมีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่

พนักงาน เช่น สวัสดิการเงิน         

คนพิการ ข้าวฟรี เป็นต้น

• ส วั ส ดิ ก า ร ม อ บ เ งิ น ทุ น เ พื่ อ            

การศึกษาบุตรพนักงาน

• ป ร ะ กั น ชี วิ ต กลุ่ ม ส วั สดิ ก า ร

พนักงาน

ก�รวิเคร�ะห์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจในการดำาเนนิงานผลติสนิคา้และบรกิารใหก้บั

ลูกค้า ให้ยอมรับในด้านผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุกภาคส่วน จาก

การเรยีนรูก้ารพฒันาเทคโนโลยอียา่งตอ่เนือ่ง    รว่มกนัขบัเคลือ่น

ให้การพัฒนาระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล อันจะนำาความเจริญ

ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยกำาหนด

เป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ      

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรท้ังภายในและภายนอก โดยมีส่วนรว่ม

ของแตล่ะภาคสว่นอยา่งเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่เติบโต

อย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส มีสำานึกในการดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
ประเด็นด้�นคว�มรับผิดชอบ

กระบวนก�รสื่อส�ร 

และก�รมีส่วนร่วม

พนักง�น การพัฒนาความรู้จากองค์ความรู้เดิมของ

พนักงานเป็นสิ่งที่ เราให้ความสำาคัญเป็น

อย่างมาก โดยมุ่งเน้นพนักงานท่ีมีอายุงาน              

วฒุกิารศกึษาต่ำากวา่ระดบัปรญิญาตรมีาเรยีน

และสอบเพิ่มเติมในด้านทักษะความชำานาญ        

มีวิชาการเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นำาไปสู่ปริญญาตรี ช ทวี 

ที่ส่งผลถึงเรื่องค่าตอบแทน ท่ีสูงข้ึนโดยไม่

ต้องกลับไปเรียนในสถานศึกษาอีกซึ่งเป็นการ

เรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง

เหมาะสม อีกทั้งสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการ CSR จัด

ทำาขึ้นเป็นประจำา

• การส่ือสาร และการรับข้อมูลต่างๆ ในองค์กร

ของพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย 

กจิกรรมทำาบญุตกับาตรประจำาเดอืนเกดิ ผา่น CSR 

ฝ่าย Happy work place และกิจกรรมต่างๆ

• CEO พบพนักงานในการประชุมแถว  

• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ จากรายงาน      

ประจำาปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

• การพัฒนาบุคคลกรอย่างยั่งยืนจัดให้มี โครงการ

พัฒนาบุคคลากรโรงเรียนช่าง ช ทวี และการจัด

ฝึกอบรม

• รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบสำารวจ

ความคิดเห็น

• กล่องรับความคิดเห็นและการร้องเรียน  

• การประเมินผลการทำางานตนเองปีละ 2 ครั้ง
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ช่องท�งก�รสื่อส�ร
คว�มค�ดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ 

จากรายงานประจำาปี รายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

• วิ ท ยุ  F M  F a c e b o o k              

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Social Media  YouTube 

channel

• ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนา       

อย่างยั่งยืน

• การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน          

ให้ดีขึ้น ลดผลกระทบด้านกลิ่นของ

การพ่นสี

• จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 

• ส ร้ า ง พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว โ ด ย ก า ร             

ปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงงานผลิต

เพื่อลดกลิ่นสีออกจากโรงงานสู่

ชุมชนรอบข้าง

• แบบสำารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้า

• การรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ใน

รายงานประจำาปี รายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม

• ผ่าน Social Media 

• อีเมล์ เว็บไซต์ และ แบบประเมิน

• การตอบสนองต่อความต้องการใน

เรื่องต่างๆ แก่ลูกค้า

• สนิคา้ทีต่อ้งการ และการทำาใหส้นิคา้และ

บริการที่มีคุณภาพ

• บ ริ ห า ร ง า น ซ่ อ ม บ ริ ก า ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

• การส่งมอบที่ตรงเวลา

• คน้ควา้เทคโนโลยแีละการถา่ยทอด

เทคโนโลย ีมุง่มัน่พฒันาสนิคา้ใหม้ี

คุณภาพเท่าเทียบสากล 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และ

มีมาตรฐาน

• พั ฒ น า ง า น ห ลั ง ก า ร ข า ย               

อย่างต่อเนื่อง

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง

ของ ลกูคา้และคูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

• ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น สื่ อ

อิ เล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ 

จดหมาย  เว็บไซต์ (website)  

• การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตาม

เงื่อนไขและข้อตกลงให้ เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมายกำาหนด

• ปฏิบัติตาม ระ เบียบ เงื่อนไข             

ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญ ญ า เ งิ น กู้               

ข้อตกลงต่างๆ  และดำาเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส 

• จัดเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้ เกิด

ความมั่นใจในการดำาเนินงาน

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
ประเด็นด้�นคว�มรับผิดชอบ

กระบวนก�รสื่อส�ร 

และก�รมีส่วนร่วม

ชุมชนและ

สังคม
การลดมลภาวะจากการดำาเนินงานของบ

ริษัทฯ ด้านเสียง ด้านกลิ่น จัดดูแลในการ

ตรวจสอบและใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชน ในการ              

ตอบสนองเรื่องที่ชุมชนร้องขอ และการจัดทำา

ระบบป้องกันในมลภาวะต่างๆ การช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน วัด โรงเรียน ตามวาระ

ประจำาปี สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนภายใน

ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ   

หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและครอบครัวกีฬา

เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

• การสนับสนุนกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย

ร่วมสนับสนุนท้ังด้านการศึกษา เทคโนโลยี กีฬา 

วัฒนธรรม พุทธศาสนา

• การร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่น 

ร่วมกิจกรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และองค์การปกครองท้องถิ่น

• กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์ คัพ  และ

กิจกรรมประเพณีไทย

• จดัการสำารวจชมุชนรอบโรงงาน ดา้นสงัคมและดา้น

สิ่งแวดล้อม ทุกปี /2 ครั้ง

• การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

ลูกค้� / คู่ค้� ก า รปฏิ บั ติ ต า มสัญญา ข้ อตกลง ของ

กระบวนการ พัฒนาการบริการออกแบบ

เ ชิ ง น วั ตกรรมที่ ทั น สมั ย   กฎหม าย                                     

ที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ  การดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินอย่างมีระบบระเบียบ  

การสัง่ซือ้สนิคา้และชำาระเงนิตอ่คูค่า้ทีเ่ปน็ธรรม

• จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ

• การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์และ       

ผ่านเว็บเพจ  

• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

• การสำารวจความพึงพอใจ 

• คู่ค้าร่วมกับบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม ช ทวี            

จูเนียร์คัพ

• การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ

แนะนำาเพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์  

• การบรกิารหลงัการขายในประเทศ ใหบ้รกิารรบัแจง้

ปัญหางานซ่อมบริการ (After Sales Service)   

ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้�หนี้/ลูกหนี้ การปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลง มคีวามโปรง่ใส

ในการสั่งซื้อสินค้าและชำาระเงินต่อคู่ค้าท่ีเป็น

หลักธรรมาภิบาล

• การใหข้อ้มลูตา่งๆ ของบรษิทัฯ จากรายงานประจำาปี

• รายงานงบการเงินปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ        

ข้อบังคับและการกำากับดูแลกิจการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ

• ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง



บริษัท ช ทวี จำ�กัด (มห�ชน)

42 43

ช่องท�งก�รสื่อส�ร
คว�มค�ดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

• รายงานประจำาปี รายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม

• บันทึกข้อตกลง (MOU)

• การประชุมร่วมกัน

• จดหมาย E-mail เยี่ยมชม

กิจการ แลกเปลี่ยนวิทยากร 

และ Website 

• การแข่งขันอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม 

และดำาเนินกิจกรรมทางตลาดอย่าง

เป็นธรรม 

• การได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร 

• ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

• การแข่งขันทางการค้าตามกลไก

ตลาดอย่างเป็นธรรม

• จัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consor-

tium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ 

จำากัด (มหาชน) ในนาม “กลุ่มร่วม

ทำางาน SCN-CHO”

• ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น สื่ อ

อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  โ ท รศัพท์  

จดหมาย  เว็บไซต์ของบริษัท 

และ Face book CHO News 

• การใหผ้ลตอบแทนการลงทนุสงูสดุและ

การเจริญเติบโตของธุรกิจ

• การบริหารงานด้วยความโปร่งใส

• สร้างความเข้าใจในการดำาเนินงานของ

บริษัท  

• เพิ่มช่วงทางการรับข้อมูลข่าวสาร

ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบ

ข้อมูลของบริษัทฯ 

• เพิม่ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ในเว็บไซต์

ของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้มีข้อมูล

ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และ

ทันสมัย

• การแถลงข่าว อีเมล(์E-mail) 

เว็บไซต์ (Website)     Facebook  

Line  โทรศัพท์  การโฆษณาใน

ชอ่งทางของ CHO  YOUTUBE 

CHANNEL

• การได้รับข้อมูลที่ทันต่อเวลา ถูกต้อง 

ครบถ้วน เท่าเทียมกัน

• การไดร้บัขอ้มลูความคบืหนา้ทางธรุกจิ

ของบริษัท

• เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล กั บ สื่ อ ทุ ก สื่ อ ที่                    

เท่าเทียมกัน 

• ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของ

ธุรกิจ

• จ ด ห ม า ย จ า ก ห น่ ว ย ง า น 

ราชการ ติดต่อสื่อสารผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์  

เว็บไซต์ (Website)

• บริษัทฯ ได้รับความไว้ ใจจากหน่วย       

งานราชการเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบ 

กิจการด้วยความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระ เบียบ           

ข้อบังคับ ดำ า เนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
ประเด็นด้�นคว�มรับผิดชอบ

กระบวนก�รสื่อส�ร 

และก�รมีส่วนร่วม

คู่แข่ง/

พันธมิตร

ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันการ

ประมูลที่ถูกต้อง   ตามหลักระเบียบข้อ

บังคับของการเสนอและประมูล การให้ข้อมูลที่          

เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกัน การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์

• ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเยี่ยมชม

กิจการระหว่างกัน และความร่วมมือทางธุรกิจใน

อนาคต 

ผู้ถือหุ้น

/นักลงทุน

ส ภ า พ ค ล่ อ ง ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ มั่ น ค ง                                 

มีผลการประกอบการจากการลงทุนท่ีดี               

มีผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยขั้นตอนท่ี

สามารถตรวจสอบได้ มีความชัดเจนโปร่งใส 

องค์กรมีการพัฒนาในเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง 

อนาคตของการให้บริการมีแนวโน้มขยาย         

เพิ่มมากขึ้น

• จัดทำารายงานประจำาปี รายงานความรับผิดชอบ             

ต่อสังคม ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท

• การบรรยายสรปุ Road show ตามจงัหวดัตา่งๆ

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Oppor-

tunity Day)

• การออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน

• ก ารปร ะก าศผลปร ะกอบการของบริ ษั ท ฯ                     

ทุกไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และบน Face book CHO News

สื่อมวลชน แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว • รายงานประจำาป ีรายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Press tour Thank 

Press 

• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ

หน่วยง�น

ร�ชก�ร

บริษัทฯ ได้มีการติดต่อจัด ซ้ือ จัดจ้ าง                  

กับทางหน่วยงานราชการมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปจัจบุนั อกีทัง้หนว่ยงานราชการยงัตอ้งกำากับ

ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายกำาหนด

• หน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ

• การเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขของรัฐ 
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น้อย มาก
ผลกระทบต่อ CHO

3 4 14
7

12

13
11

6 2 9

15

5

8

10 1

                       ขอบเขตของผลกระทบ

               ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

ลูกค้า/คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้ คู่แข่ง/พันธมิตร ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ

Materiality Matrix

บริษัทฯ จะพัฒนาการประเมินประเด็นที่สำาคัญให้ดียิ่งขึ้น ในการประเมินครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสะท้อนนัย

สำาคัญของแต่ละประเด็นให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น

ประเด็นก�รพัฒน�และกลยุทธ์

 บรษิัทฯ ให้ความสนใจและลำาดับความสำาคัญต่อประเด็นสำาคัญของการดำาเนินธรุกิจ ที่ทำาให้เตบิโตอย่างยั่งยืน

ในอนาคต ด้วยเหตุนี้เราจึงดำาเนินการประเมินนำาประเด็นสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วนำาผลที่ ได้ไปเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณาอนมุตัผิลที่ ไดน้ำาเสนอในรายงานฉบบันี ้โดยประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของ Global Reporting Initiative (GRI) ดังนี้

หลักการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ 

(Materiality)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้คัดเลือกประเด็นสำาคัญจากกรอบ

การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการคาดหวังท่ี

อาจจะเกิดผลกระทบต่อความสำาเร็จในด้านต่างๆ ของ

องคก์ร โดยพจิารณาจากขอ้มลูการสำารวจความพงึพอใจ

ของพนักงาน และการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่อาจแสดงถึงโอกาสหรือความเสี่ยง ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม ในทกุภาคสว่นการดำาเนนิ

ธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ขอบเขต               

ผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การจัดลำาดับความสำาคัญ 

(Prioritization)

บริษัทฯ มีการทบทวนลำาดับประเด็นสำาคัญที่มีผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นสำาคัญท่ีมีผลกระทบ

ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ  โดยการเทียบเคียงกับ

ความสอดคลอ้งในประเดน็ตา่งๆ  และตวัชีว้ดัตามแนวทาง 

GRI G4 ซึ่งในปี 2560 บริษัทพิจารณาตามลำาดับความ

สำาคัญใน 2 เกณฑ์ เพื่อกำาหนดประเด็นต่างๆ ลงตาราง 

Materiality Matrix โดยเน้นประเด็นสำาคัญระดับสูงและ

ประเด็นสำาคัญระดับน้อย

กรอบการ

ดำาเนินงาน
ประเด็นสำาคัญ ภายในองค์กร

CHO ชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

1. การกำากับดูแลกิจการ

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

5. การบริการจัดการความเสี่ยง

ด้านสังคม

6. สุขภาพและความปลอดภัย

7. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

8. สิทธิมนุษยชน

9. การปฎิบัติต่อพนักงาน

10. การต่อต้านการทุจริต

ด้านสิ่งแวดล้อม

11. การจัดการคุณภาพอากาศ

12. การนำาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่

13. การบริหารจัดการการใช้น้ำา

14. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

15. ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ก�รขับเคลื่อนนวัตกรรม

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

การบรหิารจดัการความยัง่ยนืขององคก์รจะไดร้บันโยบายการกำาหนดวสิยัทศันแ์ละกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าที่สำาคัญในการวางเป้าหมาย ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และกรอบการบริหารจัดการมายังฝ่ายบริหาร       

รับผิดชอบ ทั้งนี้การถ่ายทอดจะอาศัยกลไก กระบวนการดำาเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมาย ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร

เปา้หมายเชงิกลยทุธท์ีส่ำาคญัขององคก์รคอื องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning organization) ทัง้นีทิ้ศทาง

นโยบายของการจัดการความย่ังยืนจะใช้กระบวนการจากกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา (All the time) โดยใช้

กลไกที่มีอยู่ เช่น หลักสูตรโรงเรียนช่าง ช ทวี  หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (CHO Program) กระบวนการ

ของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อนำาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สำาคัญคือ 

การผลักดันและพัฒนาการทำางานประจำาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำาเครื่องมือที่สำาคัญมาใช้ ในการขับ

เคลื่อนคือ R2R (Routine to Research) โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Quality Improvement, CQI)  เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำาคัญในการพัฒนางานประจำาไปสู่กระบวนการทำา

วิจัยในงานประจำา (R2R)

กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจระยะยาวสู่ปี ค.ศ 2023

CHO ใช้นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความย่ังยืน ด้วยกลยุทธ์การวางแผนระยะยาวตาม แผนแม่บท 10 ปี           

“CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง” และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่านเครื่องมือ ที่สำาคัญ 

ได้แก่ Routine to Research (R2R) Knowledge Management (KM) และ Continuous Quality Improvement (CQI) 

ทำาให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งที่มีความสำาคัญมากที่สุด คือ พนักงานเพราะเป็นผู้เชื่อมโยงและส่งต่อการ

พัฒนาจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก นี่คือ ‘ความยั่งยืน’

แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 แกร่ง กล้� ต�่ง”
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การแบ่งปันความรู้ 

(Knowledge Sharing / 

CHO School) 

การมอบหมาย

โครงการ 

(Project Assignment / 

Mechatronics Project)

CHO School Training for Trainer Program

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาจากการประเมิน Competency Problem ของพนักงานในระดับหัวหน้างานเพื่อเตรียม

ความพร้อมพนักงานและพัฒนาไปสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนช่าง ช ทวี 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

รูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานช่าง

พื้นฐานงานช่างฝีมือที่ ใช้ ในการทำางาน

เฉพาะของบริษัทฯ โดยเป็นหลักสูตรระยะ

สั้น (5สัปดาห์) ซึ่งจะแบ่งกลุ่มพนักงานที่

เข้ารับการเรียนรู้พัฒนาและฝึกฝนทักษะ

ทางด้านช่างในระดับพ้ืนฐานประมาณ 

6-7 รุ่นต่อปีโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มการ

เรียนรู้ดังนี้
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40.4 %

12.8 %

31.13 %

5.30 %

29.21 %

3.93 %

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานประจำา

2558 2559  2560

หมายเหตุ ร้อยละของจำานวนผู้เข้าเรียน

คิดจากจำานวนของพนักงานทั้งหมด

 โดยสรุปคือ นโยบายการขับเคล่ือนขององค์กรจะมุ่งเน้น

ความรู้ (Knowledge) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาการเรียนรู้

สู่ความย่ังยืน โดยมีกลุ่มกิจกรรมหลักสูตรพื้นฐานของ

บริษัทและเครื่องมือ R2R ที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะและ

คุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบได้แก่ การสอนงาน (Coaching / OJT) 

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing / CHO School) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment 

/ Mechatronics Project) 

โครงก�รโรงเรียนช่�ง ช ทวี

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนช่างเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้บุคลากรสามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเพื่อส่ง

มอบสินค้าที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้าซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

อยา่งยัง่ยนื ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาบคุลากรทีค่รอบคลมุในทกุระดบั เนน้การมสีว่นรว่มและมปีฏสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) รูปแบบการทำางานเป็นทีม (Team Work)

การสอนงาน 

(Coaching / OJT)

การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

OJT
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คุณสมบัติของผลงาน

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับลูกค้าและนักเรียนโรงเรียน ช ทวี

2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัททางด้านวิชาการให้ลูกค้าและที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้าใจ

ขั้นตอนการทำางานของรถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน

3. โมเดล รถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบิน ระบบการทำางานควบคุมด้วยระบบ PLC ใช้การควบคุมคำาสั่งด้วย         

จอ Touch screen ควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนด้วย DC Motor, Gear Box, Ball Screw และ Sensor

• โมเดลรถลำาเลียงอาหารสำาหรับเครื่องบินควบคุมด้วยชุด PLC_CR0200 IFM. (CATERING 

MODEL BY PLC _ CR0200 IFM.)

• โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง Solar Cell

ในปี 2560 เป็นการติดตามผลงานของการใช้ไฟฟ้าแสง

สว่าง Solar Cell 

• ติดตั้งแผงจำานวน 20 แผง กรณีจ่ายโหลดไป 12 

ชั่วโมง จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2-3 ชั่วโมง

• แบตเตอรี่จำานวน 20 ลูก สามารถจ่ายโหลดได้นาน

สุด 28.73 ชั่วโมง หรือถ้าไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่จะ

สามารถใช้งานได้ประมาณ 24 ชั่วโมง

• อินเวอร์เตอร์มีระบบการตรวจสอบพลังงาน

แบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ ใกล้หมดสามารถสลับการ

ใช้งานไฟฟ้าได้  โดยใช้ไฟ 220 โวลต์ จากการไฟฟ้า

จ่ายโหลดแทนพลังงานจากแบตเตอรี่

CHO Mechatronics Program

เป็นหลักสูตรเปิดสอนทั้งระดับวิศวกร และพนักงานช่างเทคนิค พนักงานแผนกต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจพื้นฐานของระบบต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรม เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติและสามารถเข้าใจ

ระบบควบคุมต่างๆ และมีการทำาโครงการ (Project) ก่อนจะจบหลักสูตร โดยมีทั้งหมด 10 โครงการ 

โครงการของปี 2560 ที่ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• โครงการรถขนส่งอุปกรณ์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Transport Equipment a car 

control by microcontroller)

คุณสมบัติของผลงาน

1. ใช้ขนย้ายชิ้นส่วนจากแผนกคลังสินค้าไปยังแผนก

ประกอบหรือในสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วย 

ทุ่นแรง ประหยัดเวลาในการทำางาน 

2. สามารถรับน้ำาหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 1 ตัน

3. ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่เป็นต้นกำาลัง เพื่อ

ลดมลพิษ

4. นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ให้เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
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จำานวนพนักงานที่เรียน/คน
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“นวัตกรรม” นโยบายการขับ

เคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

แนวความคิดแบบ R2R หรือ นวัตกรรมและเครื่อง

มือสำาหรับการจัดการองค์ความรู้ที่ทาง CHO นำา

มาปรบัใชเ้ปน็การวางรากฐานทีด่ีในการสรา้งรากแกว้ 

CHO ใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสมบรูณซ์ึง่

ก้าวเดินทั้งหมดต่อจากนี้คือหมุดที่สำาคัญสำาหรับ

การขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ผลงานของโครงการ R2R 

ปี 2557-2560

พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R)

R2R

ความปลอดภัย

ในการทำางาน

ขวัญกำาลังใจ

ในการทำางาน

ลดชั่วโมง

การทำางาน

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์

ความ

ปลอดภัย

ต้นทุน

ขวัญ

กำาลังใจ
คุณภาพ

การจัดการ

ความรู้และ

นวัตกรรม

ลดต้นทุน

18

15

5

86

1

10

9

8

6

2

1

ปี 2559

ปี 2557 ปี 2558

ปี 2560

โครงการที่มีผลงานจริงใช้งาน

อยู่ ในระหว่างดำาเนินการ

ไม่ผ่านการพิจารณา

กระบวนการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R)

R2R เป็นโครงการ “การเรียนรู้” ที่กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองผสมผสานไปกับการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดยใช้นวัตกรรมหรือ Innovation ของพนักงานทุกระดับ ในกระบวนการปรับปรุง

พัฒนางานด้วยตัวเองจากงานประจำา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำาวิจัย ซึ่งทุกขั้นตอนของแต่ละโครงการ จะมี

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและให้การสนับสนุนโครงการ สามารถนำาไปดำาเนินการประยุกต์ใช้ ได้จริง พร้อมทั้ง

แบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนากำาทำางานของ

พนกังาน และผลงาน R2R ของพนกังานทีผ่า่นการพจิารณาและใชง้านไดจ้รงิจะไดร้บัรางวลัตอบแทนจากบรษิทัเพือ่

สร้างแรงบันดาลใจในการแสดงผลงาน

เชื่อมการเรียนรู้ 

เชื่อมความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

“โครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี คือ ผลผลิตอัน

เกิดจากแนวความคิด R2R ที่นำาเอานวัตกรรม

และเครื่องมือมาจัดการองค์ความรู้ ในทุก

กระบวนการเสมือนดั่งฐานรากที่ดีและมั่นคงใน

การวางลำาดบัของ CHO ใหเ้ปน็องคก์รแหง่การ

เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ด้วยความยั่งยืน” 

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

คว�มค�ดหวังจ�กก�รทำ� R2R

• การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทำาให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

• มีการปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม

• เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับพนักงานแต่ละบุคคล
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ก�รดำ�เนินง�นของ CSR CHO

กุศลจิต

Learning Process 

and Development

คณะกรรมก�ร CSR

ALL DEPARTMENTS

CSR กิจกรรมสังคม

และชุมชน

- ผู้พิการ

- Anti Corruption

- สิทธิมนุษยชน

- ชุมชนภายใน / ภายนอก

CSR Environment

- สิ่งแวดล้อมภายใน

- สิ่งแวดล้อมภายนอก

- พัฒนานวัตกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม

CSR Special 

Activity

- กิจกรรมพิเศษต่างๆ 

ภายในบริษัท 

** ผู้สนับสนุนกิจกรรม

ภายนอก **

CSR HAPPY 

WORK PLACE

- ความสุขทั้งแปดด้าน

ของกระบวนการ Happy 

Workplace

สวัสดิการสังสรรค์วันปีใหม่ และสันทนาการของบริษัท

ในปี 2560 เป็นการร่วมจัดกิจกรรมของทั้ง 4 กลุ่ม โดยจัดขึ้นเพื่อให้เป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกันระหว่าง

พนักงาน และเพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี และผ่อนคลายหลังจากที่ ได้ทุ่มเททำางานให้กับบริษัทมาทั้งปี  

ผลงานต้นแบบที่ใช้งานจริงปี 2560

เครื่องยกกระบอกข�ค้ำ�ยัน รถ Catering

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สามารถลดชั่วโมงการทำางานได้ประมาณ 30 %    

ลดการใช้แรงงานได้ประมาณ 50 % 

ข้อเสีย :    ใช้งานไม่สะดวกในบริเวณพื้นที่ ไม่กว้าง

Jig เชื่อมถังไฮดรอลิค

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สามารถลดชั่วโมงการทำางานได้ประมาณ 50% ลด

การใช้แรงงานได้ประมาณ 50 % 

ข้อเสีย :    ต้องใช้พื้นที่เยอะกว่าเดิมในการติดตั้งอุปกรณ์

เครื่องล้�งท่อระบบอัตโนมัติ

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สามารถลดชั่วโมงการทำางานได้ประมาณ 30 % ลด

การใช้แรงงานได้ประมาณ 50 % 

ข้อเสีย :    เครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย

รถเข็นไล่อ�ก�ศชุดกระบอกข�กรรไกร

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สามารถลดชั่วโมงการทำางานได้ประมาณ 30 % ลด

การใช้แรงงานได้ประมาณ 50 %  มีความปลอดภัย

ในการทำางานมากขึ้น

ข้อเสีย :    เครื่องมีขนาดใหญ่

อุปกรณ์สวมส�ยกันกระแทกติด Roller

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สามารถลดชั่วโมงการทำางานได้ประมาณ 60 % ลด

การใช้แรงงานได้ประมาณ 20 % 

ข้อเสีย :    ต้องใช้ถุงมือขณะใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้งาน

ตู้เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ไฮดรอลิค

ผลงานของ : พนักงานแผนก ไฮดรอลิค 1

ประโยชน์ :  สะดวกในการหยิบจับในการใช้งาน 

ข้อเสีย :    ต้องใช้พื้นที่เยอะกว่าเดิมในการติดตั้งอุปกรณ์
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การปฏิบัติด้านแรงงานและ

สิทธิมนุษยชนของบริษัท

บรษิทัฯ มนีโยบายเปดิรบัคนพกิารเขา้ทำางานเพือ่สรา้งเสรมิ

ความเทา่เทยีมกนัและสง่เสรมิใหค้นพกิารมคีณุภาพชวีติทีด่ี

ขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคนพิการ

เข้าทำางาน รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของพนักงาน 

ทั้งหมด และมีเงินสวัสดิการคนพิการเพื่อให้พนักงาน        

ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ เป็นการปฏิบัติต่อแรงงานที่

ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัใหพ้นกังานผูพ้กิารทำางานในแผนก

ที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการทำางาน 

ผลการดำาเนินงานของฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชนในปี 2560

โครงการมอบการศึกษาบุตรพนักงาน

บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมมอบทนุการศกึษาบตุรพนกังาน  ตอ่

เนื่องมาเป็นปีที่ 2 (2559-2560) โดยมอบผ่านโครงการ 

CSR ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน สำาหรับบุตรของ

พนักงานที่อยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา

ปทีี ่6 เพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจสำาหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนด ีและ

บริษัทฯ มีนโยบายหากได้รับทุน 3 ปี ติดต่อกันจะสนับสนุน

ให้ทุนเรียนต่ออีก 3 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง

เป็นอย่างดี และ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ยังคงเน้น

เรื่องคนเป็นสิ่งที่สำาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

บ่มเพ�ะโอก�สด้วย “ก�รให้”

เราตีกรอบในการส้รางความยั่งยืนบนพื้นฐานของ Triple 

Bottom Line หรอื การสร้างความสมดลุระหว่าง 3 ปจัจยั

หลัก อันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะในมิติของสังคมเราให้ความสำาคัญกับภาคการ

ศึกษาเพราะการเรียนรู้เป็นดั่งฐานรากที่ดี ในการพัฒนาทุก

ด้านในอนาคต ซึ่งความสำาคัญดังกล่าวถูกนำามาบ่มเพาะ

และต่อยอดสู้การจัดทำา “โครงการมอบทุนการศึกษาบุตร

พนักงาน ช ทวี”

ส่วนหนึ่งของการสร้างความสำาเร็จถ้าหากพื้นฐานการ

ใช้ชีวิตของทีมงานยังไม่เกิิดความสมบูรณ์ต่อให้เรามุ่่ง

ตอบแทนสังคมมากแค่ ไหนก็ ไม่ถึงแก่นแท้ของความเข้าใจ

ฉะนั้นการจัดทำาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

ช ทวี จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้าง 

ความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองค์กร อกีทัง้ยงัเปน็สว่น

เตมิเตม็ทีด่ีในการแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ย และทีส่ำาคญัสามารถ

สรา้งกำาลงัใจใหก้บัครอบครวั สง่ผลดตีอ่การทำางาน และมี

ความสุข ตามเป้าหมายของ CHO

ฝ่�ยกิจกรรมสังคมและชุมชน

คณะกรรมการและคณะทำางานฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การดำาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption)              

สทิธิมนษุยชน (SCA) และชมุชนทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยกรรมการและคณะทำางาน

ได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำางาน การแก้ ไขปัญหาในเรื่องที่รับผิดชอบ

ทุกเดือนเพื่อนำาแนวทางที่ ได้จากการประชุมเสนอในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ช่วยเหลือพนักงานพิการทั้งหมด 100%

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์คลับ 

(CJC)

ความเชื่อมั่น กำาลังใจ

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานของ

ฝ่ายกิจกรรมสังคมและ

ชุมชน

นำาไปสู่

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
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เยาวชน

อายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 14 ปี

ช ทวี จูเนียร์ คัพ

ฟุตบอล กรีฑา

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ ประโยชน์ที่สังคมและยุวชน

• สร้างความสามัคคีให้กับพนักงานของบริษัทฯจากการ

ร่วมกันทำากิจกรรม

• ทำาให้แบรนด์ CTV/CHO เป็นที่รู้จักในสังคม

• สร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯ

• สร้างมิตรภาพกับคู่ค้า ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัด

กิจกรรม

• ปลูกผังการมีวินัยให้กับยุวชน

• เป็นสนามเริ่มแรกของการแข่งขัน เพื่อพัฒนาไปสู่สนามการ

แข่งขันที่ ใหญ่ขึ้น

• ยุวชนได้พัฒนาทักษะ

• ยุวชนหันมาสนใจกีฬา และหลีกเลี่ยงยาเสพติด ลดปัญหา

สังคม

• ยุวชนได้ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

“CHO” ปลูก “ร�กแก้วท�งคว�มคิด”
ให้กับเย�วชนด้วยมิติของกีฬ�

ฟุตบอล ช ทวี จูเนียร์คัพ

บริษัทฯ เห็นความสำาคัญในการพัฒนาการเล่นกีฬาของยุวชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  จึงให้การสนับสนุนด้วย

การเป็นผู้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้โครงการ ช ทวี จูเนียร์คัพ เป็นการปลูกฝังวินัยให้

ยุวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วัยเด็กเป็นหลัก และให้เยาวชนมีสนามในการแสดงความสามารถ ห่างไกล

ยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของบริษัทผ่านโครงการ ช ทวี จูเนียร์คัพ และเป็นเวทีเริ่มต้นของยุวชน

อายุไม่เกิน 12 และ 14 ปี เป็นรายการฟุตบอลยุวชนในจังหวัด ได้ให้โอกาสได้พัฒนาทักษะ ทั้งกีฬาฟุตบอล และ

กรีฑา ไปพร้อมๆ กัน 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 สถิติทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

16 

19 

26 

32 32 32 32 
23 
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28 
32 32 32 
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รวม

60
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รวม

64 ทีม

รวม

64
 
ทีม

 

รวม

64
 
ทีม

 

จำานวนทีม 

รุ่น 12 ปี

จำานวนทีม 

รุ่น 14 ปี

“ช ทวี จูเนียร์ คัพ” ปีที่ 7 เมล็ดพันธุ์ใหม่สู่วงก�รฟุตบอลไทย

ฟุตบอลเสริมสร้างให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาด เคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามธรรมชาติ รวม

ทั้งมีกฎกติกาที่ผู้เล่นทุกคนต้องเคารพ ซึึ่งสามารถนำาไปปรับใช้ ได้ท้ังในและนอกสนาม ท่ีสำาคัญฟุตบอล

เป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลก ด้วย

ความสำาคัญดังกล่าวทางบริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินการจัดการ

แข่งขันฟุตบอลยุวชน “ช ทวี จูเนียร์ คัพ” ปีที่ 7 ประจำาปี 2560 เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนและสร้างโอกาศให้ยุวชนจังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้และเล่นกีฬาด้วย

การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมออันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพ

กายและใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลมากขึ้น

 นอกจากผลการแข่งขันที่มากกว่าคำาว่าชนะแล้วนั้น สิ่งสำาคัญที่เราปลูกฝังและสร้างมาตรฐานสำาหรับการ

แขง่ขนัในกจิกรรมนี ้คอื “วนิยัและนำาใจนกักฬีา” โดยในแงม่มุของความมวีนิยัเราไดจ้ดัทำาบตัรนกักฬีาแขง่ขนัใหก้บั

ยวุชนทีเ่ขา้แขง่ขนัใหก้บัยวุชนทีเ่ขา้แขง่ขนัทกุคน ซึง่จะไมม่กีารสลบัหรอืปรบัเปลีย่นผูเ้ลน่ทา่นอืน่เขา้มาแขง่ขนัเพือ่ชว่ย

ใหท้มีชนะทีส่ำาคญับตัรนกักฬีายงัสะทอ้นใหเ้ยาวชนมคีวามซือ่สตัย ์และรบัผดิชอบในหนา้ทีข่องตวัเอง การตดัสนิของ

กรรมการต้องเป็นไปอย่างเที่ยงตรงด้วยเช่นกัน เพื่อให้การแข่งขันออกมาได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมทุกฝ่ายมากที่สุด 

นี่คอืกญุแจทีส่ำาคญัในการพฒันาประเทศชาติในระยะยาว ดา้นน้ำาใจนกักฬีา สอนใหย้วุชนรูแ้ละยอมรบัความจรงิของ

ผลการแข่งขันด้วยรอยยิ้ม หยิบยื่นและช่วยเหลือน้ำาใจและนอกสนามอย่างแข็งขัน เพื่อเป็นรากฐานที่ดีต่อการสร้าง

ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรมให้กับพลังเล็กๆ ของชาติต่อไป
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ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย 

แต่....พ่อหลวง

พนักงานบริษัท ช ทวี จำากัด(มหาชน) ได้ร่วมประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

กิจกรรมบริจาคโลหิต

 ได้กำาหนดใน 1 ปี จะจัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกในการเสียสละและรับบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาล

เพื่อนำาไปใช้รักษาผู้ป่วยพนักงาน ช ทวี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำาเนินการ

โครงการเป็นประจำาทุกปี CSR CHO กลุ่มกิจกรรมพิเศษจะยังคงดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการนี้ประจำาทุกปี 

โดยในปี 2560 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำานวน 3 ครั้ง รวมยอดโลหิตที่ ได้ 97,000 ซีซี. “คนพันธุ์ ช” ทุกคนได้ร่วมพลัง

ร่วมใจ ในการดำาเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อชุมชนและสังคมของเรา

กิจกรรมการบริจาค เพื่อสนับสนุนการ

ศึกษา

บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุทนุเพือ่การออกแบบและพฒันาดา้น

วิศวกรรมยานยนต์ เข้าแข่งขันในโครงการ TSAE Auto 

Challenge Student Formula ของนักศึกษา มหาวิทยา

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิยาเขตขอนแก่นและนักศึกษา

คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนเพื่อการ

ศึกษาอื่นๆ

74,300 CC.

106,000 CC.

97,000 CC.

 2558 2559 2560

สถิติยอดบริจาคโลหิต

ฝ่�ยกิจกรรมพิเศษ (SPA)

กรรมการและคณะทำางานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการสนับสนุน

และบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมบริษัท

จึงได้มีนโยบายการทำางานด้าน CSR ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาด้านความยั่งยืน

อย่างแท้จริงโดยมีฝ่ายกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดต่อยอดจากท่ีเป็น                   

ผู้สนับสนุนด้านต่างๆ ให้เป็นบริจาคเพื่อเป็นการกุศลการสนับสนุนและพัฒนาอย่างมี       

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การดำาเนินงานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษในปี 2560

ช่วยเหลืองานศพพนักงานที่เสียชีวิต

สนับสนุนงานกีฬามหาวิทยาลัย

บริจาคเงินกับองค์กรต่างๆสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

ของนักศึกษา

บริจาคโลหิต

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน

และร่วมพัฒนาจาก CSR ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

เป้าหมาย

นำาไปสู่
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กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family) 

เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในความสำาคัญของครอบครัว ในปี 2560 ฝ่าย HAPPY WORK PLACE 

ได้จัดกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวผู้ที่มีอาวุโสและผู้บริหาร ในวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรัก ความกตัญญู และ     

ขอพรต่อผู้อาวุโสและผู้บริหาร 

โครงการปลดหนี้ให้พนักงาน (Happy Money)

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของความสขุพนกังานโดยปญัหาหนึง่ทีส่ง่ผลตอ่การทำางานคอื ภาวะความเครยีด ความกงัวล

ใจเกี่ยวกับหนี้สิน โดยมองการแก้ปัญหาแบบองค์รวมเพื่อเป็นการปลดภาระและพัฒนาวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมทำาบุญตักบาตร (Happy Soul)

กิจกรรมทำาบุญตักบาตรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงานในแต่ละเดือน (เดือนละ 1ครั้ง) เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและ

เป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี

ความสุขสร้างความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำาเนินชีวิต

อบรม

คุณธรรม

อบรมการใช้เงิน

รับเงิน

จัดทำาบัญชีรายรับ

 รายจ่ายประจำาเดือน

นัดให้คำาปรึกษา

ฝ่�ย HAPPY WORK PLACE

เปน็กจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความสขุของพนกังาน ใหเ้กดิความสขุทัง้ 8 ดา้น โดยมเีปา้หมาย

ให้เกิดขึ้นทุกด้านจากการจัดทำาโครงการต่างๆ ตามการประชุมหารือแนวทางร่วมกัน ผ่าน

คณะกรรมการ Happy Work Place ทีด่ำาเนนิการวางแผนจดัการตาม งบประมาณตา่งๆ 

ที่บริษัทจัดสรรให้จัดกิจกรรมสำาคัญๆ มีการพิจารณาข้อเสนอแนะ พร้อมตอบปัญหาและ

ชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในปี 2560 ฝ่าย Happy Workplace ได้เน้น

ให้ความสำาคญัในการสรา้งความสขุและสง่เสรมิขวญักำาลงัใจใหก้บัพนกังานโดยมกีจิกรรม

หลักที่ ได้ดำาเนินงานแล้วดังนี้

ผลการดำาเนินงานในปี 2560 ของฝ่าย HAPPY WORK PLACE

ประกันชีวิต

กลุ่ม

อ�ห�รร�ค�ถูก

กิจกรรม

ท่องเที่ยว

ประจำ�ปี

ปลดหนี้ให้

พนักง�น

กิจกรรม

วันเกิด

พนักง�น

กิจกรรม

วันพ่อ&

วันแม่

กิจกรรม

ก�รส่งเสริมก�ร

ออกกำ�ลังก�ย

กิจกรรม

ครอบครัว

สุขสันต์
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ฝ่�ยสิ่งแวดล้อม

ฝา่ยสิง่แวดลอ้มมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในและนอกองคก์ร 

และทีส่ำาคญัคอื การพฒันานวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของ

องค์กร

วัตถุประสงค์ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ To Goal CHO 2023 

1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการดำาเนินการดังกล่าวอย่าง

สม่ำาเสมอ รวมทัง้ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัประเดน็ สิง่แวดลอ้ม เชน่ ระบบนเิวศน ์ปญัหาโลกรอ้น มลภาวะ ตา่งๆ ฯลฯ

2. สรรหาเทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึง การลดปริมาณ และการบำาบัด

มลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม ่

4. พัฒนาสินค้าและบริการที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการ ใช้งาน 

5. สร้างความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข แก่พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้า และบริการของกลุ่มบริษัทฯ 

8. สร้างเสริมความรู้ ฝึกอบรมพนักงาน และชุมชนโดยรอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และ สาธารณสุข

9. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อ

หน่วยงานกำากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

10. ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

11. ไดม้กีารปรบัปรงุสภาวะแวดลอ้มในการทำางานในกระบวนการทำาส ีโดยวธิกีารปรบัปรงุหอ้งพน่สีใหเ้ปน็ระบบปดิ โดย

ใช้ม่านน้ำาในการดักจับกลิ่นและละอองที่เกิดจากการพ่นสี นอกจากระบบการทำาสีดังที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีห้องทำา

สีระบบสีฝุ่นโดยจะเป็นการทำาสีระบบปิดเช่นเดียวกัน

กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้�ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการ

น้ำาและวางระบบธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกิจกรรม กับ

หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดกิจกรรมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมกับบริษัท อีกทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ ให้ชุมชนทราบถึงส่ิงท่ีบริษัทฯ อาจทำาให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชน และวิธีการที่บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาสิ่ง

แวดล้อมในปัจจุบัน ให้กับชุมชนทราบ กิจกรรมการที่จัด

ขึ้น เช่น กิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ำาสาธารณะรอบข้าง 

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชน

กิจกรรม 5 ส

• จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ตัวแทนจากทุกแผนก

• การตรวจ 5 ส ประจำาทุกเดือน

• ตดิตามผลการทำา 5 ส จดัทำาบอรด์เพ่ือประชาสมัพันธ์

ผลการดำาเนินงานของฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชนในปี 2560

กจิกรรมสง่เสรมิการการออกกำาลงักาย 

และการมีสุขภาพดี (Happy Body)  

กจิกรรมกฬีาพนกังาน จดัขึน้ในชว่งเดอืนเมษายนของทกุป ี

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำาลังกายเวลาพักกลางวัน 

และหลังเลิกงาน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 

โดยจดัเปน็การแขง่ขนัชงิเงนิรางวลั แบง่เปน็ 3 ประเภทกฬีา 

ดังนี้ 1.เซปักตะกร้อ 2.เทเบิ้ลเทนนิส 3.หมากรุกไทย 

โครงการอาหารราคาถูก(Happy Money)  

บริษัทฯ ได้จัดโครงการอาหารราคาถูกและโครงการข้าวฟรี 

ให้กับพนักงาน โดยฝ่ายHAPPY WORK PLACE ได้เริ่ม

โครงการนี้ ในปี 2558 เป็นต้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วย

เหลือค่าครองชีพของพนักงาน

มนี้ำาใจเอือ้อาทรตอ่กนั (Happy Heart) 

ฝา่ย HAPPY WORK PLACE คำานงึถงึความสำาคญัในวนั

คล้ายวันเกิดของพนักงาน ถือว่าเป็นวันสำาคัญอีกหนึ่งวัน 

กลุ่มพนักงานจึงนำาของขวัญไปมอบให้พนักงานถึงแผนก

พร้อมคำาอวยพร เพื่อส่งเสริมความเอื้ออาทรต่อกัน และ

ให้ความรู้สึกถึงความสำาคัญของเพื่อนพนักงาน 

กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปี เพื่อ

สรา้งความสามคัค ีทำาใหพ้นกังานไดพ้กัผอ่นและผอ่นคลาย

จากการทำางาน 

การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา (Happy Brain) 

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้อบรมศึกษาหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นำาไปสู่การเป็น

มืออาชีพเพื่อให้เกิดความม่ันคงก้าวหน้าในการทำางาน คือ

เรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต มีความชำานาญและ

มีความรู้ความสามารถในงาน มีความรับผิดชอบ มีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 

เพื่อสนองนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2560 ฝ่าย Happy 

Workplace จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาปัญญา และ

กิจกรรมละลายพฤติกรรม การทำางานเป็นทีม (Team 

Building) สร้างความสามัคคี 
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การจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต (Waste Management) 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดด้ำาเนนิการแยกกำาจดัตามประเภทสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุี่ ไม่ใชแ้ลว้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและเปน็ไปตาม

มาตรฐานทางกฎหมายโดยในปี 2558 มีปริมาณของเสียที่ ไม่เป็นอันตราย รวม 900 ตัน ในปี 2559  มีปริมาณของเสียที่

ไม่เป็นอันตราย รวม 478 ตัน และในปี 2560 มีปริมาณของเสียที่ ไม่เป็นอันตราย รวม 155 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 

กำาจัดโดยการคัดแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ (Sorting) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการ

รีไซเคิล และการนำากลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการ 3Rs เพื่อลดต้นทุนการกำาจัดของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพใน

สว่นทีเ่หลอืจากรีไซเคลิ ผูร้บักำาจดัขยะของบรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการฝงักลบอยา่งถกูสขุอนามยั ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเปน็สดัสว่น

ไมส่ง่ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกโรงงาน อกีทัง้ยงัเผยแพรข่อ้มลูความรูเ้รือ่งการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และใชพ้ลงังาน

อย่างประหยัดผ่านโครงการ 3Rs ให้กับเยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน 

พลังงานที่ยั่งยืน และนวัตกรรมสีเขียว  

(Sustainable energy & Green Innovation)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพันธกิจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม มีความย่ังยืน ความปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้               

และสามารถใช้งานหลากหลาย ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านอนุรักษ์

พลังงาน โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำาหนด

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานใน

กระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำาเนินการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ที ่ลดการใช้พลังงาน  

อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำาให้ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมของบริษัทฯ 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงจัดให้มี             

การดำาเนินการเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน

การประหยัดพลังงานและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ ในการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อลดภาระให้กับประเทศ 

และเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ของพนักงานที่ ได้จากการอบรมวิชาแมคคาทรอนิกส์โดยเริ่มโครงการในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดย

นำาแผงโซล่าเซลล์ มาศึกษาและพัฒนาในการทำาพลังงานทดแทนไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สำาหรับไฟฟ้า              

แสงสวา่งบรเิวณโดยรอบรัว้บรษิทั ซึง่จะชว่ยลดการซือ้พลงังานและชว่ยใหป้ระหยดัพลงังาน จากเดมิซึง่เปน็ Sport light ใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าถึง 43.2 kWh เปลี่ยนเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟ LED โดยใช้พลังงานที่ ได้จากโซล่าเซลล์ 8.16 kWh สามารถจ่ายไฟฟ้าใช้

กับไฟฟ้าแสงสว่างรอบรั้วบริษัทได้ไม่น้อยกว่าวันละ 12 ชั่วโมง สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 63,072 บาทต่อปี 

 นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์ในการใช้วัสดุ 

Composite มาใช้ ในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์น้ำาหนักเบาเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบรรทุกได้มากขึ้นจาก        

น้ำาหนักที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานเช้ือเพลิงที่ ใช้ ในการขนส่ง ได้ถึง 9%

 นอกจากนี้บริษัทฯได้ดำาเนินการวิจัย และพัฒนาจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้า

กับการจัดการอย่างมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน

อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าตลอดจนลดผลกระทบในเชิงลบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการนำาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์โดยในปี 2557 ได้จัดทำาโครงการ 

Electric Truck (รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า) และ Electric Catering (รถขนส่งลำาเลียงอาหารขึ้นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า) ที่ ใช้

พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อลดภาวะมลพิษ และลดโลกร้อน

ก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการ

พัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2. บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ดำาเนนิการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตใุนการทำางานใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

3. บริษัทฯ พร้อมดำาเนินเรื่องการคัดแยกขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดและสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ

4. บริษัทฯ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำานึก ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง

พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ

5. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำา 

      โดยพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง                        

      รวมทั้งพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการน้ำา

(Water  Management)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า มีการนำาน้ำามาใช้ ในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม่มาก จึงทำาให้

บริษัทฯ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำาและไม่มีผลกระทบเก่ียวกับการใช้น้ำา รวมท้ังการจัดการด้านการ

ควบคมุคณุภาพน้ำาทีป่ลอ่ยออกจากกระบวนการผลติ และอาคารสำานกังาน ไดน้ำามาตรการและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้มีความเหมาะสม ด้วยระบบบำาบัดน้ำาเสีย แบบติดกับที่สำาหรับอาคารสำานักงาน 

ไดแ้ก ่บอ่ดกัไขมนั (Grease Trap) ระบบบอ่เกรอะ (Septic Tank) ระบบบอ่กรองไรอ้ากาศ (Anaerobic Filter) 

เพือ่ใหน้้ำาทิง้มคีณุภาพดขีึน้กอ่นปลอ่ยเขา้บอ่ซมึลงดนิ และทอ่ระบายน้ำาสาธารณะเพือ่ใหส้ามารถบำาบัด

น้ำาเสียได้ตามมาตรฐานน้ำาทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบ และวัดค่า (Monitoring & Measurement)

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตท้ังกระบวนการ เพื่อลดมลภาวะทาง

อากาศจากกระบวนการผลิต ในส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซจากกระบวนการทำาสีอยู่ภายใต้ข้อกำาหนด

ของกฎหมาย เนื่องจากมากกว่า 80% ของกระบวนการเลือกใช้สี 2K ระบบ Low Emission Product อีกทั้งยังมีห้องอบ

พ่นสีติดตั้งระบบกรองอากาศที่ทันสมัยใช้ในกระบวนการพ่นสีเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง 

(Particulate) จากกระบวนการผลติพบวา่มคีา่อยูภ่ายใตข้อ้กำาหนดทางกฎหมายเชน่เดยีวกนั นอกจากนีย้งัมมีาตรการตรวจ

ติดตามคุณภาพอากาศภายในโรงงาน และมาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน ตาม

ตัวชี้วัดมาตรฐานและความถี่ตามข้อกำาหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน และ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

การตรวจวดัเสยีงของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดำาเนนิการตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีงในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และในพืน้ทีช่มุชน

ปีละ 1 ครั้ง โดยระดับความดังของเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดทุกบริเวณที่มีการตรวจวัด
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ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงห้องพ่นสีให้สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างได้เพิ่มขึ้น 90 %

จากสรุปผลการสำารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังมีละอองฝุ่น และ

กลิ่นที่เกิดจากการทำาสีที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงอยู ่ 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงห้องพ่นสีจากระบบแห้ง มาเป็นระบบม่านน้ำา 

ซึ่งสามารถทำาให้ลดละอองสี อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ปลูกต้นสน

ประดพิทัธร์มิรัว้บรเิวณดา้นขา้งและดา้นหลงัโรงงาน เมือ่ตน้สน

ประดิพัทธ์เติบโตขึ้นจะกลายเป็นแนวรั้วธรรมชาติ ซึ่งทำาหน้าที่

ปอ้งกนัการฟุง้กระจายของกลิน่ และละอองส ีไม่ให้ไปกระทบกบั

ชวีติความเปน็อยูข่องชมุชนรอบๆ บรษิทัฯ และเปน็การสรา้งแนว

ร ั ้ วธรรมชาต ิ  เพราะ ไม ้ย ืนต ้นอย ่างต ้นสนประด ิพ ัทธ ์

ไม่ ได้ทำ าหน้ าที่ เพียงป้องกันการฟุ้ งกระจายของกลิ่น

และ ละอองฝุ่นสีเท่านั้น แต่ยังคงทำาหน้าที่เช่น ต้นไม้ทั่วไป                 

คอืใหร่้มเงาช่วยเพิ ่มโอโซน (OZONE) เกิดจากต้นไม้ตาม

และพัฒนาสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันผลกระทบ

ไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน 

อีกทั้งบริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของกลิ่น และละอองฝุ่นสี ด้วยการ ติดตั้งแสลนบนกำาแพง

และติดตั้งม่านน้ำา รอบห้องพ่นสีที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

รอบข้าง ที่มีความสูง 2 เมตร จากกำาแพงยาว 130 เมตร 

รอบห้องพ่นสีภายหลังจากติดตั้งเสร็จได้มีการสอบถาม             

ผู้อยู่อาศัยชุมชนรอบข้าง พบว่ากลิ่นของสีและละอองสีที่ออก

ไปสู่ชมชนลดน้อยลงร้อยละ 80 และปลูกต้นสนประดิพัทธ์ 

ริมรั้วบริเวณด้านข้างและด้านหลังโรงงานเพื่อสร้างรั้วกำาแพง

ธรรมชาติที่สามารถกรองกลิ่น และละอองฝุ่นสีที่เกิดจาก

กระบวนการทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กระบวนการป้องกันมละพิษทางอากาศ

1.ปลูกต้นสนรอบรั้ว

กำาแพงโรงงาน

2.ติดต้ังแสลนบน

กำาแพง

3. ติดต้ังม่านน้ำา 4.ตรวจวัดจากองค์กร

ภายนอกประจำาทุก 1เดือน

ผลลัพธ์

เพ่ือป้องกันกล่ินเหม็นและฝุ่นละอองไปสู่ชมชน ได้ 80 %

Working Environment

คุณภาพชีวิตของการทำางานมีความสำาคัญยิ่งในการทำางาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้คำานึงถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยดำาเนินการ

จัดการผ่านโครงการต่างๆ เพื่อจัดการสถานที่ทำางานที่มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ทำาให้เกิดความสุข ความมั่นคง 

ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขในการทำางานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคลากร และองค์กร ช่วยเพิ่มผลผลิต และ              

ช่วยเพิ่มขวัญ และกำาลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทำางาน 

การฝึกอบรมพนักงานเร่ืองส่ิงแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีจัดการฝึกอบรมหัวข้อส่ิงแวดล้อมให้กับ

พนกังานทีเ่ขา้ใหม ่ กอ่นทีจ่ะเริม่งาน โดยเริม่ทำาการฝกึอบรม

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา พนักงานที่ ได้รับการ

อบรมคิดเป็น 100 % ของพนักงานใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ 

ความหมายของสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในการ ทำางาน   

เช่น  ฝุ่น   เสียง  แสง  และความร้อน  ตลอดจนค่ามาตรฐาน

ที ่กำาหนดตามกฎกระทรวงเรือ่งการบรหิารจดัการดา้นความ

ปลอดภยั  อาชวีะอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการทำางาน   รวม

ไปถึงอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีพนักงานต้องใช้เพื่อ

เป็นป้องกัน และการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี 

การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน

บริษัทฯ มีการป้องกัน ควบคุม บำาบัด กลิ่น อากาศเสีย และ        

ฝุน่ละออง จากการประกอบกจิการ เพือ่ไม่ใหเ้กนิเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คณุภาพส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาตแิละกฎหมายอืน่ๆ ดว้ยวธิกีารตรวจ

วัดจากองค์กรภายนอกประจำาทุกปี  ซึ่งจากแนวทางการจัดการ

ความเสีย่ง ดงัทีก่ลา่วมานัน้พบวา่ยงัไมเ่พยีงพอตอ่การควบคมุ

มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ 

จากการสำารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ ใกล้เคียงบริษัทฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่เห็นว่าฝุ่นละอองจากบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนในระดับน้อยที่สุด และปานกลางที่ร้อยละ 28.00 และใน               

ระดับมากร้อยละ 16.00 โดยประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านถาวร                      

ได้รับผลกระทบจาก กลิ่น และเสียง มากกว่าหมู่บ้านโนนตุ่น ซึ่ง

มีที่ตั้งอยู่ห่างจากบริษัทฯ มากกว่าหมู่บ้านถาวร และประชาชน

ส่วนใหญ่ แนะนำาให้บริษัทฯ จัดการปัญหาเรื่องกลิ่น และฝุ่นสี ที่

ปล่อยออกจากโรงงาน รองลงมาคือปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาพักผ่อน

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ คือ 

กระบวนการทำาสี
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สิ่งแวดล้อม หน่วย 2558 2559 2560

ด้านพลังงาน

กระแสไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ กิโลวัตต์ 6,480.00 6,096.00 6,597.00

ใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิโลวัตต์ N/A 3,212.00 4,233.60

การใช้นำา้

ปริมาณการใช้นำาทั้งหมด ลิตร 9,126,000.00 9,894,000.00 10,637,148.00

ปริมาณนำาที่ผ่านการบำาบัดนำาเสีย ลิตร 0 0 0

การใช้นำาหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ ลิตร 0 0 0

การจัดการขยะ

• ฝังกลบ ตัน 0 0 0

• นำากลับไปใช้ ใหม่ ตัน 0 0 0

• ขาย ตัน 900 478 155

• อื่น ๆ ตัน 0 0 0

จำานวนการรั่วไหลของสารเคมี ครั้ง 0 0 0

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System)

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการกับสำานักเทคโนโลยีน้ำาและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พฒันาผลติภาพสำาหรบัอตุสาหกรรม  เพือ่มุง่สูก่ารเปน็อตุสาหกรรมสเีขยีว และไดผ้า่นการพิจารณาใหเ้ปน็สถานประกอบ

การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 2

้

้

้

้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของชุมชนรอบข้างบริษัท

สถานท่ี พารามิเตอร์ เวลา ผลวิเคราะห์* มาตรฐาน* 
ผลเปรียบ

เทียบ

บริเวณหมู่บ้านถาวร

Total Suspend-

ed Particulate 

(TSP)

PM-10

24 ช่ัวโมง

24 ช่ัวโมง

0.18 mg/m3

0.06 mg/m3

0.33 mg/m3

0.12 mg/m3

ผ่าน

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของชมุชนรอบขา้งของบรษิทัฯ บรเิวณหมูบ่า้นถาวร ตรวจวดัโดย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เรือ่งกำาหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2537) พบว่าปริมาณ

ความเข้มข้นของ Total Suspended Particulate (TSP) และ PM-10 อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานกำาหนด

หมายเหตุ * =   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                       

                  (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547)

  mg/m3  =  milligram per cubic meter (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

การตรวจวัดฝุ่นละออง
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ผังองค์กรความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ 

(จป.) วิชาชีพ    

2 คน  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ 

(จป.) ระดับหัวหน้างาน

55 คน 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ 

(จป.) ระดับบริหารงาน    

 13 คน  

การประเมินความเสี่ยงในภาคสนามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวแทนฝ่ายบริหารดำาเนินการ

ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯ
หน่วยงานความปลอดภัย

หยุดและคิดก่อน

การปฏิบัติงาน

มองรอบตัว

และบ่งชี้อันตราย

ประเมินความเสี่ยง

เพื่อค้นหาอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้น

ควบคุมความเสี่ยง

เพื่อป้องกันอันตราย

ที่จะเกิดขึ้น

ปฏิบัติงานต่อด้วย

ความระมัดระวัง

คว�มปลอดภัย และอ�ชีวอน�มัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุกคนทุกตำาแหน่งภายในบริษัทฯ ซ่ึง พนักงานทุกคนมี            

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายที่ ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2560 

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

2. ความปลอดภัยในการทำางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน

3. บริษัทฯ จัดให้มีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำางานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

4. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารสนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัตา่งๆ  ทีจ่ะชว่ยกระตุน้จติสำานกึของ

พนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย 

5. บรษิทัฯ พนกังานทกุระดบั และคูค่า้ของบรษิทัฯ ตอ้งใหค้วามรว่มมอืเกีย่วกบักจิกรรมความปลอดภยัเพือ่

มุ่งเข้าสู่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ว่าด้วย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำา อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน

ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

7. พนักงานทุกคนต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ 

เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

8. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

9. พนกังานทกุคนตอ้งใหค้วามรว่มมอืในโครงการความปลอดภยั อาชวีอนามยัของบรษิทัฯ และมสีทิธเิสนอ

ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัย

10. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำา

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตระหนักว่าพนักงาน         

ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำาคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำา

คู่มือความปลอดภัยในการทำางาน มีความมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องทุกคน ท้ังพนักงาน ผู้รับเหมา               

และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัททุกคนจะต้องเรียนรู้ และทำาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นหลัก
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การอบรมการฝกึซอ้มเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ 

กรณีสารเคมีรั่วไหล

การนำาสารเคมี เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิต ถือเป็น               

ความเสี่ยงที่อาจเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหล สร้างความกังวล

ใจให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงและ

เพิม่ความปลอดภยั บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคญัในการปอ้งกนั

การปนเปื้อนของสารเคมี   ทั้งภายในบริเวณโรงงานและ      

รอบโรงงาน จงึจดัใหม้กีารซอ้มแผนเหตกุารณฉ์กุเฉนิ กรณี

สารเคมีรั่วไหล เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม ในการ

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล มีความสามัคคี

ในการทำางานเป็นทีม สื่อสารและวางแผนการปฏิบัติงาน 

เป็นทีมอย่างมีระบบ โดยมีการอบรมและฝึกซ้อมพนักงาน 

ปีละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและคูค่า้ธรุกจิเปน็สิง่ทีบ่รษิทัฯ  และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามสำาคัญ

เปน็อยา่งยิง่ อกีทัง้ ยงัเปน็เรือ่งทีอ่าจสรา้งผลกระทบตอ่ขวญัและกำาลงัใจของพนกังานและคูค่า้ธุรกจิ ซึง่ในป ี2560 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ทั้งหมด 13 ราย ลดลง 1 รายจากปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากการทำางาน 

เกดิจากการทำางานไมถ่กูวธิ ีปอ้งกนัความเสีย่งดว้ยการอบรมการใชเ้ครือ่งมอืการทำางานใหก้บัพนกังาน และในการ

ทำางานของพนกังานทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุในการไดร้บับาดเจบ็ คอืแผนกผลติชิน้สว่นและแผนกซอ่มบรกิาร จงึกลา่ว

ไดว้า่อบุตัเิหตจุากการทำางาน และอบุตัเิหตจุากแผนกผลติชิน้สว่นและแผนกซอ่มบรกิาร เปน็ความเสีย่งและเปา้หมาย

ที่บริษัทฯ ต้องเร่งดำาเนินการควบคุม 

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการดำาเนินงาน

ด้�นคว�มปลอดภัย หน่วย 2558 2559 2560

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (พนักงาน) กรณี 2 4 6

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (ผู้รับเหมา) กรณี 0 0 0

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ กรณี 0 0 0

จำานวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการทำางาน กรณี 17 14 13

จำานวนผู้รับเหมาที่บาดเจ็บจากการทำางาน กรณี 0 3 0

จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน (พนักงานและผู้รับเหมา) คน 0 0 0

“บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด ในโครงการ

ประกวดสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นการด้าน       

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการ

ทำางาน  ประจำาปี  2560”

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้คำานึงถึงความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย

ในสถานที่ทำางาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจน

ทรพัยส์นิของพนกังานและของบรษิทั ทัง้ไดจ้ดัใหม้อีปุกรณ ์        

ป้องกันภัยส่วนบุคคล และวิธีการทำางานที่ปลอดภัย เพื่อ

ปรบัสภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมในการทำางาน เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิต และสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพแต่

สิง่ทีส่ำาคญัอยา่งยิง่คอื ตอ้งใหพ้นกังานคำานงึถงึการทำางาน

ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะ

การเกิดอุบัติเหตุนอกจากการเกิดข้ึนภายในโรงงานแล้วยัง

สามารถเกิดขึ้นภายนอกโรงงาน 

การป้องกันภัยจากไฟไหม้ ในสถาน

ประกอบการ

บริษัทฯ ได้ดำ า เ นินการเ ก่ียวกับความปลอดภัยจาก                 

อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการของตามกฎกระทรวง 

กำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในก า ร

ท ำ า ง าน เก ี ่ ย วก ั บก ารป ้ องก ั น แล ะ ร ะ ง ั บอ ั คค ี ภ ั ย 

พ .ศ .  ๒๕๕๕ โดยก ำาหนดให ้ม ีการอบรมพน ักงาน

และ เจ ้ าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ใน

เรือ่งของการดบัเพลงิและการหนีไฟ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึ

อบรมมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น

และสามารถใช้ถังดับเพลิงเคมี รวมทั ้งสายดับเพลิงและ

หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำาหนด

ให ้ต ้องม ีผ ู ้ เข ้ าอบรมการด ับเพล ิงข ั ้นต ้น ในอ ัตรา

ร้อยละ 40 ของพนักงานท้ังหมด โดยจัดให้พนักงานและ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฝึกซ้อม

ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟพร้อมกันอย่างน้อย                 

ปีละ 1 ครั้ง
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• ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถาน

ประกอบการ (Leq. 8 Hrs.) ตรวจวัดโดยบริษัท ซี.อี.

เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด เมื่อวันที่ 28-29 

เมษายน 2560 จำานวน 6 บริเวณ เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย           

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับ

ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 โดยเกณฑ์

มาตรฐานกำาหนดระดับความดังของเสียงในระยะเวลา

การทำางานวันละแปดชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ ได้รับ

ติดต่อกันไม่เกิน 90 dB (A) พบว่ามีระดับความดัง

ของเสยีง (Leq. 8 Hrs.) อยู่ ในเกณฑม์าตรฐานกำาหนด

ทั้ง 6 บริเวณ

ตารางแสดงระดับความเข้มของเสียงปี 2560

ลำาดับ สถานที่

ผลการตรวจ

วัด/ dB (A)

มาตรฐาน / dB (A)

ผลเปรียบ

เทียบ

Leq. * ACGIH *

1 อาคาร 1993 81.1 90 85 ผ่าน

2 บริเวณรับเหมา 1993 81.5 90 85 ผ่าน

3
บริเวณแผนกประกอบ Hydraulic 

และแผนกเบรคลม 2
81.7 90 85 ผ่าน

4 บริเวณแผนกประกอบ 81.9 90 85 ผ่าน

5 บริเวณแผนกผลิตชิ้นส่วน 81.8 90 85 ผ่าน

6 บริเวณแผนกซ่อมบริการ 82.5 90 85 ผ่าน

หมายเหตุ      * =   กฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย                        

     และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพของพนักงานและ

อาชวีอนามยั ทัง้ไดม้กีารตรวจสอบตดิตามสภาพแวดลอ้มใน

การทำางาน ซ่ึงครอบคลมุทัง้ประเดน็สารเคม ี ฝุน่ละออง และ

เสียง ในพื้นที่ทำางานเป็นประจำาทุกปี 1 ครั้ง  เพื่อให้สามารถ

กำาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง

การปรับปรุงพื้นที่ทำางานให้มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย

อย่างต่อเนื่อง  อาทิ

• การจัดตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน ตามประกาศ

กระทรวง เร่ืองการตรวจสุขภาพ  พ.ศ. 2547 เป็นประจำา

ทุกปี 1 คร้ัง และการตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำางานของ

พนักงานใหม่ และตรวจหาสารเสพติดระหว่างปี

• จัดใ ห้ มีการอบรมส่ือสารให้ความรู้ด้ านสุขภาพ                 

และอาชีวอนามัยแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงาน

ประจำา

• การตรวจวัดระดับของเสียงภายในสถานประกอบ

การของบริษั ทฯ  เพื่ อป้องกันผลกร ะทบจาก                          

เสียงดัง ตรวจวัดโดยศูนย์การจัดการส่ิงแวดล้อม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จาก ผล

การตรวจวัดค่าระดับความเข้มของเสียง พบว่าอยู่ ใน

เกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานใน

การบร ิหารและการจ ัดการด ้านความปลอดภ ัย

     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับ      

     ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549

สรปุสถติกิารเกิดอบุตัเิหต ุจากการทำางานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ป ี2556-2560
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

จำานวนพนักงานทั้งหมด 
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เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้

แนวทางการรายงาน :

บริษัทฯ จัดทำารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ใน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูล และเกิดความเชื่อมั่นในการดำาเนินงาน ซึ่งกลุ่ม                            

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน คูค่า้ ลกูคา้ ชมุชนและสงัคม เปน็ตน้  และรายงานสอดคลอ้ง

ตามแนวทางดัชนีของ Global Reporting Initiatives (GRI-G4) 

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน :

การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้นำาประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัท            

ได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความสุขให้กับ             

ผู้ร่วมงาน และพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตของรายงานฯ :

รายงานฉบับนี้ ได้นำาเสนอข้อมูลครอบคลุมกิจกรรมในทุกสายงานและการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม 

และสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด  (บริษัทย่อย) โดยไม่ได้รวมถึง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

การรับรองรายงาน :

รายงานฉบับนี้มิ ได้มีการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ ได้ผ่านการตรวจสอบ        

ความถูกต้องของรายงานโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR เป็นประจำา        

ทุกปี โดยผลการตรวจสอบเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงาน

ฉบับนี้ ได้นำามาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกันกับข้อมูลในรายงานประจำาปี 2560 ของบริษัทฯ โดย        

ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและโปรงใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่

จะส่งรายงานให้หน่วยงานภายนอกตรวจรับรอง

รายงานฉบับนี้จัดทำาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซีดี และสื่ออิเล็กทรอนึกบนเว็บไซต์

สามารถดาวน์โหลรายงานฉบับนี้ ได้ที่ 

http://cho-th.listedcompany.com/sd_report.html

หากมีข้อสงสัยหรือคำาแนะนำากรุณาติดต่อ : คณะกรรมการ CSR และ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า

อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1120 โทรสาร 043-043899

อีเมล์ info@cho.co.th หรือ ir@cho.co.th

ร�งวัลแห่งปี 2560

CHO ได้รับรางวัล OUTSTANDING Sustainability 

Awards 2017 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ใน

งาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุ

และยกย่องบริษัท ที่ ได้ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบ

อย่างสำาหรับบริษัทจดทะเบียนอื่น

CHO ได้รับรางวัล Thai land Sustainabil i ty                        

Investment 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นรางวัลด้าน              

ความยัง่ยนื เม่ือวนัพธุที ่8 พฤศจกิายน 2560 ในงาน SET 

Sustainability Awards 2017 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  เพื่อประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน

ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม                

(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล 

(Governance) หรือ ESG โดยประกาศเป็นรายชื่อบริษัท

จดทะเบียนให้เป็นที่สนใจและเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนและ

สาธารณชนทั่วไป และประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท

จดทะเบียนที่มีการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

กระทรวงแรงงาน ได้มอบเครื่องหมายดาวเงินหกแฉก ให้กับช่างฝีมือของ CHO ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ ในโครงการแรงงานติดดาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการ

รับรองมาตรฐานของพนักงานบริษัท ใช้ ในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่

ไทยแลนด์ 4.0 พนักงานที่ ได้รับ 

• รางวัล OUTSTANDING Sustainability Awards 2017

• รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017

• โครงการแรงงานติดดาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่หน้าที่ 14)
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard 

Disclosure
Disclosure Requirements

Page

SR AR

STRATEGY AND ANALYSIS

 G4-1

Provide a statement from the most senior deci-

sion-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.

2

G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and oppor-

tunities.
22-26

ORGANIZATIONAL PROFILE

 G4-3 Report the name of the organization. 3

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 5-7,18-21

 G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 3

 G4-6

Report the number of countries where the organiza-

tion operates, and names of countries where either the 

organization has significant operations or that are spe-

cifically relevant to the sustainability topics covered in 

the report.

8

 G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 3

 G4-8

Report the markets served (including geographic 

breakdown, sectors served, and types of customers 

and beneficiaries).

8,16

 G4-9 Report the scale of the organization. 8-11

 G4-10

a. Report the total number of employees by employ-

ment contract and gender.

b. Report the total number of permanent employees by 

employment type and gender.

c. Report the total workforce by employees and super-

vised workers and by gender.

d. Report the total workforce by region and gender.

e. Report whether a substantial portion of the organi-

zation’s work is performed by workers who are legally 

recognized as self-employed, or by individuals other 

than employees or supervised workers, including em-

ployees and supervised employees of contractors.

f. Report any significant variations in employment num-

bers (such as seasonal variations in employment in the 

tourism or agricultural industries).

9-11

Standard 

Disclosure
Disclosure Requirements

Page

SR AR

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

 G4-13

Report any significant changes during the reporting pe-

riod regarding the organization’s size, structure, own-

ership, or its supply chain.

6-7

G4-16

List memberships of associations (such as industry as-

sociations) and national or international advocacy or-

ganizations.

28-29 28-29

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

 G4-17

a. List all entities included in the organization’s consol-

idated financial statements or equivalent documents.

b. Report whether any entity included in the organiza-

tion’s consolidated financial statements or equivalent 

documents is not covered by the report.

3-7 74-79

 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.

44-45,79

G4-19
List all the material Aspects identified in the process for 

defining report content.
44-45

 G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary 

within the organization.
44-45

G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary 

outside the organization.
44-45

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the 

organization.
38-43

 G4-25
Report the basis for identification and selection of 

stakeholders with whom to engage.
38-43

 G4-26

Report the organization’s approach to stakeholder en-

gagement, 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.

38-43 

REPORT PROFILE

 G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for 

information provided.
79

 G4-29 Date of most recent previous report (if any). 79

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 79
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Standard 

Disclosure
Disclosure Requirements

Page

SR AR

G4-31
Provide the contact point for questions regarding the 

report or its contents.
79

 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 Re-

port, if the report has been externally assured. GRI rec-

ommends the use of external assurance but it is not a 

requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines.

80-88

G4-33

a. Report the organization’s policy and current practice 

with regard to seeking external assurance for the re-

port.

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 se-

nior executives are involved in seeking assurance for 

the organization’s sustainability report.

79

GOVERNANCE

 G4-34

Report the governance structure of the organization, 

including committees of the highest governance body. 

Identify any committees responsible for decision-mak-

ing on economic, environmental and social impacts.

27-28

 G4-35

Report the process for delegating authority for eco-

nomic, environmental and social topics from the high-

est governance body to senior executives and other 

employees.

27-30

 G4-36

Report whether the organization has appointed an ex-

ecutive-level position or positions with responsibility 

for economic, environmental and social topics, and 

whether post holders report directly to the highest 

governance body.

27-28 41-48

 G4-37

Report processes for consultation between stakehold-

ers and the highest governance body on economic, 

environmental and social topics. If consultation is dele-

gated, describe to whom and any feedback processes 

to the highest governance body.

 G4-38
Report the composition of the highest governance 

body and its committees.
27-28 9-22

 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).

46-47

Standard 

Disclosure
Disclosure Requirements

Page

SR AR

 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 gov-

ernance body members.

49-52

 G4-41

Report processes for the highest governance body to 

ensure conflicts of interest are avoided and managed. 

Report whether conflicts of interest are disclosed to 

stakeholders.

49

 G4-42

Report the highest governance body’s and senior ex-

ecutives’ roles in the development, approval, and up-

dating of the organization’s purpose, value or mission 

statements, strategies, policies, and goals related to 

economic, environmental and social impacts.

27 49

G4-43

Report the measures taken to develop and enhance 

the highest governance body’s collective knowledge of 

economic, environmental and social topics.

57-62

G4-44

a. Report the processes for evaluation of the highest 

governance body’s performance with respect to gov-

ernance 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 member-

ship and organizational practice.

57-62

 G4-45

a. Report the highest governance body’s role in the 

identification and management of economic, environ-

mental and social impacts, risks, and opportunities. In-

clude the highest governance body’s role in the imple-

mentation 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 so-

cial impacts, risks, and opportunities.

2

 G4-46

Report the highest governance body’s role in review-

ing the effectiveness of the organization’s risk man-

agement processes for economic, environmental and 

social topics.

23-25

 G4-47

Report the frequency of the highest governance body’s 

review of economic, environmental and social impacts, 

risks, and opportunities.

26
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Disclosure
Disclosure Requirements
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 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 cov-

ered.

79 40

 G4-51

a. Report the remuneration policies for the highest gov-

ernance body and senior executives.

b. Report how performance criteria in the remunera-

tion policy relate to the highest governance body’s and 

senior executives’ economic, environmental and social 

objectives.

29-30

 G4-52

Report the process for determining remuneration. Re-

port whether remuneration consultants are involved 

in determining remuneration and whether they are in-

dependent of management. Report any other relation-

ships which the remuneration consultants have with 

the organization.

12,57

 G4-53

Report how stakeholders’ views are sought and taken 

into account regarding remuneration, including the re-

sults of votes on remuneration policies and proposals, 

if applicable.

57

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56

Describe the organization’s values, principles, stan-

dards and norms of behavior such as codes of conduct 

and codes of ethics.

30-34

 G4-57

Report the internal and external mechanisms for seek-

ing advice on ethical and lawful behavior, and matters 

related to organizational integrity, such as helplines or 

advice lines.

27-34

G4-58

Report the internal and external mechanisms for re-

porting concerns about unethical or unlawful behavior, 

and matters related to organizational integrity, such as 

escalation through line management, whistleblowing 

mechanisms or hotlines.

32-34

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Standard 

Disclosure
Standard Disclosure Title

Page

SR AR

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 36-37 32-33

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

ligations
12

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

 G4-EC9
Proportion of spending on local suppliers at significant 

locations of operation
16

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3 Energy consumption within the organization 51,67,71

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 71

G4-EN5 Energy intensity 51,67,71

 G4-EN6 Reduction of energy consumption 51,67

ASPECT: WATER

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN8 Total water withdrawal by source 71

G4-EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of 

water
65

ASPECT: BIODIVERSITY

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN11

Operational sites owned, leased, managed in, or adja-

cent to, protected areas and areas of high biodiversity 

value outside protected areas

65
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Standard Disclosure Title
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G4-EN14

Total number of IUCN Red List species and national 

conservation list species with habitats in areas affected 

by operations, by level of extinction risk

68-69

ASPECT: EMISSIONS

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 67

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 67

 G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 67

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 71

G4-EN24 Total number and volume of significant spills 75

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

 G4-EN27
Extent of impact mitigation of environmental impacts of 

products and services
17

 G4-EN28
Percentage of products sold and their packaging mate-

rials that are reclaimed by category
8,18-21 146-147

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
9-11 31

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 commit-

tees that help monitor and advise on occupational 

health and saftey programs

73
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 G4-LA6

Type of injury and rates of injury, occupational diseas-

es, lost days, and absenteeism, and total number of 

work-related fatalities, by region and by gender

75

G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases 

related to their occupation
75

G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements 

with trade unions
72-77

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
13 33

 G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning 

that support the continued employability of employees 

and assist them in managing career endings

14,47-51

 G4-LA11

Percentage of employees receiving regular perfor-

mance and career development reviews, by gender 

and by employee category

14

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 gen-

der, age group, minority group membership, and other 

indicators of diversity

27-28

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

 G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and correc-

tive actions taken
34

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
34

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

34
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SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

 G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO2
Operations with significant actual and potential nega-

tive impacts on local communities
68-69

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies 

and procedures
32

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 32-33

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

34


