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 Disruptive เป็นหัวข้อใหญ่ของประเทศไทยในปัจจบุนั หลาย
บริษัทอาจจะกังวลเกินไปจนท�าให้เกิดอาการหยุดการคิด และ
พัฒนา เพราะเม่ืออ่านและดูข่าวสารท�าให้เกิดอาการทีเ่รียกว่า ตาม
โลกไม่ทัน และท�าให้หมดก�าลังใจ
 
 CHO มิได้เป็นเช่นน้ัน เรารู้ว่าก�าลังจะเกิดอะไรข้ึน และได้
เตรียมการบริษัทฯ ให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มา
มากกว่า 15 ปี เราท�างานวิจัย และพัฒนาสินค้า และนวัตกรรม
ทางการท�างานต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเรายังเป็นบริษัท ต้นๆ ใน
ประเทศไทย ที่เปล่ียนระบบ ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) จาก Server ขึ้นไปอยู่บน ClounD ท�าให้สามารถควบคุม 
และขยายงานได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด
 
 ความยั่งยืนของ CHO เห็นที่พนักงานของบริษัทฯ เอง 
ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด เราจึง
มีการเปิดโรงเรียนช่าง และมีหลักสูตรเป็นของเราเองมามากกว่า 
5 ปี ท�าให้พนักงานมีชุดความคิดที่ถูกต้อง มีทักษะการท�างานที่
ชาญฉลาด
 
 และสดุท้ายคอืแผนการพฒันาทีเ่รยีกว่า “CHO 2023” เป็น
แผนแม่บทในการด�าเนินการของ CHO ซ่ึงด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2014 สร้างการเตบิโตของ CHO อย่างยัง่ยนื เพือ่เศรษฐกจิ สงัคม 
สิ่งแวดล้อม ที่ดีของประเทศไทยสืบไป

                (นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
 จ�านวนหุน้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจ�านวนหุน้ช�าระ
แล้ว  1,308,886,517 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น                                                     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ้นปี 2561 รายได้รวม  
2,287.60 ล้านบาท                               

พนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด 
789 คน

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 

ต�าบลเมืองเก่า 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40000

ทุนจดทะเบียน  
460,279,620.25 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว   
327,221,629.25 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษัทก่อตั้งเมื่อ :  

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2537
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  CHO

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ( mai )  

วนัท่ี 13  พฤษภาคม  2556

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 รายแรก  66.036 %

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย 33.964 %
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ข้อมูลการจ้างงาน ปี 2561 

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

จ�านวนระดับผู้บริหาร

จ�านวนระดับผู้จัดการ

จ�านวนพนักงานทั่วไป

ผู้รับเหมา

จ�านวนพนักงาน (บริษัทไม่มีพนักงานชั่วคราว)
ปี 2561
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วิสัยทัศน์
CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง
CHO จะเป็นผูน้�าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยี
ระดับโลก เข้ากบัการจดัการอย่างมอือาชพี ด้วยองค์ความรูท้ีเ่ป็น
เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึง
พอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิง
แวดล้อม โดยมเีป้าหมายจะน�า สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO 
สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน 
เพื่อสร้างเสริมอ�านาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย

พันธกิจ
• การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ CHO และพัฒนา
บุคลากร
• ขยายการรบัรู ้และความตระหนักใน Brand พร้อมทัง้สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับ Brand CHO
• ผลิตสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีความยัง่ยนื ความปลอดภยั
• สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
• มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด
• มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ TQA และด้านนวัตกรรม
• สร้างอัตลักษณ์คนพันธุ์ CHO

 

“แกร่ง 
กล้า 

ต่าง”
“STRONG, 

BRAVE 
AND DIFFERENT” 

อัตลักษณ์
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Creativity to drive innovative developments 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดใหม่ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

High Performance Organization under Good Governance 
องค์กรสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  

มีธรรมาภิบาล 

   
One of a kind along with identity of “CHO” species 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพันธุ์ CHO  

เอกลักษณ์

C
HO
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ธุรกิจของบริษัท
 กลุม่ครอบครวัทวแีสงสกลุไทย (หรือ “กลุม่ ช ทวี” ) โดยนายชอ ทวแีสงสกลุไทย และนางอษุา  ทวแีสงสกลุไทย เป็นผูบ้กุเบกิธรุกจิ
รถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต และ
ต่อตัวถังรถบัส ในปี 2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยี
รถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

 ในรุน่ทีส่องของกลุม่ ช ทว ีน�าโดยนายสุรเดช ทวแีสงสกลุไทย บตุรชายของนายชอ ทวแีสงสกลุไทย และนางอษุา   ทวแีสงสกลุไทย 
ซึง่จบการศกึษาด้านวศิวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกจิ จากประเทศญ่ีปุน่ มองเหน็แนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้า
จ�านวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทัง้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของนวตักรรมด้านการต่อตัวถงัรถบรรทกุ ทีอ่าศัยเทคโนโลยี
ชัน้น�าจากต่างประเทศ ว่าจะมบีทบาทมากยิง่ขึน้ในอตุสาหกรรมรถพ่วง-กึง่พ่วงในอนาคต จงึได้ตัดสนิใจก่อตัง้ บรษิทั ช.ทว ีดอลลา
เซยีน จ�ากดั (“บรษิทั ช ทวี จ�ากดั (มหาชน) ในปัจจบุนั” หรอื “CHO”) เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน 2537 โดยการร่วมทนุระหว่างบริษัทของ
ครอบครวั คอื บรษิทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ�ากดั (“CTV-1993”) และบรษิทัผูผ้ลติตวัถงัรถบรรทกุ และรถพ่วงชัน้น�าจากประเทศเยอรมนี 
คอื DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพ่ือประกอบธรุกจิออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงั และตดิตัง้ระบบวศิวกรรมทีเ่กีย่วกบัตวัถงั
รถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบยีน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุม่ผูถ้อืหุน้ฝ่ายไทย ถอืหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 74 ของทนุจดทะเบยีน และ DOLL ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบยีน  ต่อมาในปี 2557 DOLL ได้เปลีย่นผู้
บรหิารเป็นบริษทักลุม่การเงนิ CMP. ท�าให้มุง่เน้นในการขายมากกว่าการพัฒนาสนิค้า และในปี 2559 CHO หมดสญัญาระหว่างกนักบั 
DOLL และไม่ได้ต่อสญัญาอกี โดย CHO ได้มกีารท�า MOU กบับรษิทัทีมี่นวตักรรมสามารถถ่ายทอดนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบั CHO 
เช่น Faymonville จากประเทศเบลเยยีม ซึง่มยีอดขายตดิ 1 ใน 3 ของโลก และมีเทคโนโลยใีนการผลติรถใหญ่ หลากหลายแบบ Siemens 
AG จากประเทศเยอรมนี เป็นบริษัททีม่กีารพัฒนาด้านวศิวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตัริะดบัโลก เป็นต้น
 นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด” (“CTV-TMT”) ด้วยทุน
จดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น�้าหนักเบา ส�าหรับรถ
ขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คง
อยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนท�าการขนส่ง ปัจจุบัน CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัทฯ เคแอลอาร์ที จ�ากัด (บริษัทย่อย) เพื่อเข้ายื่นประมูลโครงการขอนแก่น
พัฒนาเมือง 2 โครงการ โดยกิจการร่วมค้า CKKM และโดยนิติบุคคลร่วมท�างาน KLRTT โดยอยู่ระหว่างรอผลประมูล
เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนการจัดตัง้บรษิทั อมรรตันโกสินทร์ จ�ากดั “ARK” (บรษิทัย่อย) เพือ่ประกอบธรุกจิ บรหิาร
จัดการรถโดยสารประจ�าทาง อัจฉริยะ (SMART BUS) 
 เมือ่วันที ่14 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ได้ร่วมลงทนุจดัต้ังบรษิทั ออลเอส โฮลดิง้ จ�ากดั เพือ่ลงทนุในธรุกจิผลิตและประกอบรถ 
ด�าเนนิกิจการรถรับจ้างสาธารณะ กจิการเทคโนโลยีทีส่นบัสนนุกจิการรถรับจ้างสาธารณะ และกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัรถรับจ้างสาธารณะ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) (CHO)
ทุนจดทะเบียน 460,279,620.25 บาท
ทุนช�าระแล้ว  327,221,629.25 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด
(CTV-TMT)

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
ทุนจดช�าระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

บรษิทั เคแอลอาร์ท ีจ�ากัด
(KLRT)

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
ทุนจดช�าระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท

จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ�ากัด
(ARK)

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทุนจดช�าระแล้ว 1 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

99.99% 49.00%
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1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
                                                                        

 
                      

                       
  
   

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพสินค้ามีน�้าหนักเบา บรรทุกได้มากขึ้น ประหยัดน�้ามัน เป็น
ตู้ที่มีฉนวนกันความร้อนสามารถเก็บความเย็นได้ดีสินค้ามีความแข็งแรงและทนทาน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

สินค้า 
& บริหารโครงการและงานบริการ การรับรองมาตรฐาน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

พฒันาเทคโนโลย ีโดยการวจิยัและพฒันา อย่างต่อเนื่อง การพฒั
นาผลติภณั

ฑ์  ลดชัว่โมงการททางานเพิม่ประสทิธภิาพการททางานด้วยวธิคีดิ R2R  การจดัการแ
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มาตรฐาน ISO9001 มาตรฐาน CE ผลติตามข้อกทาหนด IATA Standard IC
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Dคู่ค้าทางการ

ตลาด ผลิตภัณฑ์ของ CHO 

ที่มีคุณภาพสูงสุด

การส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า

ศูนย์ซ่อมบริการ
อนาคต CHO จะขยายสาขาศูนย์ซ่อมบริการไปทั่วประเทศ และขยายไปต่างประเทศ

สินค้าและการใช้งาน

Services

Se
rvi

ce
s

BIG BAO ผ่าน ISO 9001 ได้รับรางวัล 10 สุดยอด
ธุรกิจ นวัตกรรม แห่งปี 2554
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2. ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ
                                      
                                               

  Catering          ผ่าน ICAO IATA เป็นต้น      บรษิทัฯ ผลติรถล�าเลยีงอาหารส�าหรบัเครือ่งบนิแอร์บสั A380        
                ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเทคโนโลยีข้ันสูง มีระบบวิศวกรรมที่แม่นย�าในการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน ออกแบบ
ทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศที่ลูกค้าน�าไปใช้งาน 

ศูนย์ซ่อม One Stop Service ปี 2560 เปิดศูนย์แรกที่ จ. ชลบุรี 
และภายในปี 2561-2564 มีแผนเปิดศูนย์เพิ่มอีก 7 แห่ง

3. บริหารโครงการและงานบริการ
3.1. บริหารโครงการ

                                                      
   KKU Smart Transit                  Application KK Transit       
 โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Smart Transit ) และโครงการรถประจ�าทางในจังหวัดขอนแก่น ใช้ระบบ 
Smart Transit  ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ และ Application โลก
• มีตารางเดินรถที่แน่นอน โดยติด GPS ที่รถทุกคัน
• แสดงเวลาถึงป้ายจอดแบบ real time มีจอ LED ทุกสถานีจอด  และผู้ใช้ดูได้ผ่าน Application
• มี wifi  ฟรี
• รถมีรูปแบบ Low floor เป็นรูปแบบที่ทันสมัย 
• เป็นรถปรับอากาศ
• ท�าการวัดสถิติของผู้ใช้บริการผ่านเทคโนโลยี RFID ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ
• ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้ก๊าส NGV
• ลดปริมาณรถ และท�าให้การจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นดีขึ้น 

3.2. กลุ่มงานบริการ

 ศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service “สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO” เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา เครื่องยนต์  
ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ 
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คู่ค้าทางการตลาด
 
 บริษัทฯ มีนโยบายเลือกคู่ค้าทางการตลาดที่มีศักยภาพ และเป็นบริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นสากล มีมาตรฐานระดับสูง 
รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ มีทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้
จัดจ�าหน่าย

 • คู่ค้าในประเทศ : บรษัิทฯ ตดิต่อซือ้วสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คู่
ค้าในประเทศส�าหรบัวสัดุอปุกรณ์ทีส่ามารถจัดซือ้ได้ภายในประเทศ 
อาทิ หัวรถ แชสซี ช่วงล่าง เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้น
เปลือง เป็นต้น โดยท�าการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ที่
ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ ในการสั่งซื้อแต่ละ
คราวส�าหรบัวสัดอุปุกรณ์แต่ละประเภท อาท ิยีห้่อทีจ่�าหน่าย (กรณี
ที่ลูกค้าก�าหนดยี่ห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ปริมาณที่
สามารถผลิตและจัดส่งได้ เป็นต้น เพื่อให้เสนอราคาและน�าใบเสนอ
ราคาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา 
ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือก
และท�าข้อตกลงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
  บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจาก
ปร ะวัติการจัดส่งสินค้าที่ได้บันทึกไว้ประจ�าทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีการก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาใน
ทะเบยีนรายช่ือคูค้่า (Vendor list) เดอืนละประมาณ 2 รายส�าหรบั
ทุกๆ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์

  • คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทฯ ติดต่อซ้ือวัสดุอุปกรณ์จาก
คู่ค้าต่างประเทศส�าหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ โดยมีนโยบายติดต่อ
ส่ังซ้ือโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายส�าหรับวัสดุอุปกรณ์
แต่ละประเภท ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์บางรายการที่มีสัญญาความ
ร่วมมือทางธรุกจิกบัพนัธมิตรต่างประเทศอยูแ่ล้ว ซ่ึงมกีารตกลง
เรื่องคุณภาพ ราคาและระยะเวลาในการส่งมอบอย่างชัดเจน ด้วย
ความร่วมมือกันในการท�าธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง
 
  บริษัทมีการท�าระบบจัดหาจัดซื้อจัดจ้างโดยมีข้อก�าหนด
ต่ างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อสากล ไม่ซื้อและไม่
สนับสนุนสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์
สู งสุด และบริษัทได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของลูกค้า ด้วย
วิ ธีการจัดซื้อหัวรถจากประเทศของลูกค้า ซึ่งเมื่อน�าระบบ ERP 
โป รแกรม SAP by design On cloud มาใช้เพ่ือบริหารจัดการ
ข้อมลูให้สามารถตรวจสอบ พฒันาระบบการจดัซือ้จดัจ้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การออกแบบ
 บ ริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยส่งพนักงานฝ่ายออกแบบเข้ารับการอบรมการ
ออ กแบบด้านต่างๆ การวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ( Carbon 
Fo otprint ) ที่ท�าให้ประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการผลิตตู้ขนส่ง
สินค้าที่มีน�้าหนักเบา  ใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานสากล 
อกีทัง้บรษิทัได้ท�าการออกแบบผลิตภณัฑ์ BIG BAO ทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  น�้าหนักของตู้ที่เบาลงกว่า 3 ตันท�าให้บรรทุกได้มาก
ขึน้ ลดปัญหาเรือ่งเทีย่วของการขนส่งและจ�านวนหวัลากทีต้่องใช้
ก็ลดลง ประหยัดทั้งน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นตู้ที่มีฉนวนกันความร้อน
ท�าจาก PU หรอืโพลยีรูเีทรน ซึง่สามารถเกบ็ความเยน็ของภายใน
ห้อ งได้ดีกว่าฉนวนอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นตู้ที่ประหยัดพลังงานจาก
เครื่องท�าความเย็นที่ใช้ขนาดเล็กลงกว่าเดิม 30 % ผิวของตู้เป็น
เจลโคล ทีเ่ป็น เกรดส�าหรับการขนส่งอาหารไม่เป็นทีส่ะสมของเช้ือ
ราหรือแบคทีเรีย ท�าความสะอาดได้ง่ายกรณีเกิดเหตุขัดข้องของ
เครื่องท�าความเย็น ในห้องแช่เย็น ตู้ยังคงเก็บรักษาอุณหภูมิจาก
อุณ หภูมิติดลบ มาเป็นอุณหภูมิห้องปกติใช้เวลาเกิน 48 ชั่วโมง 
จึง เป็นข้อดีในการที่ผู้ประกอบการสามารถล�าเลียงสินค้าภายใน
ตู้ ออกเพื่อเปลี่ยนไปยังตู้ส�ารองส่งสินค้าให้กับลูกค้าท�าให้สินค้า
ไม่เสียสภาพทางด้านการแช่แข็ง บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลอันดับที่ 
3 ของ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2554  
 การออกแบบโครงการบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ 
(E-Ticket) เพือ่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) เช่าระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) โดยติดตั้ง
ร ะบบ E-Ticket เครื่องอ่านบัตร และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถ
โดยสารประจ�าทาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ค่าโดยสาร 
ลดค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
รวดเรว็ในการเดนิทาง ซึง่ถอืเป็นนวตักรรมทางธุรกจิ ตอบสนอง
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การส่งมอบสินค้า
 

  การส่งมอบสินค้าในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ
บริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีข้อบังคับในการส่งมอบสินค้า
ให้เป็นตามมาตรฐานสากล โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของลกูค้า 
การส่งมอบที่ตรงเวลา มีระบบการจัดส่งที่ปลอดภัย และค�านึงถึง
คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งส�าคัญ

บริการหลังการขาย
 บรษิทัฯ มีการจดัการระบบบรกิารหลังการขาย โดยแยกเป็น
บรกิารหลงัการขายในประเทศ และบรกิารหลังการขายต่างประเทศ 
เพือ่ง่ายต่อการบรหิารงานให้ลกูค้าม่ันใจในสนิค้าและเป็นการดแูล
ลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าซ�้า เป็นการบริหาร
ง านขายต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการออกเยี่ยม
ลูกค้ารายเดือนตลอดจนมีระบบรายงานการบริการส่งให้ลูกค้า
ในทกุครัง้ของการบรกิาร อีกทัง้บรษิทัฯ ได้เปิดรบัแจ้งปัญหางาน
บรกิารหลังการขาย ( After Sales Service) ทีเ่บอร์โทรศพัท์ 094-
287-9994 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2561 มียอดจ�านวนการใช้
บรกิาร    50 ราย จากสถติิ 3 ปี ย้อนหลงั เหน็ได้ว่ามีจ�านวนการใช้
บรกิาร After Sales Service มีจ�านวนลดลงเรือ่ยๆ เนือ่งจากงาน
ซ่อมบริการ After Sales Service จะเป็นงานกลุ่มของลูกค้าที่อยู่
ในช่วงรับประกันสินค้า โดยงานในกลุ่มช่วงรับประกันสินค้าลดลง 
และหมดประกันสินค้า ส่วนงานที่ลูกค้าหมดประกันแล้วบริษัทฯ ได้
ให้ฝ่ายซ่อมบริการขายท�าสัญญาระยะยาวในการซ่อมบ�ารุง (PM) 
ต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 ฝ่ายซ่อมบรกิารมจี�านวนลกูค้า 156 ราย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

224 ราย 200 ราย 50 ราย

จ�านวนการใช้บริการ After Sales Service ในช่วง 3 ปี



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256112

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างความพึงพอใจเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริการของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะ
ท�าการสรุปการส�ารวจความพึงพอใจเป็นประจ�าในทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมในทุกส้ินปี  ซ่ึงสามารถสรุปผลการส�ารวจของประจ�า
ปี 2561 ดังนี้

เรื่องที่ส�ารวจความพึ่งพอใจ รายการ

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพของสินค้า
สมรรถนะในการใช้งาน
ราคา
ระยะเวลาในการส่งมอบ

การบริการ การตอบข้อมูลที่รวดเร็ว

มีความรู้ในผลิตภัณฑ์

การบริการหลังการขาย
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ค่าเฉลี่ย 6เดือน (ก.ค.-ธ.ค.61)

ค่าเฉลี่ย ปี 61 (ม.ค.-ธ.ค.)
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 เป็นการผลิตสินค้าคุณภาพภายใต้การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงาน
ราชการทั้ง ในและต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม

 

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product)
 
 กลุ่มสินค้าตามมาตรฐานของ CHO เป็นผลติภัณฑ์ทีล่กูค้าสัง่ผลติตามแบบมาตรฐานของบรษิทัฯ ทีเ่น้นการใช้งานปกตท่ัิวไป โดย
ไม่ต้องใช้ระบบวิศวกรรมหรอืเทคโนโลยมีากนกัเป็นรถเชงิพาณชิย์ ทีอ่อกแบบตามความต้องการใช้งานของลกูค้า เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ในการใช้งานเหมาะสมกับเงินลงทุน เป็นรถที่ใช้เพื่อการบรรทุกสินค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงทั่วไป 
รถตู้ไฟเบอร์กราสน�้าหนักเบา รถประชุมสัมมนา เป็นต้น   

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 
(Special Product) 
 
 กลุม่สนิค้าทีม่คีวามต้องการ การออกแบบเพ่ือความพเิศษของผลิตภณัฑ์ทีต้่องการเทคโนโลยทีีส่ลับซับซ้อน มีระบบวิศวกรรมท่ี
แม่นย�าในการใช้งานเป็นรถเชงิพาณชิย์ในอตุสาหกรรม Logistic การบนิและอ่ืนๆ เช่นกลุม่รถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วงพเิศษ รถล�าเลยีง
อาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering) รถพยาบาลพิเศษในสนามบิน (Ambulance Truck) รถดับเพลิงในสนามบิน รถซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน 
(Maintenance Platform) รถตรวจสะพาน รถใช้งานตามความต้องการพิเศษต่างๆ ที่ CHO ออกแบบให้ตามความต้องการใช้งาน
ของลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอการใช้งานให้เหมาะสม สะดวกกับงานเฉพาะด้าน เช่น รถหุ้มเกราะ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ
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3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ 
(Project Management and Services)

3.1 กลุ่มบริหารโครงการ
 การบริหารจัดการในโครงการต่างๆ ที่ต้องการความเชียวชาญของพนักงานเฉพาะกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
 โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ของกองทัพเรือ 
 เป็นโครงการสร้างเรือล�าแรกทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดยใช้แบบเรือ และได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการสร้างเรอื จากบรษิทั 
BAE SYSTEMS  (ประเทศสหราชอาณาจกัร) บรหิารโครงการทัง้ด้านการบรหิารการสร้างเรอืพร้อมบรหิารการเงิน โดยโครงการฯ เสร็จ
สมบูรณ์ในปี 2557 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบริหารโครงการเรือล�าที่ 2 บางส่วนและการก่อสร้างชิ้นส่วนของเรือบางรายการ
ท�าการส่งมอบเพื่อประกอบเรือ คาดว่าจะมีงานบริหารโครงการเรือล�าที่ 3 ในปี 2562

 โครงการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรถขนส่งส�าหรับ Tesco-Lotus & Linfox 
 งานซ่อมบ�ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่
ใน Distribution Center (DC) จ�านวน 6 แห่ง ศูนย์ซ่อมนอก DC. บริการลูกค้ารวม 3 แห่ง รวมทั้งมีศูนย์ต่างประเทศ 1 แห่ง (ประเทศ
เวียดนาม)

 
            

 โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Smart Transit)
 เป็นการบรหิารและจดัการโครงการขนส่งมวลชนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ทีใ่ช้ระบบ Smart Transit 
ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ และ Application ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ ปัจจุบันเป็นโครงการ Smart Transit ตัวอย่างให้กับหลายองค์กรเพื่อ
ศึกษาดูงาน ในเรื่องการด�าเนินการด้าน Smart ขนส่งมวลชน
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 โครงการบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket)
 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งและให้เช่าระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจ�าทางของ ขสมก. จ�านวน 2,600 คัน ระยะเวลา 5 ปี
ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 บรษิทัอยูร่ะหว่างรอความชดัเจนจาก ขสมก. เน่ืองจากบอร์ด ขสมก. อยูร่ะหว่างพิจารณาระบบ Cashbox  ซึง่
มผีลกระทบกบับรษิทัในการด�าเนนิการตดิตัง้และพฒันา Cashbox ให้เป็นไปตาม TOR  ซ่ึงคาดว่าเม่ือได้ความชดัเจน จะใช้เวลาในการตดิ
ตั้งประมาณ 3 เดือน และจะสามารถส่งมอบได้ หลังจากนั้น จะรับรู้รายได้จากค่าเช่าตามงบประมาณเดิม 1,665 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี

3.2 กลุ่มงานบริการ

 ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก
 ศนูย์ซ่อมบรกิารตวัถงัรถบรรทกุ มทีัง้หมด 3 สาขา คอื สาขาขอนแก่น สาขาวงัน้อย และสาขาพัทยา เป็นศนูย์ซ่อมหนงัรถบรรทุก 
และงานซ่อมบรกิารเสรมิงานจากโครงการบรหิารซ่อมรถบรรทกุให้กบัรถ Tesco-Lotus รวมทัง้ลกูค้าทัว่ไป และซ่อมบรกิารให้กบัลกูค้า
ที่ซื้อรถกับบริษัทฯ 

ศูนย์ซ่อม One Stop Service 
 บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ “สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO” โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ
เปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2563 ใช้เงินลงทุนประมาณ 480 ล้านบาท เพื่อให้บริการ
ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา เคร่ืองยนต์ ตวัถงั ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศนูย์ซ่อมบรกิารเดมิของบรษิทัฯ ซ่ึงได้เปิดด�าเนนิ
การตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการด�าเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการส�ารวจความต้องการจากธุรกิจโลจิสติกส์ ในประเทศว่า
มคีวามต้องการในธรุกจินี ้ บริษัทวางแผนเพ่ิมบริการจดทะเบยีน ต่อภาษ ีประกนัภยัพร้อมจ�าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมทีมีช่าง
มอือาชพี เครือ่งมอืทีท่นัสมยั พร้อมทัง้ระบบการบนัทึกข้อมูลประวติัการซ่อมแซมทีส่ามารถเชือ่มโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละ
คันได้ทุกศูนย์บริการ 
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 โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อม
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถโดยสาร
 กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายและ ว่าจ้างซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�านวน 489 คัน กับ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2560 โดยมีค่าโครงการทัง้โครงการรวมทัง้ส้ิน 4,261 ล้านบาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)

หมายเหตุ : การส่งมอบรถส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 189 คัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2562

ครั้งที่ส่งมอบรถ จ�านวน วันที่ส่งมอบ รายละเอียด

ครั้งที่ 1 100 คัน 26 มีนาคม 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 100 คัน 27 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 3 100 คัน 17,26 ธันวาคม 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 15 มกราคม 2562 
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สัดส่วนการขายสินค้า(บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างสรรค์สังคม
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รถช่วยเหลือผู้ป่วยในสนามบิน
          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทีมการแพทย์ท่ากาศยาน
เชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารที่หมดสติได้ทันที ซึ่งได้น�าผู้ป่วย
ลงจากเครือ่งบินโดยใช้รถ High Lift (รถช่วยเหลอืผูป่้วยในสนาม
บินที่ผลิตโดย CHO) น�ามายังรถพยาบาลและดูแลต่อที่คลินิก

TRUE BUFC MOBILE SHOP 
(รถจ�าหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ)
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 CHO ออกแบบ-ผลิต และส่ง
มอบ Special Mobile Semi Trailer ให้กับ True Bangkok Unit-
ed Football Club เพื่อใช้เป็น Mobile Shop อ�านวยความสะดวก
ส�าหรับงานอีเวนท์

รถบริการเคลื่อนที่รับคืนแลกเหรียญกษาปณ์
 รถบริการเคลื่อนที่รับคืนแลกเหรียญกษาปณ์ของ
กรมธนารักษ์เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 มกราคา 2562 ที่
ผลิตจาก CHO  เพื่อช่วยให้มีการหมุนเวียนของเงินเหรียญ
กับเข้าสู่ระบบช่วยลดการผลิตเหรียญ และลดต้นทุนในการ
ผลิตเงินเหรียญ

A

ประเทศญี่ปุ่น
รถล�าเลียงอาหาร
ส�าหรับเครื่องบิน  
รถดับเพลิงกู้ภัย

2.76%

ประเทศฮ่องกง
รถล�าเลียงอาหาร
ส�าหรับเครื่องบิน

1.50%

ประเทศสิงคโปร์
รถล�าเลียงอาหาร
ส�าหรับเครื่องบิน

4.09%

อื่นๆ 
รถล�าเลียงอาหาร
ส�าหรับเครื่องบิน

5.99%

ประเทศไทย
รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) รถล�าเลียงอาหาร

ส�าหรับเครื่องบิน  และรถพ่วง

85.66%
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 ผลการด�าเนินงานปี 2561 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย มรีายได้จากงานตามสญัญา งานขาย และบรกิาร
ที่เพิ่มจากปีก่อน เป็นผลมาการพัฒนาสินค้า บริการ ท่ีผสาน
เทคโนโลยี เข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และค�านึงถึงผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนนองต้องการการขนส่งของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ การบริการขนส่งมวลชนของทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลักษณะผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้มีการปรับจากผู้ผลิตยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยีรวมเข้าไปในสินค้าและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ในลักษณะธุรกิจแบบการจับคู่ (Platform Business 
Model) เช่น ระบบความปลอดภัย  ระบบการติดตาม ระบบการ
จัดเก็บค่าโดยสาร  และเป็นสินค้าที่มีส่วนช่วยในการลดมลภาวะ
มลพษิทางอากาศ เช่นการผลติ ประกอบรถโดยสารเชือ้เพลงิเอน็
จีวี ที่มีมลพิษต�่า  ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น  อย่างต่อเนื่อง 
ผนวกกบัการปรบัปรงุเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัการบรหิารโดยใช้
ซอฟท์แวร์ใหม่ SAP by Design ซึ่งท�างานอยู่บนระบบ Cloud 
หรือ Cloud Datacenter ที่มีประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจไป
ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จ�ากัด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว โดยมีการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม (Creative 
Innovation) และลงทนุในการวจิยัและพฒันา (Re-search & De-

velopment : R&D) ทีมุ่่งเน้นในการสร้างกลยทุธ์ พฒันาบคุลากร 
ท�าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการการคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ 
และงานบริการทีมี่นวตักรรมใหม่ ๆ  ผสานกบัความรูค้วามช�านาญ
ในด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อสร้างสังคม 5.0 (Society 5.0) 
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในสังคม

ผลการด�าเนินงาน
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม เท่ากับ 
2,287.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.35 จากปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก
รายได้ผลติภณัฑ์ออกแบบพเิศษ และรายได้จากการให้บรกิารซ่อม
บ�ารุง ในขณะที่ก�าไรส�าหรับปี เท่ากับ 45.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 333.16 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้า
ออกแบบพิเศษในส่วนของการประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้ขนส่งมวลชน และยอดขายผลิตภัณฑ์รถล�าเลียงอาหารส�าหรับ
ธรุกจิครวับนิ เพิม่ขึน้ รายได้จากการให้บรกิารซ่อมบ�ารงุรถบรรทุก 
รถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 234.68 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.51 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
สัดส่วนรายได้ที่มี margin สูงเพิ่มขึ้น 

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 %เปลี่ยนแปลง ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท Y-o-Y ล้านบาท Y-o-Y

รายได้รวม 1,070.52 1,595.82 49.07% 2,287.60 43.35%

ก�าไรส�าหรับงวด (91.29) (19.50) (78.64%) 45.47 333.15%

EBITDA (34.09) 84.26 340.11% 234.68 178.51%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) (0.0875) (0.0165) 81.14% 0.0379 329.70%

หมายเหตุ :  EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
       ก�าไรส�าหรับงวด หมายถึง ก�าไรส�าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่
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บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

19

สหกรณ์ออมทรัพย์
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ช.ทวี ขอนแก่น จ�ากัด 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เม่ือวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2547 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสห
กรณ์ฯ มีการออมเงินเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเอง
ในหมู่สมาชิก ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตาม
ที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยทางสหกรณ์ ได้รับ
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์จากบริษัท 
ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทที่เป็นสมาชิกเท่ากับจ�านวนหุ้นที่
สมาชิกถือหุ้นเพิ่มในแต่ละเดือนและสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 
5 ปี ขึน้ไปท่ีลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ และถอืว่าส้ิน

สดุการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ จะได้รบัสวสัดกิารมลูค่าหุน้สมาชิก
ในส่วนทีบ่รษิทัจ่ายสะสมให้ ณ ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ มสีมาชกิ
จ�านวน 794 คน  มีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์ ปี 2561 จ�านวน 2,925,980.00 บาท และ ณ ธันวาคม 
2560 สหกรณ์ฯ มสีมาชกิจ�านวน 693 คน  มเีงนิอดุหนุนเพือ่เป็นก
องทนุสวสัดกิารสมาชกิสหกรณ์ ปี 2560 จ�านวน 2,472,950.00 
บาท และ ณ ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน 654 คน  
มีเงินอุดหนุนเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 
จ�านวน 2,201,570.00 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน 604 คน จ�านวน 1,960,390 บาท  ซึ่ง
จะมีจ�านวนเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสรุปดังนี้ 

จ�านวนเงินอุดหนุนของแต่ละปี
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 บริษัทฯ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความส�าคัญ
กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการด�าเนินงานที่
สร้างคุณค่าให้กับประเทศ พร้อมทั้งการสื่อสารด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม แก่คูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน พร้อมส่งเสริมการจดัซ้ือ
จัดจ้างที่ค�านึงถึงคุณภาพ ราคา การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา การใช้
แรงงานท่ีถูกกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
สร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้บริโภคและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้า
 คูค้่าของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คูค้่าทีจ่�าหน่ายวตัถดุบิ ผูร้บั
เหมา ผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร บริษัทจัดการของ
เสยี บรษัิทขนส่งสินค้า เป็นต้น บรษัิทฯ มกีารบรหิารคูค้่าผ่านระบบ
บรหิารจดัการ SAP By Design และตดิตามประเมนิผลการท�างาน
ของคูค้่าให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการปฏบัิตต่ิอคูค้่าของบ
รษิทัฯ (Supplier Code of Conduct) ทีม่ข้ีอก�าหนดต่างๆ รวมถงึ
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและ
การก�ากบัดแูลองค์กรทีดี่ ทีพ่นกังานและคูค้่าต้องยึดถอืและปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัด

การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
 รปูแบบการผลติของบริษทัฯ เป็นการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า (Make to Order) การบริหารจดัหาวตัถุดบิจะสอดคล้องกบั
ค�าสัง่ซือ้ของลูกค้า เพือ่บรหิารสนิค้าคงคลังอย่างมปีระสทิธภิาพ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ และหลากหลายช่องทาง โดยมีวัตถุดิบส�ารองใน
กรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของการผลิต  และมีระบบจัดการ 

การด�าเนินการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
แผนการรับส่งวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนการซ่อมบ�ารุง
เครื่องจักร โรงงาน ผลการด�าเนินงานและการทบทวน สอบทาน 
เครื่องมือ เครื่องวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในการด�าเนินงาน
บริษัทฯ มีแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของโรงงาน ส�านักงาน และศูนย์
บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่แต่ละท้องถิ่น  ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้ พัฒนาอบรม เป็นประจ�าเพื่อ
น�าความรูไ้ปปรบัปรงุกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานของบรษิทั และ
คู่ค้าร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านห่วงโซ่อุปทาน 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
กจิกรรมเกีย่วกับการจดัการห่วงโซ่อุปทานทัง้ระบบอย่างต่อเนือ่ง 

การด�าเนินการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 
และสังคม โดยสนับสนุนในด้านกีฬา เป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5  ให้เยาวชน
ได้รู้จักรูปแบบการแข่งขัน กฎ กติกา สากลในรูปแบบฟุตบอล
มืออาชีพ  ให้เยาวชนใช้เวลาว่างในการฝึกฝนกีฬาฟุตบอล และ
สามารถพฒันาเป็นนกักฬีามืออาชพีได้ในอนาคต ซึง่สามารถช่วย
ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนในชุมชน และสังคมได้เป็นอย่าง
มาก อกีทัง้ยงัเป็นเครือข่ายให้ คู่ค้าท่ีร่วมสนบัสนุนการแข่งขันกฬีา  
ผู้ปกครองเยาวชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมกันสนับสนุน ได้
แลกเปล่ียนความคดิเหน็ ความรู ้และร่วมกนัพัฒนาสังคม  ช่วยกนั
ดแูลสิง่แวดล้อม สงัคม ร่วมกนั ส่งเสรมิให้เกดิมูลค่าเพิม่ในห่วงโซ่
อุปทานเป็นประโยชน์ส�าหรบัทกุฝ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันา
ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและชุมชน 

กลยุทธ์ด้านภาษี (Tax Strategy)
 บริษัทฯ ยึดม่ันการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินการ
ด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และท้องถิ่น
ที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ โดยวางนโยบาย หลักเกณฑ์การบริหาร
จดัการด้านทางภาษท่ีีเกีย่วข้องในทกุด้าน และพฒันาความรูค้วาม
สามารถของผู้รับผิดชอบด้านภาษีอย่างต่อเนื่อง

 ฝ่ายจัดการจะรายงานความคืบหน้าด้านการบริหารความ
เสีย่งให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการฯ และคณะกรรมการก�ากบั
ดูแลกิจการฯ พิจารณา และให้ความเห็นเพ่ือปรับปรุง และเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เป็นประจ�า เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถควบคุมและปรับลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

นโยบายด้านภาษี
1. จรรยาบรรณด้านภาษี 
 บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมี
ความรับผิดชอบด้านภาษีที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้น
เป็นองค์กรธรุกจิทีเ่ป็นพลเมืองทีด่ใีนการรบัผดิชอบภาษเีพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนที่ด�าเนินธุรกิจสังคม และสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี 
  บรษิทัฯ ยดึถือและปฏบิติัตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบังคบั 
พร้อมทั้งมุ่งจัดการความเสี่ยงด้านภาษี ได้แก่ ผลจากภาษีที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีหรือแนวทางการบริหาร
ภาษีของภาครัฐ ข้อก�าหนดของท้องถิ่น การสนับสนุนนโยบาย
และกระบวนการเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่งด้านภาษทีีก่�าหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม
เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดยละเอียด ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงใน
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชีจาก
ภายนอก
3. ความโปร่งใสด้านภาษี 
 บริษัทฯ มีการรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่าง
โปร่งใส และสอดคล้องกับข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับภารกิจด้านภาษีทั้งหมด พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย
ใหม่ที่ระบุให้บริษัทต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยว
กับกลยุทธ์ด้านภาษี และรายงานการด�าเนินการที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
เป็นองค์กรธรุกจิทีเ่ป็นพลเมืองทีดี่ของสังคม โดยสร้างความเป็น
เลศิทางด้านการก�ากบัดแูลด้านภาษ ีความรบัผดิชอบด้านภาษี และ
การมีความโปร่งใสทางภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี
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สิ่งแวดล้อม 
 บรษิทัจัดให้มกีารอบรมพัฒนาความรู้ในองค์กร และคูค้่าของบรษิทัฯ  ให้ข้อมลูความรูท้ีค่รอบคลมุทัง้ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์
ทีค่�านงึถงึการใช้วัสดทุีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ลดการเกดิคาร์บอน และของเสียกบัส่ิงแวดล้อม พร้อมทัง้ครอบคลุมในเรือ่งสิทธมินษุย
ชน และแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย การสื่อสารด้าน 
Supplier Code of Conduct และการประเมินความเสี่ยง (ESG Risk Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่า การพัฒนาคู่ค้านี้อยู่บนพื้นฐานของ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยก�าหนดให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าข้อมูลมารายงาน ประเมินผลกระทบ ปรบัปรุงวธิกีารให้เกดิประสทิธภิาพ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกเดือน
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์รถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติติ (NGV) จ�านวน 300 คัน และจะส่งมอบ
อีก 189 คันภายในเดือนมีนาคม 2562  ให้กับองค์กรขนส่งมวลชน หรือ ขสมก.ตามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารทั้งหมด 489 คัน โดย
ทาง ขสมก.ได้น�ารถท่ีบริษัทส่งมอบออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ซึ่งคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติส�าหรับ
ยานยนต์ (NGV) จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก NGV มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ
ท�าให้การเผาไหม้สมบรูณ์มากกว่าเชือ้เพลงิชนดิอืน่ และปริมาณไอเสียทีป่ล่อยออกจากเครือ่งยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติมีปรมิาณต�า่กว่าเช้ือ
เพลิงชนิดอื่น NGV จึงนับเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันด�าหรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สามารถลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีระดับการปล่อยสารพิษที่ต�่า และไม่ก่อ
ให้เกิดฝุ่นละอองหรือเขม่าจากท่อไอเสีย (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Green House Effect )

ลดก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์
ได้ถึงร้อยละ 50-80

ลดก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ได้ร้อยละ 

60-90 

ลดก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนได้

ร้อยละ 60-80

สรุปค่าใช้จ่ายของบริษัทปี 2561

การพัฒนาด้านสังคม 
1.11 ล้านบาท

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
0.52 ล้านบาท
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 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการก�ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะท�าให้ธุรกิจมองเห็นโอกาส ปัญหา และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด
ข้ึน เพือ่สามารถเตรยีมแผนรองรบั หรอืปรบัแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิทัง้ในเชงิรกุและเชงิรบัได้อย่างทนัท่วงท ีและเพือ่ลดความเสีย่งท่ีท�าให้
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบัทีล่ดลงหรอืยอมรบัได้ การบริหารความเส่ียงทีร่ดักมุ  เป็นการสร้างความม่ันใจให้กบันกัลงทุน ผู้
ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกทางหนึ่ง การบริหารความเสี่ยงนั้นจึงนับเป็นส่วนสนับสนุนในการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดย
บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อนโยบายด้านการควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่อบทานผล
การประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน เพ่ือมุง่เน้นให้ระบบควบคมุภายในมีความเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ  
โดยน�ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSOมาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริห
ารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

VPหน่วยงานตรวจสอบภายใน

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Coordinator

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

Risk Manager
(หัวหน้าแผนก)

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน/บัญชี

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การออกแบบ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านศกัยภาพองค์กร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กรคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน โดยได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ใ นปี 2557 พร้อมท้ังมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
โดยก�าหนดให้มีมิติในการควบคุมด้านต่างๆ ตาม COSO คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการ
เงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนด
ให้สายงานหน่วยงานย่อย บรรจุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO9001 ก�ากับไว้เพื่อลดระดับความรุนแรงและ
ติดตามรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส

องค์ประกอบ ERM
(COSO Enterprise Risk Management)

8.การติดตามประเมินผล
(Monitoring)

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(Internal Environment)

2.การก�าหนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting)

3.การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง
(Event Identification)

4.การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

6.กิจกรรมควบคุม
(Control Activities)

7.การสื่อสารและระบบสาระสนเทศ
(Information & Communication)

5.การตอบสนองความเสี่ยง
(Risk Response)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ถอืเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืนของการบรหิารความเส่ียงโดยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลกั 2 ประการ
คือคนและระบบ
2. ก�าหนดวตัถปุระสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนมคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายเชงิกลยุทธ์และความเส่ียงทีห่น่วยงานยอมรับได้
3. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต
4. กระบวนการหลังจากองค์กรระบุความเสี่ยงแล้วมี 2 มิติคือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยง(Impact)
5. เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธีหลัก
1. การยอมรับ/ด�ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance)
2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Risk Control)
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
4. การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer)
6 . กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานและการประกอบ
กิจกรรมของหน่วยงานมีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยป้องกันและบ่งชี้ให้
เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. สารสนเทศและการสือ่สารจะเป็นเคร่ืองมอืทีผู่บ้ริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอดนโยบายการก�ากบัดแูลและติดตามผลส�าเรจ็ของการ
ด�าเนินงาน
8. เพื่อให้กลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ควรจัดให้มีระบบการติดตามที่มีความต่อเนื่องอย่าง
สม�่าเสมอเป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานทราบและสามารถด�าเนินการเม่ือถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ก�าหนด
เช่นรายเดือนรายไตรมาสหรือทุกสิ้นปีงบประมาณ
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 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการจัดการ
ความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วองค์กรในทุกระดับ จึงได้จัดท�าแนวทาง
การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย
1. การก�ากับดูแลความเสี่ยง

2. โครงสร้างบริหารความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง
4. การสื่อสารด้านความเสี่ยง
5. การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง

 บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลุมทกุมิติ
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมโดยในปี 2561 บรษิทั ฯ ได้
ด�าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ
 1.1 ความเสีย่งการด�าเนนิธุรกจิใหม่ภายใต้สญัญากบัหน่วย
งานภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล
 บริษัทฯ ตั้งเป ้าขยายธุรกิจขนส่งมวลชนและพัฒนา
เทคโนโลยีส�าหรับข้อมูลจากการด�าเนินธุรกิจขนส่งมวลชน โดย
ท�าสญัญาขายรถให้กบัหน่วยงานรฐั ตลอดจนการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจโดยลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความไม่แน่นอนจากนโยบายภาค
รัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับความผันผวนราคาวัตถุดิบ 
จึงอาจเกิดความเสี่ยงท�าให้ บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
จัดประชุมบอร์ดบริหาร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของ
สภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ สังคม นโยบายรัฐ มีการทบทวน
และปรับทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกลุต่างๆ มผีลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานด้านธุรกิจการน�าเข้า การส่งออก ของบริษัทฯ 
เนือ่งจากบรษิทั มกีารสัง่ซือ้สนิค้าเหลก็ งานอปุกรณ์ส่วนหน่ึงมา
จากผู้ผลิตต่างประเทศและมีการช�าระเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ใน
ขณะที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วน
ใหญ่เป็นเงินบาท บริษัทจึงมีนโยบายลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ส�าหรับ
ธรุกรรมการค้าให้เหมาะสมกบัภาระหนีโ้ดยมอีายสุญัญาประมาณ 
1-6 เดือน รวมท้ังติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิด

การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ
2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 ความเสี่ยงจากการด�าเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิด
จากอุทกภัย
  จากอดีตบริษัทฯ เคยประสบปัญหาน�้าท่วมบริเวณโรงงาน 
เนื่องจากพื้นที่โรงงานอยู่ติดล�าน�้าชี มีความเสี่ยงจากการด�าเนิน
ก ารทางธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอุทกภัยท�าให้ภัยจากอุทกภัย
น้ันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยบริษัทฯ ได้มีการด�าเนิน
ก ารอย่างถาวร คือ การสร้างแนวเขื่อนป้องกันน�้าตลอดรั้วของ
โรงงานด้านบนเขื่อนกั้นน�้าท�าเป็นถนนปรับเรียบสามารถใช้ประโย
ชน์อืน่ๆ ได้ และอกีทัง้บรษัิทฯ ยงัได้ด�าเนนิการท�าประกนัภัยโรงงาน
ประเภท All Risk คุ้มครองผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
3. ความเสี่ยงด้านสังคม
 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และสังคม
 บรษิทัฯ ตระหนกัในเรือ่งกระบวนการผลติซึง่อาจมคีวามเสีย่งใน
เรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยั สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวติของพนกังาน ชมุชน
ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงบริเวณโรงงานการผลิต จึงได้ก�าหนดแผนงานการ
บรหิารด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมเพ่ือก�าหนด
มาตรการป้องกนัผลกระทบในทางลบและลดโอกาสทีอ่าจเกดิข้ึนดงันี้
•  จัดเตรียมการขอระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 
2015 และจะขอรับรองในปลายปี 2562
• ประกาศนโยบาย Safety & Operation Excellent เพือ่บรรลตุาม
เป้าหมายเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์ และจัด
ท�าแผนด�าเนินงานสนับสนุน
• จดัการฝึกอบรมตามคูม่อืการปฏบิตังิานและหลกัสตูรคู่มอือบรม 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• จัดท�าคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
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• จัดการฝึกซ้อมการจัดท�าแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงาน 
เครื่องมือ ระบบเตือนภัยและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 บริษัทฯมีการด�าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายในแต่ละ
หน่วยธุรกิจและมีศูนย์ซ่อมรถบรรทุกหลายพื้นที่ภายในประเทศมี
โอกาสเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการหยุดชะงัก
ของการผลิตจากการขาดสภาพคล่อง ที่น�าเงินไปลงทุนโครง
การใหม่ๆ ซึ่งยังไม่สามารถรับรู้รายได้หรืออาจเกิดจากปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ตามธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงหลงัการเลอืกตัง้ การก่อการร้าย 
การวินาศกรรม เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัย
ส�าคัญได้ บริษัทฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมระดับผู้บริหารถึงการท�า
แผนกลยุทธ์เป็นประจ�าทุกปีในไตรมาสที่ 4 โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้า

งานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว รวมไปถึงจัดให้มีแผนฉุกเฉิน
และแผนการซ้อมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ท�าประกันภัยคุ้มครองส�าหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ใน
การด�าเนินธุรกิจทั้งหมดด้วย

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
 บริษัทฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging 
Risk) เพื่อวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ในอนาคต จากการท�าแผนกลยุทธ์ร่วมกันฝ่ายบริหาร 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต

 
 

การเปลีย่นแปลงทางด้านประชากร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
  
 โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุและชนชั้นกลางได้มีบทบาทสูงขึ้นจากปี 2010 โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้ความต้องการเข้า
ถึงบริการของผู้ใช้บริการกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทิศทางของบริษัทที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เข้าถึงอย่างง่ายดาย รวมถึง
การพฒันารถเพือ่การขนส่งมวลขน สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่รองรับผูใ้ช้บรกิารและผูส้งูอายจุงึเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ช ทวี หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก เข้าถึงการบริการได้ยาก จะท�าให้ผู้ใช้บริการลดลง ส่งผลต่อการ
เติบโตทางธุรกิจในแผนกลยุทธ์ของบริษัท
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้วางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าว โดย
1. การร่วมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรของบริษัท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ใช้งานและเข้าถึงบริการได้ง่าย
2. การออกแบบค�านึงถึงผู้ใช้บริการส�าหรับผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ พระภิกษุ เพื่อคนทุกกลุ่มให้สามารถใช้รถเพื่อการขนส่งมวลชน
ได้ง่าย
3. การให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการในการดูแลผู้สูงอายุ การให้บริการคนพิการอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลการจ้างงาน ปี 2561

บุคลากรและการดูแลบุคลากร

ข้อมูลการจ้างงาน สถานที่ท�างานปี 2559 สถานที่ท�างานปี 2560 สถานที่ท�างานปี 2561

ขอนแก่น กรุงเทพฯ
(หลักสี่)

ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด ขอนแก่น กรุงเทพฯ

(หลักสี่)
ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด ขอนแก่น กรุงเทพฯ

(หลักสี่)
ศูนย์ซ่อม
ทั้งหมด

1.การจ้างงาน

- จ�านวนพนกังาน
ทัง้หมด (แบ่งตามพืน้ที)่ 525 14 133 516 41 136 574 115 100

- พนักงานใหม่ 163 1 34 94 17 40 107 80 16

- พนักงานที่ออกจาก
งาน 155 0 31 94 4 42 101 12 43

- ผู้รับเหมา 28 0 0 51 0 0 44 0 0

- ผู้บริหาร 9 4 0 10 3 0 10 5 0

ทรัพยากรบุคคล หน่วย 2559 2560 2561
พนักงานใหม่
จ�านวนพนักงานทั้งหมด  คน 672 693 789
• ชาย คน 569 582 666
• หญิง คน 103 111 123
พนักงานแบ่งตามอายุ
• อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 46 65 95
• อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 358 394 422
• อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 268 234 272
จ�านวนระดับผู้บริหาร คน 13 13 15
• ชาย คน 10 11 13
• หญิง คน 3 2 2
จ�านวนระดับผู้จัดการ คน 28 34 41
• ชาย คน 20 25 32
• หญิง คน 8 9 9
จ�านวนพนักงานทั่วไป คน 631 646 732
• ชาย คน 539 547 621
• หญิง คน 92 99 111
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บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
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พนักงานใหม่
• ชาย คน 179 129 176
• หญิง คน 19 22 27
ผู้รับเหมา
• ชาย คน 28 51 44
• หญิง คน 0 0 4
พนักงานที่ออกจากงาน
• ชาย คน 158 125 141
• หญิง คน 9 15 15
พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ
• อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 7 11 21
• อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 83 69 75
• อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 102 60 107
จ�านวนพนักงานที่ลาออกงาน
• การลาออกโดยสมัครใจ ร้อยละ 25.15 20.17 147
• บริษัทให้ออก ร้อยละ 0 0.29 9
การลาออกจากงานของพนักงานแบ่งตามอายุ
• อายุ 50 ปีขึ้นไป คน 9 11 12
• อายุระหว่าง 30 – 50 ปี คน 66 69 77
• อายุต�่ากว่า 30 ปี คน 95 60 67
การลาคลอดบุตร
• จ�านวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร คน 3 6 6
• จ�านวนพนกังานทีก่ลบัมาท�างานหลงัจาก
  ลาคลอดบตุร คน 3 6 6

การฝึกอบรม หน่วย 2559 2560 2561
ระดับผู้บริหาร ชั่วโมง/คน 55.33 11.58 31.17
ระดับผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 72.36 23.63 25.23
ระดับต�่ากว่าผู้จัดการ ชั่วโมง/คน 18.35 7.70 9.23
พนักงานที่ได้รับการทดสอบพัฒนาการด้านการปฏิบัติงาน
• ชาย ร้อยละ 70 84 89
• หญิง ร้อยละ 30 16 11
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 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัเข้ารบัการฝึกอบรม
จากภายในและภายนอก ซึง่ได้มกีารวางแผนตามลกัษณะต�าแหน่ง
งาน (Career Path) เพือ่พฒันาและส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามเข้าใจ
ในลกัษณะงานของตวัเอง ประโยชน์ทีเ่หน็ได้ชดัทีส่ดุคอื ประสทิธภิาพ

ในการท�างานของพนกังานทีด่ขีึน้ เนือ่งจากการน�าความรู้ท่ีได้ มา
ประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน และยงัมส่ีวนช่วยสร้างความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานจะเหน็ชดัในด้านของความรู ้ความ
สามารถ และโอกาสในการพฒันาในสายอาชีพของพนกังานแต่ละคน 
ซึง่จากการสงัเกตของหวัหน้างาน พนกังานมคีวามตัง้ใจในการปฏบิตัิ
งานมากขึน้ส่งผลให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ 
 เพือ่พฒันาพนกังานให้มคีวามรูเ้ชงิลกึทัง้ด้านแนววทิยาการคิด 
หลักการ ตลอดจนเทคนิคการบรหิารงานทีต่นเองรบัผดิชอบอย่าง
มคีณุภาพ มุง่เน้นในการประยกุต์ความรูท้ีไ่ด้เพือ่ใช้ในการท�างานวจิยั
พืน้ฐาน อกีทัง้มุง่เน้นการพฒันาคนโดยเน้นผูเ้ข้ารบัการอบรมเป็น
ศนูย์กลาง และเน้นการพฒันาทัง้ด้านร่างกายและจติใจ เพือ่แสวงหา
สิง่ใหม่ๆ ในการพฒันาองค์กร

การจ้างงาน
 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานบรษิทัได้รบัการพิจารณาแต่งต้ัง โอนย้าย ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่โดยคดัเลือกจากพนกังานท่ีมี
ความรู ้ ความสามารถ คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานทีมี่ความเหมาะสมส�าหรบัต�าแหน่งดงั
กล่าวได้ บรษิทัจะสรรหาจากบุคคลภายนอก ส�าหรับคุณสมบตัขิองผูส้มคัร บรษิทัเปิดรับผูส้มคัรทุกเพศ  เชือ้ชาต ิศาสนา ท่ีมอีายไุม่ต�า่
กว่า 18 ปี บรษิทัมนีโยบายการสรรหาคดัเลอืกผูส้มคัรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเข้าปฏบิตังิานในต�าแหน่งอย่างเป็นธรรมและมปีระสทิธิภาพ

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

• เงินเดือน • ค่าครองชีพ • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ • สวัสดิการค่าที่พัก
อาศัยพนักงาน

• เงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ

• อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน
อันตราย เพื่อความปลอดภัยใน

การท�างาน

• โบนัส • ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการ
พนักงาน

• การช่วยเหลืองานศพ
พนักงานที่เสียชีวิต

• เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสัง
คมและกองทุนเงินทดแทน

• ชุดเครื่องแบบพนักงาน

• สวัสดิการผู้เกษียณอายุ ส�าหรับพนักงานที่ยังคงมี
ศักยภาพปฏิบัติงานต่อได้ จะได้รับการจ้างงานและสวัสดิการ

ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้าง ต่อไป

• เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทน
อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท

การศกึษาและฝึกอบรมพนกังาน (Education & Training)
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การอบรมภายในบริษัท (In-house Training)
บรษิทัฯ จดัอบรมภายในเพ่ือให้พนกังานทกุระดบั ได้เพ่ิมพนูพฒันา
ความรู้ความสามารถในการท�างานตามต�าแหน่งงาน และความ
เป็นผู้น�าควบคู่กัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ท�างาน 
   

                                                            
        

การอบรมภายนอกบริษัท (Public Training)
เพือ่ให้ผู้บรหิารและพนักงานในองค์กรได้เลอืกเข้าอบรมในหลกัสตูร
ที่ต้องการพัฒนาตนเองอันเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่จะน�าไปสู่การพัฒนา
องค์กรในทุกด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพ่ิมผลก�าไร
อย่างต่อเนื่อง

 

ผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของพนักงาน
ยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีส่�าคัญเพือ่ความยัง่ยนื
ของบริษัทมุ่งเน้นไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับเพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learn-
ing Organization) ส่งผลให้ในปี 2560 พนักงานฝ่ายช่างฝีมือ
ของ CHO จ�านวน 25 คน ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติในโครงการแรงงานตดิดาว แสดงให้เห็นว่าได้ผ่าน
มาตรฐานแรงงาน สามารถน�าผลการประเมินตามมาตรฐานดัง
กล่าวไปใช้ประโยชน์ในปี 2561 ทั้งเพื่อการพัฒนาตนเองให้อยู่ใน
ระดบัช่างฝีมอืทีส่งูขึน้ และรบัอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื หรือ
กรณีเป็นผู้รับเหมางานช่างต่างๆ จะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
งานต่อผู้ว่าจ้าง หรือช่วยให้ผู้ว่าจ้างตัดสินใจว่าจ้างรวดเร็วขึ้น

ผลการด�าเนินงานการศึกษาและฝึกอบรม ปี 2561

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2561 ค่าใช้จ่าย
(บาท)

การเรียนรู้จากการท�างาน
จริง
(On the job Trainings)

การให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือ
ปฏิบัติงานจริงๆ ในสถานที่
ท�างานจริงภายใต้การดู และให้
ค�าแนะน�าของหัวหน้างาน

มีการท�าเป็น matrix skill เพื่อ
วัดระดับความสามารถของ
พนักงานได้ง่ายขึ้น

-

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Trainings)

กลุ่มวิชาอบรมพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการอบรมภาคปฏิบัติ
กลุ่มวิชาการอบรมเสริม
กลุ่มวิชาการอบรมบริหารงาน
เชิงคุณภาพ
กลุ่มวิชาเลือก

การเรียนรู้จากการท�างานจริง
(On the job Trainings)

221,748

การอบรมภายนอก
(External Trainings)

ส่งพนักงานไปอบรมใน
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน
ภายนอก

51 หลักสูตร
1,257  ราย
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 10.1 ชม./
คน/ปี

564,413.84 
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 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มโีครงสร้างการบริหารจดัการทีช่ดัเจน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการบรหิาร ความเสีย่ง สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง 
และเพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร 

และเป็นการพฒันาบคุลากรตามเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ “CHO 
2023” โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ได้ลงนามแต่งต้ังผู้จัดการและคณะกรรมการ CSR (Corporate 
Social Responsibility) เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ท�าหน้าทีเ่ป็น
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ
 CHO ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุม การ
ตรวจสอบ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยค�านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ที่มี
ส่วนได้เสียส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้างการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
CSR

คณะกรรมการ

บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ฝ่าย HAPPY WORK PLACE

ฝ่ายกิจการสังคมและชุมชน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

พัฒนาธุรกิจ 
ในประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

พัฒนาธุรกิจ 
ต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

งานบริการ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาด
ภายในประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การตลาด
ต่างประเทศ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ออกแบบวิศวกรรม

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

การผลิต

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านศักยภาพ

องกรณ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

เทคโนโลยี
สารสรเทศ
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คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
รู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็น
ประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด และ/หรือให้
ความเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธรุกจิ และ
งบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนิน
การให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิาร
ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการ
ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ
 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการ
บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 2 คน และกรรมการบรษิทัทีไ่ม่ได้เป็นผู้
บรหิาร จ�านวน 5 คน โดยมกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นอสิระจ�านวน 
3 คน ซ่ึงเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ จงึถอืเป็นการ
ถ่วงดลุของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บรษิทั
ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�านวน 3 คน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ารงต�าแหน่ง
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยได้ก�าหนด
ขอบเขตและอ�านาจในการด�าเนนิการของคณะกรรมการดงักล่าวไว้
อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล จัดท�ารายงานการ
ก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการทุจริตตามที่ได้รับแจ้งจาก
บุคคลภายในองค์กรและภายนอก และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร 

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ บรหิารความเสีย่ง สรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทน
 น�าเสนอแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business 
Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนเกี่ยว
กบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอบทานและน�าเสนอนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พจิารณาอนมุตั ิสรรหากรรมการบรษัิท และกรรมการชดุย่อย โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายการก�าหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและกฎบัตร

คณะกรรมการ CSR
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญเพื่อความยั่งยืนของบริษัทมุ ่งเน้นไปสู ่
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อมุ่งไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) 
การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื่อมโยงและ
สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัทมายัง
คณะกรรมการบริหารลงมาสู่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงทั้งนี้รูปแบบของการจัดการความยั่งยืน
ขององค์กรจะไม่เน้นการจดัตัง้เป็นแผนกรบัผดิชอบด้าน CSR โดย
จะเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร

การด�าเนินงานของคณะกรรมการ CSR
• วางแผนงานประจ�าปีและก�าหนดงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
• ปฏิบัติงานตามแผนและตรวจสอบผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย
• คณะกรรมการ CSR รายงานผลการด�าเนินงานด้าน CSR ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุกเดือน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการ CSR
• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารรายงานผลการด�าเนนิงานของ
คณะกรรมการ CSR ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระรับ
ทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
• ท�าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการด�าเนินงานและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทางบอร์ดประกาศของบริษัทฯ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ในส่ือส่ิงพิมพ์ข่าวในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.
cho.co.th และ www.facebook.com ชื่อ Cho Thavee Csr, CHO 
CSR Happy workplace, CHO CSR Environment, CHO CSR 
Special Activities – SPA และ CHO CSR Social community 
and activity, CHO News

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
• กรรมการ CSR ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารด�ารงต�าแหน่งตามวาระ
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัให้ความเหน็ชอบมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 2 ปี และเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
กรรมการ CSR ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง
ตั้งใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR
1. รับนโยบายวางแผนก�าหนดงบประมาณและก�ากับดูแลการท�า
กิจกรรม CSR
2. เป็นผูพ้จิารณาคดัเลือกคณะท�างานแต่ละฝ่ายเสนอกรรมการผู้
จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้ง
3. ก�าหนดยุทธศาสตร์และออกนโยบายการท�า CSR ในแต่ละฝ่าย
4. ควบคุมและติดตามผลการท�างาน CSR ในแต่ละฝ่าย
5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน CSR
6. ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ
7. ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดท�าตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย
มาตรฐานการท�า CSR สากล

ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256132

ที่มาของคณะกรรมการ CSR
 บริษัทมีนโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกแผนกโดย
มกีารด�าเนนิงานด้าน CSR ซึง่คณะกรรมการและคณะท�างานของ 
CSR มาจากการเสนอชื่อจากแต่ละแผนกเพื่อเป็นตัวแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่
• ได้รบัการลงนามแต่งตัง้โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• คณะกรรมการท้ังหมดประกอบด้วยฝ่ายกิจกรรมสังคมและ
ชมุชน (SCA) ฝ่ายส่ิงแวดล้อม (Environment) ฝ่ายกจิกรรมพเิศษ 
(SPA) ฝ่ายHappy Workplace มาจากการสรรหาและสมัครใจจาก
พนักงานทั้งในส่วนบริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
องค์กรเพื่อให้สามารถจัดการโดยรอบด้านมุ่งเน้นผลกระทบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

 โดยพนักงานในทุกระดับขององค์กรและทุกแผนกจะเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะมีรายชื่อ
อยู่ในฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ตามที่ประธานฝ่ายได้มอบหมายให้โดย
เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโดยกระบวนการฝ่ายท้ังนี้ทุก
กระบวนการเรียนรู้จะมุ่งเน้นที่ความคิดดีๆ ต่อกันช่วยเหลือกัน
อย่างเป็นกศุลและเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่ได้มุ่งเน้นเพือ่แข่งขันหรือ
เอาผลงาน/รางวัลตอบแทนแต่อย่างใด

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บรษิทัฯ ได้รบัผลการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ปี

ผลการส�ารวจ (%)

คะแนนของ CHO จัดอยู่ในระดับ
คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2561 92% ดีเลิศ 81%

2560 90% ดีเลิศ 80%

2559 89% ดีมาก  78%

2558 87% ดีมาก  75%

2557 66% ดีพอใช้ 72%

ปี

ผลการประเมิน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คะแนนของ CHO จัดอยู่ในระดับ
คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2561 96 ดีเยี่ยม 92.42

2560 96 ดีเยี่ยม 91.97

2559 100 ดีเยี่ยม 91.62

2558 100 ดีเยี่ยม 92.68

2557 90.13 ดีเยี่ยม 91.35

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ
มีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2561
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
 จรรยาบรรณของบริษัทจัดท�าขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 และ
ได้ปรับปรงุครัง้ที ่1 ในปี 2559 เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
เป็นไปอย่างถกูต้องโปร่งใสยตุธิรรมและสามารถตรวจสอบได้รวม
ถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในด�าเนนิการตรวจสอบในความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานโดย
ด�าเนนิงานอยู่ในระเบียบข้อบงัคบัทีต้่องได้รบัการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการตรวจสอบก่อนและผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบในทุกไตรมาสนอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นแนว
ปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายที่
เก่ียวข้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ใน
คูมื่อจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั สามารถดรูายละเอยีดของ
จรรยาบรรณทางธรุกจิเพ่ิมเตมิได้ในเว็บไซต์ของบรษัิท ที ่http://
cho-th.listedcompany.com/misc/cg/code_of_conduct.pdf

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดความรับผิด
ชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสม 
ส�าหรบัการป้องกนัการคอร์รปัชัน่ ในกจิกรรมต่าง ๆ  ทีอ่าจมคีวาม
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ท�าขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 และได้
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี 2558 เพ่ือยกระดับความเป็นสากลของ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น การสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคล
ภายนอก เพื่อเป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://cho-th.
listedcompany.com/misc/cg/20150824-cho-anti-corrup-
tion_policy-th.pdf

 โดยเสนอการปรบัปรุงผ่านคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
บรหิาร ความเสีย่ง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการ
บริษัท ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกนัทีช่ดัเจน เพือ่ความยัง่ยืนของบรษิทัฯและตามหลกัจรรยา
บรรณทางธุรกิจของบริษัท
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมา
โดยตลอด ด้วยวธิกีารสือ่สารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์
ของบริษัท และบริษัทฯ ได้จัดท�าเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงานทุก
คน อีกทั้งแจ้งนโยบายในการประชุมฝ่ายบริหาร และมอบหมายให้
พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมสัมมนากับภาคเอกชน
และรัฐ เช่น กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) สมาคมส่ง
เสริมสภาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส�านักงานก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นต้น 

กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
 บริษทัฯจดัช่องทางการสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัที ่www.cho.co.th แล้วส่งผ่านอเีมล์ได้โดยตรงทีอี่เมล์ auditcom@cho.co.th 
ส�าหรบัผูร้้องเรยีน แจ้งเบาะแส มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัเร่ืองทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  ทัง้ 3 ท่าน โดย
บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนางอัปสร สุริยา ผู้
จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น ผู้ดูแลอีเมล์นี้  จัดให้มีระดับความปลอดภัยที่ดี ผู้อื่นไม่สามารถดูได้ และไม่สามารถลบหรือแก้ไข
ข้อมูลใดๆ ที่มีผู้ร้องเรียนส่งมาได้  และท�าเมนูในเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ร้องเรียนสามารถคลิกเข้ามาแจ้งข้อมูลได้รวมเรื่องร้องเรียนที่ผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ และจดหมาย ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ด�าเนินการแก้ไข

รายงานสรุป ประเมินความพึงพอใจ

ตรวจสอบและประเมินเรื่อง

บันทึกรายงานการร้องเรียน

กระบวนการบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน

นโยบาย

ต่อต้าน

คอร์รัปชัน



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256134

 บรษิทัฯได้ด�าเนนินโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่มาโดย
ตลอดมกีารสือ่สารในองค์กรผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั
และแจ้งนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการมอบ
หมายให้พนกังานในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่างๆ เข้าร่วมสมัมนากบัภาค
เอกชนและรัฐเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนว
ร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 ทัง้นีใ้นปี 2561-2562 อยูร่ะหว่างเตรยีมความพร้อมในการ
ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
และปรบัปรงุระเบียบปฏบิตัขิององค์กรให้เป็นมาตรฐานยิง่ขึน้ตาม
หลักสากล 

กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
 บริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่น
ค�าร้องเรยีน โดยตดิตัง้ไว้ 2 กล่อง เพือ่เพิม่ช่องทางการร้องเรยีน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นค�าร้องเรียนที่
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท

จดหมายส่งถึง

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)
 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ต�าบลเมืองเก่า  
 อ�าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

อีเมล์ auditcom@cho.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1235

โทรสาร 043-043899

ติดต่อกรรมการบริษัท

อีเมล์       : info@cho.co.th 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการบริษัท
  บรษิทั ช ทว ีจ�ากดั(มหาชน) เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง  
                      ต�าบลเมอืงเก่า อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  40000

ติดต่อกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์       : auditcom@cho.co.th 
ไปรษณีย์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
        บรษิทั ช ทวี จ�ากดั(มหาชน)เลขที ่265 หมู ่4 ถนนกลางเมอืง      
                ต�าบลเมอืงเก่า อ�าเภอเมอืงขอนแก่น   จงัหวัดขอนแก่น  40000

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์       : ir@cho.co.th 
ไปรษณีย์  : นักลงทุนสัมพันธ์
         บรษิทั ช ทว ีจ�ากดั(มหาชน) เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง       
                ต�าบลเมอืงเก่า อ�าเภอเมอืงขอนแก่น   จงัหวัดขอนแก่น  40000

 กล่องที่ 1 ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้
ด�าเนินการรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจากกล่องมีการเปิดกล่อง
เดือนละ 1 ครั้ง น�ามาในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินเร่ือง ด�าเนินการเสนอต่อไปที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเสนอวิธีการแก้ไขไปที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป ในปี 2561 เรื่องร้อง
เรียนที่ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนกล่องที่ 1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 กล่องที ่2 ถึงคณะกรรมการ CSR เพ่ือเปิดรบัเรือ่งร้องเรียน
ที่ผู้ร้องเรียนไม่สะดวกแจ้งผ่านโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจ
สอบ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มกล่องร้องเรียนกล่องที่ 2 นี้ขึ้นมา เพื่อให้
พนักงาน บุคคลทั่วไป และบุคคลภายในบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ 
CSR น�าไปพจิารณาเพือ่เสนอในทีป่ระชมุของคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องที่ร้องเรียน แล้วแจ้งผลการแก้ไข
ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 
2561 ร้อยละ 100 เรื่องที่ร้องเรียนมาจากพนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วร้อยละ 
94  ในปี 2561 เรือ่งร้องเรยีนทีผ่่านกล่องรบัเรือ่งร้องเรยีนกล่อง
ที่ 2 มีเรื่องร้องเรียน 17 เรื่อง 
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บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

35

การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
รฐัธรรมนญู โดยให้ความส�าคญัต่อความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั
ของพนกังาน ไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ ภาษา อาย ุการศกึษา สถาบนั 
เพศ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล และ
ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม   บรษิทัฯ ก�าหนดให้พนกังาน ต้อง
มอีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปี ไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงาน เปิดกว้างในการ
จดัจ้างพนกังานซึง่มคีวามพกิารและได้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร โดยบรษิทัฯ ได้ให้เงิน
สวัสดิการช่วยเหลือรายเดือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาโอกาสในสงัคมต่อไป
 บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดรับคนพิการเข้าท�างานเพ่ือสร้างเสรมิ 
ความเท่าเทยีมกนัและส่งเสรมิให้คนพกิารมีคณุภาพชวีติทีด่ ีข้ึนอย่าง
สม�า่เสมอ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัคนพกิาร เข้าท�างาน รวม 8 
คน คดิเป็นร้อยละ 1 ของพนกังาน ทัง้หมด และมเีงนิสวสัดกิารคน
พกิารเพือ่ให้พนกังาน ผู้พกิารได้รบัความช่วยเหลอื เป็นการปฏบิตัิ
ต่อแรงงานที ่ ดีย่ิงขึน้ อกีทัง้ยงัได้จดัให้พนกังานผูพ้กิารท�างานใน
แผนก ทีเ่หมาะสม และลดความเสีย่งจากอุบตัเิหตจุากการท�างาน

ตารางสรุปข้อร้องเรียนปี 2561

จ�านวนเรื่อง

ข้อร้องเรียนทั้งหมด 17

ผ่านการแก้ไขแล้ว 16

อยู่ระหว่างการแก้ไข 1

เว็บไซต์   ไม่มี

โทรศัพท์   ไม่มี

กล่องรับเรื่องร้องเรียน 17 เรื่อง

จดหมาย ไม่มี

และ  อื่นๆ ไม่มี

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ภายในปี 2561

ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ�านวนข้อเรียกร้อง กรณี 0 0 0

ข้อเรียกร้องกรณีการเลือกปฏิบัติ ครั้ง 0 0 0

จ�านวนเรื่องร้องเรียนให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท กรณี N/A N/A 1

จ�านวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0 1

ด้านสังคม หน่วย ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม กรณี 0 0 2

จ�านวนเรื่องร้องเรียนให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติภายในบริษัท กรณี N/A N/A 12

จ�านวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0 14

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ�านวนข้อร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม กรณี 0 0 2

จ�านวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0 1

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ�านวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านแรงงาน ครั้ง 0 0 0

จ�านวนข้อร้องทุกด้านสิทธิมนุษยชน ครั้ง 0 0 0

จ�าวนข้อเรียกร้องที่ได้ด�าเนินการแก้ไข กรณี 0 0 0

กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมบริษัท
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย
ราชการ บริษัทเอกชน บริษัทคู ่ค ้า บริษัทลูกค้า โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และผู้ถือหุ้น  เป็นต้น เพื่อเยี่ยมชมบริษัท เป็นศูนย์
การเรยีนรู ้เข้าศกึษากระบวนการผลติ การควบคมุคณุภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256136

 บริษัทฯ มีความมั่นใจในการด�าเนินงานผลิตสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า ให้ยอมรับในด้านผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน จากการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกนัขบัเคลือ่นให้การพฒันาระดบัท้องถิน่ ไปสูร่ะดบัสากล อัน
จะน�าความเจริญในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่
กัน โดยก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กรทัง้ภายในและ
ภายนอก โดยมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม และ
สร้างผลตอบแทนทีเ่ตบิโตอย่างเป็นธรรม มคีวามโปร่งใส มสี�านกึ
ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน โดย 
บริษัทฯ มีแผนด�าเนินการของแผนแม่บท 10 ปี ซึ่งมีการทบทวน

เป็นประจ�าทุกๆ ปี ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคู่ค้า ลูกค้า 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพนักงานในองค์กร มี
การส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ จากลูกค้า เป็นประจ�า
ทกุปี    อีกท้ังสือ่สารและท�างานร่วมกนักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในทุก
ภาคส่วน เพือ่น�าข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธภิาพของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และการบรกิารได้อย่างถูกต้อง ร่วมทัง้เพ่ือให้เกดิการมี
ส่วนร่วมกนัอย่างแท้จรงิ จงึสรปุประเด็นด้านความรบัผดิชอบและ
กระบวนการสื่อสารตามแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

กจิกรรมทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์ CHO 2023 ในปี 
2561 จัดขึ้นเป็นครั้ง 6
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บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

37

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ประเด็นด้านความ
รับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบ

สนอง

พนักงาน การพัฒนาความรู้ของ
พนักงานเป็นสิ่งที่เราให้
ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
บริษัทฯ มุ่งเน้นพนักงาน
ได้เรียนรู้งานช่างและเพิ่ม
เติมในด้านทักษะความ
ช�านาญ มีวิชาการเพื่อน�า
ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่ง
ผลถึงเรื่องค่าตอบแทน ที่
สูงขึ้นโดยไม่ต้องกลับไป
เรียนในสถานศึกษาอีก
ซึ่งเป็นการเรียนควบคู่
กับการปฏิบัติงานจริงได้
อย่างเหมาะสม อีกทั้งสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร
ในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะ
กรรมการ CSR จัดท�าขึ้น
เป็นประจ�า

• การสื่อสาร และการรับ
ข้อมูลต่างๆ ในองค์กร
ของพนักงาน เช่น การ
สื่อสารผ่านเสียงตามสาย 
กิจกรรมท�าบุญตักบาตร
ประจ�าเดือนเกิด ผ่าน CSR 
ฝ่าย Happy work place 
และกิจกรรมต่างๆ
• CEO พบพนักงานในการ
ประชุมแถว เดือนละ 1 ครั้ง  
• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบ
ริษัทฯ ผ่านรายงานประจ�า
ปี รายงานความรับผิด
ชอบต่อสังคม 
• การพัฒนาฝึกอบรม
บุคคลกรอย่างยั่งยืนจัดให้
มี โครงการพัฒนาบุคคลา
กรโรงเรียนช่าง ช ทวี และ
การจัดฝึกอบรม
•  รับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานจากแบบส�ารวจ
ความคิดเห็น 
• กล่องรับความคิดเห็นและ
การร้องเรียน  
• การประเมนิผลการท�างาน
ตนเองปีละ 2 ครั้ง

• สือ่สารผ่านเสยีงตามสาย 
และการจัดกิจกรรมต่างๆ
•สื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

• พฒันาวฒันธรรมทีด่งีาม
ภายในองค์กร  
• ทศิทางพฒันาธรุกจิและ
สร้างความสมัพนัธ์
• การบรหิารงานบคุลากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• สวสัดกิารและค่าตอบแทน
ทีด่ขีึน้  ความมัง่คง

• จัดกิจกรรมสร้างความ
ผูกพันพนักงาน สร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้
พนักงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี
• จัดอบรมให้ความรู้และ
การจัดให้พนักงานในระดับ
ช่างเข้าศึกษาความรู้เพิ่มใน
โรงเรียนช่าง ช ทวี
• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน
• บริษัทมีสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 
สวัสดิการเงินคนพิการ 
ข้าวฟรี เป็นต้น
• สวัสดิการมอบเงินทุนเพื่อ
การศึกษาบุตรพนักงาน
• ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการพนักงาน 

ชุมชนละสังคม การลดมลภาวะจากการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ด้านเสียง ด้านกลิ่น จัด
ดูแลในการตรวจสอบ
และให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน ในการตอบสนอง
เรื่องที่ชุมชนร้องขอ และ
การจัดท�าระบบป้องกันใน
มลภาวะต่างๆ การช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วัด 
โรงเรียน ตามวาระประจ�า
ปี สนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนภายในท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุข
ภาพ หันมาเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพและครอบครัวกีฬา
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 

• การสนับสนุนกิจกรรม
และให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ โดยร่วม
สนับสนุนทั้งด้านการศึกษา 
เทคโนโลยี กีฬา วัฒนธรรม 
พุทธศาสนา
• การร่วมประชุมกับหน่วย
งานภาครัฐของท้องถิ่น 
ร่วมกิจกรรมชุมชน หน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์การปกครองท้องถิ่น
• กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล 
ช ทวี จูเนียร์ คัพ  และ
กิจกรรมประเพณีไทย ปี
ละ 1 ครั้ง
• จัดการส�ารวจชุมชนรอบ
โรงงาน ด้านสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม ปีละ1 ครั้ง
• การรับเรื่องร้องเรียนจาก
ชุมชน 

• การให้ข้อมลูต่างๆ ของบ
รษิทัฯ จากรายงานประจ�า
ปี รายงานความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม
• วทิย ุFM Face book  การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่าน 
Social  Media  You  Tube 
channel

• ชมุชนและสงัคมได้รบัการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื
• การดแูลสิง่แวดล้อมรอบ
โรงงานให้ดขีึน้ ลดผลกระ
ทบด้านกลิน่ของการพ่นสี

• จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 
• ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• สร้างพื้นที่สีเขียวโดยการ
ปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงงาน
ผลิตเพื่อลดกลิ่นสีออกจาก
โรงงานสู่ชุมชนรอบข้าง
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ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ประเด็นด้านความ
รับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบ

สนอง

ลูกค้า / คู่ค้า การปฏิบัติตามสัญญาข้อ
ตกลงของกระบวนการ 
พัฒนาการบริการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรมที่
ทันสมัย  กฎหมายที่เกี่ยว
ข้องใหม่ๆ  การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
อย่างมีระบบระเบียบ  การ
สั่งซื้อสินค้าและช�าระเงินต่อ
คู่ค้าที่เป็นธรรม 

• จัดการประชุมร่วมกับผู้
ประกอบการ ไตรมาสละ 
1 ครั้ง
• การติดต่อสื่อสารผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่าน
เว็บเพจ  
• ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ  
ปีละหลายครั้ง
• การส�ารวจความพึงพอใจ 
ปีละ1 ครั้ง
• คู่ค้าร่วมกับบริษัทฯ 
สนับสนุนกิจกรรม ช ทวี จู
เนียร์คัพ ปีละ1 ครั้ง
• การจัดให้มีช่องทางให้
ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ
แนะน�าเพื่อปรับปรุงการ
ด�าเนินงานและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  
• การบริการหลังการขาย
ในประเทศ ให้บริการรับแจ้ง
ปัญหางานซ่อมบริการ 
(After Sales Service)   
ตลอด 24 ชั่วโมง

• แบบส�ารวจความพึง
พอใจของลูกค้า
• การรับรู้ข้อมูลของบ
ริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี 
รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• ผ่าน Social Media 
• อีเมล์ เว็บไซต์ และ แบบ
ประเมิน

• การตอบสนองต่อความ
ต้องการในเรื่องต่างๆ แก่
ลูกค้า
• สินค้าที่ต้องการ และการ
ท�าให้สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ
• บริหารงานซ่อมบริการให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
• การส่งมอบที่ตรงเวลา

• ค้นคว้าเทคโนโลยีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งมั่น
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เท่าเทียบสากล 
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทัน
สมัย และมีมาตรฐาน
•  พัฒนางานหลังการขาย
อย่างต่อเนื่อง
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ
ตกลงของ ลูกค้าและคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด 

เจ้าหนี้/ลูกหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ
ตกลง มีความโปร่งใสใน
การสั่งซื้อสินค้าและช�าระ
เงินต่อคู่ค้าที่เป็นหลัก
ธรรมาภิบาล 

• การให้ข้อมูลต่างๆ ของบ
ริษัทฯ จากรายงานประจ�าปี
• รายงานงบการเงินปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อ
บังคับและการก�ากับดูแล
กิจการ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
• ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

• ติดต่อสื่อสารผ่าน
การพบปะพูดคุย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ 
จดหมาย  และเว็บไซต์ 
(website)  
 

• การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ ตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

• ปฏิบัติตาม ระเบียบ 
เงื่อนไขข้อตกลงตาม
สัญญาเงินกู้ ข้อตกลง
ต่างๆ  และด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส 
• จัดเยี่ยมชมกิจการเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจในการ
ด�าเนินงาน

คู่แข่ง/พันธมิตร ปฏิบัติตามกรอบกติกา
ของการแข่งขันการประมูล
ที่ถูกต้อง   ตามหลัก
ระเบียบข้อบังคับของการ
เสนอและประมูล การให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แลก
เปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

• การจัดกิจกรรมประชุม
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
• ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการเยี่ยมชม
กิจการระหว่างกัน และ
ความร่วมมือทางธุรกิจใน
อนาคต 

• รายงานประจ�าปี รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• บันทึกข้อตกลง (MOU)
• การประชุมร่วมกัน
• จดหมาย E-mail เยี่ยม
ชมกิจการ แลกเปลี่ยน
วิทยากร และ Website 

• การแข่งขันอย่างโปร่งใส 
มีจริยธรรม และด�าเนิน
กิจกรรมทางตลาดอย่าง
เป็นธรรม 
• การได้รับความไว้วางใจ
จากพันธมิตร 

• ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
• การแข่งขันทางการค้า
ตามกลไกตลาดอย่างเป็น
ธรรม
• จัดตั้งกิจการค้าร่วม 
(Consortium) เช่น กับ
บริษัท สแกน อินเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) ในนาม 
“กลุ่มร่วมท�างาน SCN-
CHO”
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ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ประเด็นด้านความ
รับผิดชอบ 

กระบวนการสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งที่บริษัทตอบ

สนอง

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน
ที่มั่นคง มีผลการประกอบ
การจากการลงทุนที่ดี มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ด้วยขั้นตอนที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความ
ชัดเจนโปร่งใส องค์กร
มีการพัฒนาในเชิงบวก
อย่างต่อเนื่อง อนาคตของ
การให้บริการมีแนวโน้ม
ขยายเพิ่มมากขึ้น 

• จัดท�ารายงานประจ�าปี 
รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้กับผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี
• การเปิดให้เยี่ยมชมบริษัท 
2 ปี ต่อ 1 ครั้ง
• การบรรยายสรุป Road 
show ตามจังหวัดต่างๆ 
ทุกไตรมาส
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน (Opportunity 
Day) ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• การออกบูธจัดแสดง
นิทรรศการเพื่อการลงทุน 
ปีละ 1 ครั้ง
• การประกาศผลประกอบ
การของบริษัทฯ ทุก
ไตรมาสและเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์ของบ
ริษัทฯ และบน Face book 
CHO News

• ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
จดหมาย  เว็บไซต์ของ
บริษัท และ Face book 
CHO News 

• การให้ผลตอบแทนการ
ลงทุนสูงสุดและการเจริญ
เติบโตของธุรกิจ
• การบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส
• สร้างความเข้าใจในการ
ด�าเนินงานของบริษัท  

• เพิ่มช่วงทางการรับข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนได้ทราบข้อมูลขอ
งบริษัทฯ 
• เพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ในเว็บไซต์ของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้มีข้อมูลที่ทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และ
ทันสมัย

สื่อมวลชน แหล่งข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว

• รายงานประจ�าปี รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
Press tour Thank Press 
• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนใน
โอกาสต่างๆ

• การแถลงข่าว อีเมล์
(E-mail)  เว็บไซต์(Web-
site)  Facebook  Line  
โทรศัพท์  การโฆษณาใน
ช่องทางของ CHO YOU-
TUBE CHANNEL 

• การได้รับข้อมูลที่ทันต่อ
เวลา ถูกต้อง ครบถ้วน เท่า
เทียบกัน
• การได้รับข้อมูลความคือ
หน้าทางธุรกิจของบริษัท
• เปิดเผยข้อมูลกับสื่อทุก
สื่อที่เท่าเทียมกัน  

• ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบ
หน้าของธุรกิจ

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ได้มีการติดต่อจัด
ซื้อ จัดจ้าง กับทางหน่วย
งานราชการมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง
หน่วยงานราชการยังต้อง
ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนด 

• หน่วยงานราชการเข้า
เยี่ยมชมกิจการ ปีละ
หลายครั้ง 
• การเสนอราคาจัดซื้อ จัด
จ้างกับหน่วยงานราชการ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เงื่อนไขของรัฐ  

• จดหมายจากหน่วยงาน
ราชการ ติดต่อสื่อสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์  เว็บไซต์ 
(Website)

• บริษัทฯ ได้รับความไว้ใจ
จากหน่วยงานราชการ เป็น
บริษัทฯ ที่ประกอบกิจการ
ด้วยความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส 
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 บริษัทฯ ให้ความสนใจและให้ล�าดับความส�าคัญต่อประเด็น
ความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ ทีท่�าให้ธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ในอนาคต ด้วยเหตุนี้เราจึงด�าเนินการประเมินประเด็นส�าคัญต่อ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื ในความเสีย่ง หรอืโอกาศทางธรกจิสังคม
และส่ิงแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ(ปัจจัยภายใน) เช่นเดียวกับผลกระ

ทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ปัจจัยภายนอก) และน�าผลที่ได้เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติในการน�าเสนอ
รายงานฉบับนี้ โดยประเมินให้สอดคล้องกับหลักการของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 
 ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้คดัเลือกประเดน็ส�าคญัจากกรอบการบรหิารการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 15 ประเด็น (ตามรายละเอียดในตาราง 
Materiality Matrix) ด้วยการคลาดหวังทีอ่าจจะเกดิผลกระทบต่อความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ ขององค์กร ทีอ่าจแสดงถึงโอกาสหรือความ
เสีย่ง ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม ในทกุภาคส่วนการด�าเนินธรุกจิครอบคลมุกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยี ภายใต้ขอบเขตผลก
ระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาประเด็นและล�าดับความส�าคัญจากผลส�ารวจประจ�าปี 2561
1. ข้อมูลการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
2. ข้อมูลผลการส�ารวจชุมชน
3. ข้อมูลผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
4. ข้อมูลผลการส�ารวจความผูกพันและความสุขของพนักงานในองค์กร

 การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization)
 บริษัทฯ มีการทบทวนล�าดับประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ  โดยการเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ และตัวช้ีวัดตามแนวทาง GRI Sustainability Reporting 
Standards ซึ่งในปี 2561 บริษัทพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญใน 2 เกณฑ์ เพื่อก�าหนดประเด็นต่างๆ ลงตาราง Materiality Matrix 
โดยเน้นประเด็นส�าคัญระดับมากและประเด็นส�าคัญระดับน้อย
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 บริษัทฯ จะพัฒนาการประเมินประเด็นที่ส�าคัญให้ดียิ่งขึ้น ในการประเมินครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสะท้อนนัยส�าคัญของ
แต่ละประเด็นให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น
 
 กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจระยะยาวสู่ปี ค.ศ 2023
 CHO ใช้นโยบายการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื ด้วยกลยทุธ์การวางแผนระยะยาวตาม แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 แกร่ง กล้า 
ต่าง” และเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ (Learning Organization) ผ่านเครือ่งมือ ทีส่�าคญั ได้แก่ Routine to Research (R2R) Knowledge 
Management (KM) และ Continuous Quality Improvement (CQI) ท�าให้เกดิกระบวนการ เรยีนรูต้ลอดเวลา ส่ิงทีมี่ความส�าคญัมากทีส่ดุ 
คอื พนกังาน เพราะเป็นผูเ้ชือ่มโยงและส่งต่อการพฒันาจากภายในองค์กร ออกไปสู่สังคม และส่ิงแวดล้อมภายนอก น่ีคอื ‘ความยัง่ยนื’

แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”
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 การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรจะได้รับ
นโยบายการก�าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการบรษิทั
มีหน้าที่ส�าคัญในการวางเป้าหมาย ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และกรอบ
การบริหารจดัการมายงัฝ่ายบรหิารรบัผดิชอบ ทัง้นีก้ารถ่ายทอด
จะอาศยักลไก กระบวนการด�าเนินงานของกลุม่กจิกรรมต่างๆ เพ่ือ
ให้บรรลุถึงเป้าหมาย ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กรคือ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning organization) ทั้งนี้ทิศทางนโยบายของการ
จัดการความย่ังยืนจะใช้กระบวนการจากกลุ่มต่างๆให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา (All the time) โดยใช้กลไกที่มีอยู่เช่น หลักสูตร

โรงเรียนช่าง ช ทวี  หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (CHO Pro-
gram) กระบวนการของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้การขับเคล่ือน
เชิงนโยบายเพื่อน�าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ
คือ การผลักดันและพัฒนาการท�างานประจ�าอย่างเป็นระบบ ทั้ง
นี้บริษัทฯ ได้น�าเครื่องมือที่ส�าคัญมาใช้ในการขับเคลื่อนคือ R2R 
(Routine to Research) โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)  เป็นเครื่อง
มือสนับสนุนทีส่�าคญัในการพฒันางานประจ�าไปสูก่ระบวนการท�า
วิจัยในงานประจ�า (R2R) 

การขบัเคลือ่นนวตักรรมเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื

นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
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 โดยสรุปคือ นโยบายการขับเคลื่อนขององค์กรจะมุ่งเน้นความรู้ (Knowledge) เป็นพื้นฐานการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 
โดยมีกลุ่มกิจกรรมหลักสูตรพื้นฐานของบริษัทและเครื่องมือ R2R ที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ENV
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

HPW
ฝ่าย

HAPPY WORK PLACE

CHO
School

Program
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การฝึกอบรมงานช่าง 
 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบันโยบายและสภาวการณ์ด้วยการพัฒนาความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะ
ของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ ตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ 
1. การสอนงาน (Coaching / OJT) 
2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing / CHO School) 
3. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment / Mechatronics Project) 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของโรงเรียนช่าง ช ทวี มารวมเป็นการเรียนรู้แบบการเรียนรู้งานตาม
ส่วนงานปฏบัิตติามท่ีได้รบัมอบหมาย (Training in Process) ส�าหรบัพนักงานทกุคนทีเ่ข้าท�างานใหม่และพนักงานเดมิ และมกีารอบรม
พืน้ฐานเบ้ืองต้นในการแบ่งปันความรู ้(Know ledge Sharing) เพือ่พฒันาความรูง้านช่างให้ปฏบิติังานได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทัง้นีใ้น
ปี 2562 บริษัทฯ จะพัฒนาการการเรียนในโครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี และจะท�าการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 
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ปี 2560

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานประจ�า

ปี 2561

หมายเหตุ ร้อยละของจ�านวนผู้เข้าเรียนคิดจากจ�านวนของพนักงานทั้งหมด

เช่ือมการเรียนรู้
เช่ือมความส�าเร็จอย่างย่ังยืน

 “โครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี คือผลผลิตอันเกิดจาก 
แนวความคิด R2R ท่ีน�าเอานวัตกรรมและเคร่ืองมือมาจัดการ
องค์ความรู้ในทุกกระบวนการเสมือนด่ังรากฐานท่ีดีและม่ันคง 
ในการวางล�าต้นของ CHO ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
อย่างสมบูรณ์ด้วยความย่ังยืน”     คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
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 R2R เป็นโครงการ “การเรียนรู้” ที่กระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผสมผสานไปกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดยใช้นวัตกรรมหรือ Innovation 
ของพนักงานทุกระดับ ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานด้วย
ตัวเองจากงานประจ�า ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการท�าวิจัย ซึ่ง
ทุกข้ันตอนของแต่ละโครงการ จะมีคณะกรรมการพิจารณาผล
งานและให้การสนบัสนนุโครงการ สามารถน�าไปด�าเนนิการประยกุต์
ใช้ได้จรงิ พร้อมทัง้แบ่งปันความรูจ้ากการปรบัปรงุทีดี่ขึน้กบัหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาก�าท�างาน

ของพนักงาน และผลงาน R2R ของพนักงานทีผ่่านการพจิารณา
และใช้งานได้จริงจะได้รับรางวัลตอบแทนจากบริษัทเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการแสดงผลงาน

ความคาดหวังจากการท�า R2R
• การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้ได้รับ
ความพึงพอใจจากลูกค้า
• มกีารปรบัปรงุประสทิธผิลและความสามารถขององค์กรโดยรวม
• เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับพนักงานแต่ละบุคคล

พฒันางานประจ�าสูง่านวจัิย (R2R)ผลงานของโครงการ R2R ปี 2557-2561

โครงการที่มีผลงานจริงใช้งาน
อยู่ในระหว่างด�าเนินการ
ไม่ผ่านการพิจารณา
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“นวัตกรรม”
นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

 แนวความคดิแบบ R2R หรอื
นวัตกรรมและเคร่ืองมือส�าหรับการ 
จัดการองค์ความรู้ที่ทาง CHO น�า 
มาปรับใช้เป็นการวางรากฐานที่ด ี
ในการสร้างรากแก้ว CHO ให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสมบรูณ์ 
ซึง่ก้าวเดนิทัง้หมดต่อจากนีค้อืหมดุ 
ทีส่�าคญัส�าหรบัการขบัเคลือ่นนโยบาย 
องค์กรไปสูค่วามย่ังยืนต่อไป
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ผลงานต้นแบบที่ใช้งานจริงปี 2561

เครื่องตัวจับยกถังเรซิ่น 
คุณสมบัติ : ใช้ยกถังเรซิ่นเพื่อเตรียมท�าการเคลื่อนย้าย 
ประโยชน์  : ลดชั่วโมงการท�างานยกถัง  ประมาณ 33 % 
   ลดการใช้แรงงาน ประมาณ 50 % 
   ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

ข้อเสีย  : ต้องหมั่นตรวจดูสภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
  อยู่ตลอด เพื่อป้องกันการช�ารุด

รถยกถังเรซิ่นและเจลโค้ด 
คุณสมบัติ : ใช้ขนย้ายถังเรซิ่นไปยังพื้นที่ใช้งานและพื้นที่จัดเก็บ 
ประโยชน์ :  ลดเวลาท�างาน    ประมาณ  45 % 
                    ลดการใช้แรงงาน  ประมาณ 50 % 
                  ลดปัญหาช่วงเวลารอรถ Forklift ในการมาขนย้าย 

ข้อเสีย  : ล้อเล่ือนต้องอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ตลอดขณะใช้งาน 
  เนือ่งจากใช้บรรทกุของทีม่นี�า้หนกัเยอะ หากล้อเลือ่น
  หลุดจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน�้ามันไฮดรอลิค 
คุณสมบัติ : ใช้ในงานซ่อมบ�ารุงการเปลี่ยนน�้ามันไฮดรอลิค 
ประโยชน์ : ลดชั่วโมงการท�างาน ประมาณ 37 % 
                 ลดการใช้แรงงาน   ประมาณ 33 % 
                 สามารถเคลื่อนย้ายไปตามพื้นท�างานได้ 

ข้อเสีย  : หากมอเตอร์ช�ารดุจะท�าให้เครือ่งไม่สามารถใช้งานได้
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กิจกรรมร่วมกับสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 ในปี 2561 นายนติธิร ดอี�าไพ ผูบ้รหิารของบรษิทั และพนักงานของบรษิทั มีโอกาสได้เข้าร่วมสนับสนุนกจิกรรมการเพือ่สงัคมกบั
สมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใน โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” กิจกรรม
การน้ีจดัขึน้ทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กจิกรรมดงักล่าวได้ประชาสัมพนัธ์ความรูค้วามเข้าใจท่ี
ถกูต้องแก่ผูป่้วยและผูดู้แลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยได้รับการตอบรบัเป็นอย่างดีจากผูป่้วยมะเรง็ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องอ่ืนๆ 
ผลของการจดักจิกรรมน้ีท�าให้ผู้ป่วยมะเร็งมพีลงัและก�าลงัใจในการรบัมือกบัโรคมะเรง็ได้อย่างถูกต้องและสามารถต่อสู้กบัโรคมะเรง็ได้
เป็นอย่างดี

ความรับผิดชอบด้านสังคม
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หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน
          คณะกรรมการและคณะท�างานฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption) สิทธิมนุษยชน (SCA) และชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกรรมการและคณะท�างานได้มี
การประชุมปรกึษาหารอืแนวทางการท�างาน การแก้ไขปัญหาในเรือ่งทีร่บัผดิชอบทกุเดอืน เพือ่น�าแนวทางทีไ่ด้จากการประชมุเสนอในที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

การด�าเนินงานของ CSR CHO 

ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน 
(SCA)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
(SPA)

ฝ่าย Happy Workplace

รับผิดชอบในด้านการด�าเนิน
งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้
ด�าเนินการ Anti-Corruption 
สิทธิมนุษยชนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
และที่ส�าคัญคือการพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ขององค์กร

รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท
โดยมีบทบาทที่ส�าคัญคือการ
เชื่อมโยงการสนับสนุนต่างๆ 
ที่องค์กรให้กับหน่วยงาน
ภายนอกสนับสนุนความยั่งยืน
ขององค์กร

รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมความสุขทั้ง 8 ด้าน
ตามมาตรฐานความสุขของ
องค์กรทั้งนี้ได้ เพื่อพัฒนา
ความสุขอย่างยั่งยืนในตัว
บุคคลในเชิงจิตใจอีกด้วย

น�าไปสู่ความเชื่อมั่น ก�าลังใจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

Gifts 2 Give

ฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชน

ฟุตบอล ช ทวี 
จูเนียร์คัพ (CJC)
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   ผลการด�าเนินงานของฝ่ายกิจกรรมสังคมและชุมชนในปี 2561
 • โครงการแบ่งปันน�้าใจหมุนใช้เปลี่ยนมือ ( Gifts 2 Give)
การเสรมิสร้างสังคมในบรษัิทด้วยการท�าโครงการดีๆ  เพ่ือแบ่งปันน�า้ใจหมนุใช้เปลีย่นมอื ( Gifts 2 Give) น�าของใช้ทีไ่ม่ใช้งานแล้ว แต่ภาพ
ยังใช้งานได้ดี น�ามาแบ่งปันบริจาคให้เพื่อนพนักงาน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน

 • โครงการมอบการศึกษาบุตรพนักงาน

 
 

  

                                                                                                                                                 
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมอบผ่านโครงการ CSR ฝ่ายกิจกรรมสังคม
และชุมชน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับนักเรียนที่เรียนดี และ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ยังคงเน้นเรื่องคนเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
  ส่วนหน่ึงของการสร้างความส�าเร็จถ้าหากพื้นฐานการ ใช้ชีวิตของทีมงานยังไม่เกิดความสมบูรณ์ต่อให้เรามุ่ง ตอบแทนสังคม
มากแค่ไหนกไ็ม่ถงึแก่นแท้ของความเข้าใจ ฉะนัน้การจดัท�าโครงการมอบทนุการศกึษาบตุรพนักงาน ช ทว ีจงึเกดิขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการเสรมิสร้าง ความผูกพันระหว่างพนกังานกบัองค์กร อกีทัง้ยงัเป็นส่วน เติมเต็มทีดี่ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และท่ีส�าคญั
สามารถ สร้างก�าลังใจให้กับครอบครัว ส่งผลดีต่อการท�างาน และมี ความสุข ตามเป้าหมายของ CHO

 

 “เราเชื่อและศรัทธาเสมอว่านอกจากการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดความส�าเร็จ ภาพรวมของสังคมความ
รับผิดชอบที่ส�าคัญของเรา ซึ่ง กีฬา คือหนึ่งค�าตอบที่เราน้อมน�ามาปรับใช้”
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า ฟุตบอลนั้นเสริมสร้างให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่
ชาญฉลาด เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามธรรมชาติ รวมทั้งมีกฎกติกาที่ผู้เล่นทุกคนต้องเคารพซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ได้ทั้งใน
และนอกสนาม ท่ีส�าคญัฟตุบอลเป็นชนิดกฬีาทีไ่ด้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยรวมทัง้ทัว่โลก ด้วยความส�าคญัดังกล่าว บรษิทั 
ช ทวี จ�ากัด(มหาชน) จึงได้ด�าเนินการจัดแข่งขันฟุตบอลยุวชน “ ช ทวี จูเนียร์ คัพ” อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ยุวชนไทยทั่วประเทศสานต่อความฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
           นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
                  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ช ทวี จูเนียร์ คัพ
เชื่อมโยงโอกาส สานต่อความฝัน
สู่ฟุตบอลอาชีพของไทย
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 บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการพัฒนาการเล่นกีฬาของยุวชนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  จึงให้การสนับสนุนด้วยการเป็นผู้
จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้โครงการ ช ทวี จูเนียร์คัพ เป็นการปลูกฝังวินัยให้ยุวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
กฬีาตัง้แต่วยัเดก็เป็นหลกั และให้เยาวชนมสีนามในการแสดงความสามารถ ห่างไกลยาเสพตดิ อกีทัง้เป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีงของบริษัท
ผ่านโครงการ ช ทวี จูเนียร์คัพ และเป็นเวทีเริ่มต้นของยุวชนอายุไม่เกิน 12 และ 14 ปี เป็นรายการฟุตบอลยุวชนในจังหวัด ได้ให้โอกาส
ได้พัฒนาทักษะ ทั้งกีฬาฟุตบอล และกรีฑา ไปพร้อมๆ กัน

ฟุตบอลยุวชน

ครั้งที่
จ�านวนทีม

รวมต่อปี
รุ่น 12 ปี รุ่น 14 ปี

 16 23 38

19 26 45

26 27 53

32 28 60

32 32 64

32 32 64

32 32 64

33 41 74
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“CHO” ปลูก “รากแก้วทางความคิด”
ให้กับยุวชนด้วยมิติของกีฬา

อายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 14 ปี

ช ทวี จูเนียร์ คัพ

ฟุตบอล กรีฑา

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ ประโยชน์ที่สังคมและยุวชน

• สร้างความสามัคคีให้กับ
พนักงานของบริษัทจากการร่วม
กันท�ากิจกรรม
• ท�าให้แบรนด์ CTV/CHO เป็นที่
รู้จักในสังคม
• สร้างชื่อเสียงให้บริษัท
• สร้างมิตรภาพกับคู่ค้า ด้วยการ
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

• ปลูกฝังการมีวินัยให้กับยุวชน
• เป็นสนามเริ่มแรกของการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาไปสู่สนามการแข่งขันที่
ใหญ่ขึ้น
• ยุวชนได้พัฒนาทักษะ 
• ยุวชนหันมาสนใจกีฬา และหลีก
เลี่ยงยาเสพติด ลดปัญหาสังคม
• ยุวชนได้ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
มีสุขภาพที่ดี ร่ากายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
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ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (SPA) 
 กรรมการและคณะท�างานของฝ่ายกิจกรรมพเิศษ มหีนา้ที่รบัผิดชอบด้านการสนับสนุนและบรจิาคเพือ่ชว่ยเหลอืสงัคมในรปูแบบ
ต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์กบัสงัคมบริษัทฯ จึงได้มนีโยบายการท�างานด้าน CSR ในรปูแบบของกระบวนการพฒันาด้านความยัง่ยนือย่าง
แท้จรงิโดยมีฝ่ายกจิกรรมพิเศษเกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาความคดิต่อยอดจากทีเ่ป็นผูส้นับสนุนด้านต่างๆ ให้เป็นบรจิาคเพือ่เป็นการกศุลการ
สนับสนุนและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษในปี 2561

การแข่งขันสุดยอดช่าง ช ทวี 
 การจัดแข่งขันสุดยอดช่าง ช ทวี รุ่นที่ 1 เพื่อวัดศักยภาพพนักงาน และเป็นการเสริมทักษะในการปฎิบัติงาน การแข่งขันดังกล่าว
ประกอบด้วย ช่างเชื่อม และช่างสี รวมช่างเข้าร่วมการแข่งขัน 32 คน 
     

กิจกรรมบริจาคโลหิต
 การบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกในการเสียสละและรับบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลเพื่อน�าไปใช้รักษาผู้ป่วยพนักงาน ช 
ทว ีร่วมกจิกรรมบรจิาคโลหิตให้กบัคลงัเลอืดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ด�าเนนิการโครงการเป็นประจ�าทกุปี CSR CHO กลุม่กจิกรรม
พเิศษจะยงัคงด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมในโครงการน้ีประจ�าทกุปี โดยในปี 2561 จัดกจิกรรมบริจาคโลหติจ�านวน 4 ครัง้ รวมยอด
โลหิตที่ได้ 111,250  ซีซี. “คนพันธุ์ ช” ทุกคนได้ร่วมพลังร่วมใจ ในการด�าเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อชุมชน
และสังคม จากสถิติจะเห็นได้ว่ายอดการบริจาคเพิ่มข้ึนทุกปี เนื่องจากพนักงานให้ความสนใจเพิ่มขึ้นและจ�านวนพนักงานของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มกิจกรรมพิเศษได้ตั้งเป้าหมายยอดการบริจาคโลหิต ไว้ที่ 120,000 ซีซี.

ช่วยเหลืองานศพ
พนักงานที่เสียชีวิต

สนับสนุนงาน
วิจัยและพัฒนาของ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

เป้าหมาย

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความช่วยเหลือ 
สนับสนุนและร่วมพัฒนาจาก CSR ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

น�าไปสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริจาคโลหิต

กิจกรรมแข็งขัน
ความรู้ด้านงานช่าง

แรงงานสัมพันธ์
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กิจกรรมการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทุนส�าหรับการออกแบบและพัฒนาด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครื่องยนต์ เบนซิน 
สร้างระบบขับเคลื่อนใหม่เป็นระบบไฟฟ้า ในโครงการ TSAE Auto Challenge Student Formula ของนักศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ร่วมท�าบุญกฐินและโรงทาน
 บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ท�าบุญทอดกฐินสามัคคี ณ ส�านักปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม จังหวัดขอนแก่น 
พร้อมทั้งร่วมท�าโรงทาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานมาทุกระดับร่วมท�าบุญในครั้งนี้ 

สถิติยอดบริจาคโลหิต (cc.)

             ปี 2557      ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560   ปี 2561

43,200 74,300 106,000 97,000 111,250
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ฝ่ายHAPPY WORK PLACE

 เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขของพนักงาน ให้เกิดความสุขทั้ง 8 ด้าน โดยมีเป้าหมายให้เกิดขึ้นทุกด้านจากการจัดท�า
โครงการต่างๆ ตามการประชุมหารือแนวทางร่วมกัน ผ่านคณะกรรมการ Happy Work Place ที่ด�าเนินการวางแผนจัดการตาม 
งบประมาณต่างๆ ทีบ่รษิทัจัดสรรให้จดักจิกรรมส�าคญัๆ มกีารพิจารณาข้อเสนอแนะ พร้อมตอบปัญหาและชีแ้จงข่าวสาร ข้อมลูท่ีถกู
ต้อง โดยในปี 2561 ฝ่าย Happy Work Place ได้เน้นให้ความส�าคัญในการสร้างความสุขและส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน
โดยมีกิจกรรมหลักที่ได้ด�าเนินงานแล้วดังนี้

ผลการด�าเนินงานในปี 2561 ของฝ่าย HAPPY WORK PLACE

1. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family) 
 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในความส�าคัญของครอบครัว ฝ่าย HAPPY WORK PLACE ได้จัดกิจกรรม
รดน�้าด�าหัวผู้ที่มีอาวุโสและผู้บริหาร ในวันสงกรานต์ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรัก ความกตัญญู และขอพรต่อ 
ผู้อาวุโสและผู้บริหาร

ความสุข
ทั้ง 8 ด้าน

การ
มีส่วนร่วม

Engagement

วัฒนธรรม
องค์กร

1. กิจกรรม

ครอบครัวสุขสันต์

2. การวางแผ
นการ

ใช้เงินพ
นักงาน

3. ก
ิจกรรมท�าบุญ

ตักบาตร

4. กิจกรรมส่งเสริม
การออกก�าลังกาย

6. กิจกรรม
วันเกิดพ

นักงาน

7. ก
ิจกรรม

ผ่อนคลาย

8.กิจกรรม
ศึกษาหาความรู้

5. อาหารราคาถูก
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2. โครงการให้ความรู้การวางแผนการใช้เงิน (Happy Money)
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความสุขพนักงานโดย
ปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลต่อการท�างาน คือ ภาวะความเครียด ความ
กังวลใจเกี่ยวกับหนี้สิน ในปี 2561ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ความ
ส�าคัญของการออมเงิน และส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงิน
อยา่งยัง่ยืนให้กบับุคลากรของบรษิัทฯ พนกังานทีเ่ขา้อบรมได้ท�า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อฝึกหัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น  และการ
วางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต

3. กิจกรรมท�าบุญตักบาตร (Happy Soul)
 กิจกรรมท�าบุญตักบาตรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน
ในแต่ละเดือน (เดือนละ 1คร้ัง) เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและ
เป็นการท�านบุ�ารุงพระพทุธศาสนา ส่งเสริมให้พนกังานมคุีณธรรม
และจรยิธรรมทีด่งีาม สามารถปฏบิติังานร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ
สร้างความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต

4. กิจกรรมส่งเสริมการการออกก�าลังกาย และการมีสุขภาพ
ดี (Happy Body)  
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมออกก�าลังกายให้กับพนักงานหลัง
เวลาเลิกงาน เช่น ตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง เป็นต้น อีกทั้งได้ให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก เช่น งานกีฬาวันแรงงาน 
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

5. โครงการอาหารราคาถูก(Happy Money)
 บรษิทัฯ ได้จดัโครงการอาหารราคาถกูและโครงการข้าวฟรี 
ให้กับพนักงาน โดยฝ่าย HAPPY WORK PLACE ได้เริ่มโครงการ
นี้ในปี 2558 เป็นต้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือค่าครองชีพ
ของพนักงาน

6. มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกัน (Happy Heart)
 ฝ่าย HAPPY WORK PLACE ค�านึงถึงความส�าคัญในวัน
คล้ายวันเกิดของพนักงาน ถือว่าเป็นวันส�าคัญอีกหนึ่งวัน กลุ่ม
พนักงานจึงน�าของขวัญไปมอบให้พนักงานถึงที่แผนกพร้อมค�า
อวยพร เพ่ือส่งเสริมความเอื้ออาทรต่อกัน และให้ความรู้สึกถึง
ความส�าคัญของเพื่อนพนักงาน 
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7. กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax)
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคี ท�าให้
พนักงานได้พักผ่อนและผ่อนคลายจากการท�างาน

8. การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา (Happy 
Brain)
 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้อบรมศึกษาหาความรู้เพื่อ
พฒันาตวัเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น�าไปสูก่ารเป็นมอือาชีพ
เพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน คือเรียนเพื่อรู้ มี
ปัญญาน�าความก้าวหน้าในชวีติ มคีวามช�านาญและมคีวามรู้ความ
สามารถในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เพื่อสนองนโยบายของบริษัทฯ 
ในปี 2561 ฝ่าย HAPPY WORK PLACE จึงได้จัดกิจกรรมการ
พัฒนาปัญญา และกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความรับผิดต่อหน้าที่ 
และการท�างานเป็นทีม เพื่อน�าความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบ
ริษัทฯ และพัฒนาความรู้ของพนักงานไปควบคู่กัน

ฝ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรม 5 ส. ปลูกป่า

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
น�าไปสู่

 ฝ่ายสิง่แวดล้อมมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิงานด้านสิง่
แวดล้อมท้ังในและนอกองค์กร และทีส่�าคญัคอื การพฒันานวตักรรม
ด้านสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัสมรรถนะหลักขององค์กร
วตัถปุระสงค์ CSR ด้านสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบั To Goal CHO 
2023 
1. จดัให้มรีะบบการบรหิารงานด้านสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม และติดตาม
ประเมนิผลการด�าเนนิการดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ศกึษา
หาความรูเ้กีย่วกบัประเดน็ สิง่แวดล้อม เช่น ระบบนเิวศน์ ปัญหาโลก
ร้อน ภาวะฝุน่ PM 2.5  มลภาวะ ต่างๆ ฯลฯ
2. สรรหาเทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่ง
แวดล้อม โดยค�านึงถงึ การลดปรมิาณ และการบ�าบดัมลพษิก่อน
ปล่อยสูธ่รรมชาต ิ
3. ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน 
และการน�าทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่ 
4. พฒันาสินค้าและบรกิารทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มีความ
ปลอดภยัในการ ใช้งาน 
5. สร้างความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข แก่พนักงาน และ
ชุมชนโดยรอบ
6. ปฏบิตัติามกฎหมาย และข้อบงัคบัด้านสิง่แวดล้อม 
7. ส่งเสรมิให้ลกูค้าตระหนกัถงึข้อพงึระวงัด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจาก
การใช้สนิค้า และบรกิารของกลุม่บริษทัฯ 
8. สร้างเสรมิความรู ้ ฝึกอบรมพนกังาน และชุมชนโดยรอบในเรือ่ง
สิง่แวดล้อมความปลอดภยั และ สาธารณสขุ
9. จดัเตรยีมแผนฉุกเฉินเพือ่จดัการกบัปัญหาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมที่
อาจเกดิขึน้ รวมท้ังจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานก�ากบัดแูล
ทนัททีีเ่กดิเหตกุารณ์ดงักล่าว
10. ส่งเสรมิการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม สนับสนนุกจิกรรมชมุชน 
11. ได้มกีารปรบัปรงุสภาวะแวดล้อมในการท�างานในกระบวนการท�า

ฝ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
สี โดยวธิกีารปรบัปรงุห้องพ่นสีให้เป็นระบบปิด 
 โดยใช้ม่านน�า้ในการดกัจบักล่ินและละอองทีเ่กดิจากการพ่นสี 
นอกจากระบบการท�าสีดังทีก่ล่าวมาแล้ว เรายงัมี
 ห้องท�าสรีะบบสีฝุน่โดยจะเป็นการท�าสรีะบบปิดเช่นเดยีวกนัผล
การด�าเนินงานของฝ่ายกจิกรรมส่ิงแวดล้อมในปี 2561
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• กิจกรรม 5 ส.
 ในปี 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้ทุกพื้นที่การท�างานอยู่ในระดับที่ดี ด้วยการตรวจประเมิน 5 ส. ใน
พืน้ทีท่�างานของพนกังานเพือ่ให้พนกังานปรบัพืน้ทีท่�างานให้จดัเกบ็ของ แยกประเภทของวสัดุให้หยบิไปใช้งานได้สะดวก พ้ืนท่ีท�างานไม่
สกปรก เป็นต้น   

• กิจกรรมการปลูกป่า
 อาสาสมคัรจากพนกังานและฝ่ายสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้ร่วมโครงการปลกูต้นไม้ร่วมกบัส�านกังานอุตสาหกรรม
จังหวัด จังหวัดขอนแก่น โดยมีชุมชนมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วย เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

• จิตอาสางานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมเป็นจิตอาสาท�าความดีถวายพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 

ครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

กรรมการและผู้บริหารร่วมเป็นประธาน

บริการรถรับส่งฟรี
ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ของ CHO

พนักงานร่วมปลูกดอกไม้
ประดับสถานที่

พนักงานได้แสดงถึงความสามัคคี
ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

พนักงานร่วมท�าความสะอาด ณ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์ฯ

ผู้บริหารและพนักงานได้แสดงถึง
ความเสียสละช่วงเวลาหลังเลิกงาน

เพื่อท�าประโยชน์ให้สังคม

งานช่างสร้างเตาเผาสรีระ
ความรู้ด้านงานช่างสร้างประโยชน์
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1. บริษทัฯมคีวามมุง่มัน่ในการส่งเสรมิการปฏบิตังิานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนา
และปรับปรุงการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯมีความมุ่งมั่นด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการ
ท�างานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน
3. บริษัทฯพร้อมด�าเนินเรื่องการคัดแยกขยะและการใช้พลังงาน
อย่างประหยดัโดยมุง่เน้นการใช้ทรัพยากรให้มปีระสทิธิภาพสูงสุด
และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ

4. บริษัทฯ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส�านึก ตามนโยบาย
ด้านสิง่แวดล้อมต่างๆให้กบัพนกังานและผู้เกีย่วข้องรวมท้ังพร้อม
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ
5. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า โดยพร้อมท่ี
จะประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นฉบับ
ปรบัปรุงใหม่ ให้กบัพนักงานและผูเ้กีย่วข้องรวมทัง้พร้อมเผยแพร่
ต่อสาธารณชน  โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 

การบริหารจัดการน�้า(Water Management)

การตรวจสอบ และวดัค่า (Monitoring & Measurement)
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตทั้ง
กระบวนการ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการผลิต 
ในส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซจากกระบวนการท�าสีอยู่ภายใต้ข้อ
ก�าหนดของกฎหมาย เนื่องจากมากกว่า 80% ของกระบวนการ
เลือกใช้สี 2K ระบบ Low Emission Product อีกทั้งยังมีห้องอบ
พ่นสตีดิตัง้ระบบกรองอากาศทีท่นัสมยัใช้ในกระบวนการพ่นสเีพือ่
ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (Par-
ticulate) จากกระบวนการผลิตพบว่ามีค่าอยู่ภายใต้ข้อก�าหนด
ทางกฎหมายเช่นเดยีวกนั นอกจากนีย้งัมมีาตรการตรวจติดตาม
คุณภาพอากาศภายในโรงงาน และมาตรการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน ตามตัวชี้วัด
มาตรฐานและความถีต่ามข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
โดยบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน 

การตรวจวดัเสียงของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด�าเนินการตรวจวัด
ระดบัความดงัของเสียงในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และในพืน้ทีชุ่มชนปีละ 1 
ครัง้ โดยระดับความดังของเสียงเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนดทุก
บริเวณที่มีการตรวจวัด

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้น�้าอย่างคุ้มค่า มีการน�า
น�้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่มาก จึงท�าให้บริษัทฯ 
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าและไม่มีผลกระทบเกี่ยว
กับการใช้น�้า รวมทั้งการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพน�้า
ที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต และอาคารส�านักงาน ได้น�า
มาตรการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพ
น�า้ให้มคีวามเหมาะสม ด้วยระบบบ�าบดัน�า้เสยี แบบตดิกบัทีส่�าหรบั
อาคารส�านกังาน ได้แก่ บ่อดักไขมนั (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ 
(Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เพื่อ
ให้น�้าท้ิงมีคุณภาพดีข้ึนก่อนปล่อยเข้าบ่อซึมลงดิน และท่อระบาย
น�้าสาธารณะเพื่อให้สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ตามมาตรฐานน�้าทิ้ง
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
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 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้ด�าเนนิการแยกก�าจดัตามประเภท
สิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐานทางกฎหมายโดยในปี 2559 มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย รวม 478 ตัน ในปี 2560  มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย รวม 155 ตัน และในปี 2561 มีปริมาณของเสียที่ไม่เป็น
อันตราย รวม 140 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ก�าจัดโดยการ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ (Sorting) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการรีไซเคิล และการน�า
กลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการ 3Rs เพ่ือลดต้นทุนการก�าจัดของ
เสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เหลือจากรีไซเคิล 
ผู้รับก�าจัดขยะของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการฝังกลบอย่างถูกสุข
อนามยั ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมเป็นสดัส่วนไม่ส่งผลกระทบทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงงาน อกีท้ังยงัเผยแพร่ข้อมลูความรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม และใช้พลงังานอย่างประหยดัผ่านโครงการ 3Rs ให้กบั
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

การจัดการของเสียที่ เหลือจากกระบวนการผลิต 
(Waste Management) 

พลงังานทีย่ัง่ยนื และนวัตกรรมสเีขยีว  
(Sustainable energy & Green Innovation)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพันธกิจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม มคีวามยัง่ยนื  ความปลอดภยั เป็นมติรต่อผูใ้ช้ และ
สามารถใช้งานหลากหลาย ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมุง่มัน่จะปฏบิตัติามมาตรฐาน และข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง
กบัด้านพลงังาน เพือ่ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลติอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และ
ผลติภณัฑ์ทีล่ดการใช้พลงังาน อย่างจรงิจงั ซึง่จะท�าให้ผลติภณัฑ์ 
และกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 
บริษัทฯ จึงจัดให้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน

การประหยดัพลงังานและการลงทนุเพือ่สิง่แวดล้อม
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญั ในการลดการใช้พลงังาน
อย่างสิ้นเปลือง รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน
ต่างๆ เพือ่ลดภาระให้กบัประเทศ และเพ่ือประยกุต์
ใช้ความรู้ของพนักงานที่ได้จากการอบรมวิชา
แมคคาทรอนิกส์โดยเริ่มโครงการในปี 2558 
จนถึงปัจจุบัน โดยน�าแผงโซล่าเซลล์ มาศึกษา
และพัฒนาในการท�าพลังงานทดแทนไฟฟ้าแสง
สว่าง ในช่ือโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง 
Solar Cell
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โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง Solar Cell 
 พนักงานที่เรียนพัฒนาความรู้ในโรงเรียนช่าง ช ทวี โดยเป็นการเรียนรู้ในการมอบหมายโครงการ (Project Assignment / 
Mechatronics Project) ในปี 2561 เป็นการติดตามผลงานของการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง Solar Cell 
- ติดตั้งแผงจ�านวน 20 แผง กรณีจ่ายโหลดไป 12 ชั่วโมง จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2-3 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่จ�านวน 20 ลูก สามารถจ่ายโหลดได้นานสุด 28.73 ชั่วโมง หรือถ้าไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 24 
ชั่วโมง
- อินเวอร์เตอร์มีระบบการตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสามารถสลับการใช้งานไฟฟ้าได้  โดยใช้ไฟ 220 โวลต์ 
จากการไฟฟ้าจ่ายโหลดแทนพลังงานจากแบตเตอรี่

  ขบวนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ส�าหรับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดยรอบรั้วบริษัท ซึ่งจะช่วยลดการซื้อพลังงานและช่วย
ให้ประหยัดพลังงาน จากเดิมซึ่งเป็น Sport light ใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 43.2 kWh (สามารถลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย 63,072 บาทต่อปี) 
เปลี่ยนเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟ LED โดยใช้พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์ 8.16 kWh สามารถจ่ายไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าแสงสว่างรอบรั้ว
บริษัทได้ไม่น้อยกว่าวันละ 12 ชั่วโมง

Working Environment
คุณภาพชีวิตของการท�างานมีความส�าคัญยิ่งในการท�างาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ค�านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยด�าเนินการจัดการ
ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อจัดการสถานที่ท�างานที่มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ท�าให้เกิดความสุข ความมั่นคง ซึ่งหากผู้
ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขในการท�างานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคลากร และองค์กร ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยเพิ่มขวัญ และ
ก�าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�างาน 

 จากสถติกิารใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทัฯ ในปี 2561 จะเหน็ได้ว่ามีการใช้พลังงานลดลง เน่ืองจากอปุกรณ์การ
ส่วนมีการเสื่อมสภาพ ใช้สามารถใช้งานได้ร้อยละ 50 ของจ�านวนทั้งหมด
 นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์ในการใช้วัสดุ 
Composite มาใช้ในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์น�้าหนักเบาเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบรรทุกได้มากขึ้นจากน�้าหนักที่
ลดลงของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง ได้ถึง 9%
        บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวิจัย และพัฒนาจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับการ
จดัการอย่างมอือาชพีในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ตอบสนองทศิทางการเปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมการ
ขนส่งเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าตลอดจนลดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์โดยในปี 2557 ได้จัดท�าโครงการ Electric Truck (รถบรรทุก
พลังงานไฟฟ้า) และ Electric Catering (รถขนส่งล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อลดภาวะ
มลพิษ และลดโลกร้อน

สิ่งแวดล้อม หน่วย 2559 2560 2561

ด้านพลังงาน

กระแสไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ กิโลวัตต์ 1,349,957 1,329,124 1,202,061

ใช ้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ กิโลวัตต์ 18,746 18,746 9,399
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การฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
 บรษิทัได้จดัให้มจีดัการฝึกอบรมหวัข้อสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงานทีเ่ข้าใหม่  ก่อนทีจ่ะเริม่งาน โดยเริม่ท�าการฝึกอบรมตัง้แต่ เดอืน
ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา พนักงานที่ได้รับการอบรมคิดเป็น 100 % ของพนักงานใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งแวดล้อมในการ ท�างาน   เช่น  ฝุ่น   เสียง  แสง  และความร้อน  ตลอดจนค่ามาตรฐานที่ ก�าหนดตามกฎกระทรวงเรื่องการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน   รวมไปถึงอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่พนักงานต้องใช้
เพื่อเป็นป้องกัน และการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี 
รูปถ่ายการอบรมสิ่งแวดล้อม

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
บริษัทฯ มีการป้องกัน ควบคุม บ�าบัด กลิ่น อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สิง่แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนๆ ด้วยวธิกีารตรวจวดัจากองค์กร
ภายนอกประจ�าทุกปี  ซึ่งจากแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังที่กล่าวมานั้นพบว่ายังไม่เพียงพอต่อการควบคุมมลภาวะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ 

จากการส�ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริษัทฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านถาวร ได้รับผลกระทบจาก กลิ่น และเสียง 

การฝึกอบรม หน่วย 2559 2560 2561

พนักงานเข้าใหม่ที่ได้รับการอบรม
เรื่องสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100 100 100



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256162

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปริมาณของเสียงดังที่ปล่อยออกจากบริษัทฯ ในระดับ ปานกลางร้อยละ 45 ในระดับน้อยร้อยละ 
18 ในระดับมากและน้อยที่สุดร้อยละ 18
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ากลิ่นจากบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับ มากที่สุดร้อยละ 36 ในระดับมากร้อยละ 32

 

                                                                         

ผลส�ารวจแบบสอบถามชุมชนรอบข้างบริษัทฯ
 โดยทีป่ระชาชนทีอ่าศยัในหมู่บ้านถาวรซึง่เป็นชมุชนรอบข้างของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก กลิน่ และเสยีง และประชาชน
ส่วนใหญ่ แนะน�าให้บริษัทฯ จัดการปัญหาเรื่องกลิ่น และเสียง ที่ปล่อยออกจากโรงงาน
  กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ คือ 
กระบวนการท�าสี

น้อยที่สุด
14%

น้อยที่สุด
14%

น้อย
9%

น้อย
18%

ปานกลาง
9%

ปานกลาง
45%

มากที่สุด
36%

มากที่สุด
9%

มาก
32%

มาก
14%

ผลกระทบด้านกลิ่น  ผลกระทบด้านเสียง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงห้องพ่นสีให้สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างได้เพิ่มขึ้น 90 % 

กระบวนการท�าสี
การท�าความสะอาด

การโป้วสี

การขัดสีโป้ว

การขัดให้เนียน

การพ่นสีจริงในห้องพ่นสีระบบปิด

พลังงานไฟฟ้า เม็ดทรายท�าความสะอาด เสียง   ขยะ  ฝุ่นละออง

ใช้แรงคน กลิ่นเหม็น  ฝุ่นละออง

สี   น�้า   พลังงานไฟฟ้า   กระดาษ
กระดาษเปื้อนสี
มีการดักเก็บ น�้าเสีย   ฝุ่นละออง   สี
โดยระบบม่านน�้า ภายในห้องพ่นสี

ใช้แรงคนขัดกระดาษทราย กลิ่นเหม็น   ฝุ่นละออง  น�้าเสีย

พลังงานลม เสียง   กลิ่นเหม็น   ฝุ่นละออง 
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หมายเหตุ * =   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 
          mg/m3  =    milligram per cubic meter (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 จากสรปุผลการส�ารวจดงักล่าวจะเหน็ได้ว่ายงัมลีะอองฝุน่ และกลิน่ทีเ่กดิจากการท�าสทีีส่่งผลกระทบต่อชมุชนใกล้เคยีงอยู ่ บริษัทฯ 
ได้ปรบัปรงุห้องพ่นสจีากระบบแห้ง มาเป็นระบบม่านน�า้ ซึง่สามารถท�าให้ลดละอองส ีอกีทัง้ บรษิทัฯ ได้ปลกูต้นสนประดพัิทธ์รมิร้ัวบริเวณ
ด้านข้างและด้านหลังโรงงาน เมือ่ต้นสนประดพัิทธ์เตบิโตขึน้จะกลายเป็นแนวรัว้ธรรมชาติ ซึง่ท�าหน้าทีป้่องกนัการฟุง้กระจายของกลิน่ 
และละอองส ีไม่ให้ไปกระทบกบัชวีติความเป็นอยูข่องชมุชนรอบๆ บรษิทัฯ และเป็นการสร้างแนวรัว้ธรรมชาติ เพราะไม้ยนืต้นอย่างต้นสน
ประดพิทัธ์ไม่ได้ท�าหน้าทีเ่พยีงป้องกนัการฟุง้กระจายของกล่ิน และละอองฝุ่นสีเท่าน้ัน แต่ยังคงท�าหน้าทีเ่ช่น ต้นไม้ทัว่ไป คอืให้ร่มเงา ช่วย
เพิ่มโอโซน (OZONE) เกิดจากต้นไม้ตามธรรมชาติ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันผลกระทบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน 

 อีกทั้งบริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น และละอองฝุ่นสี ด้วยการ ติดตั้งแสลนบนก�าแพงและติด
ตั้งม่านน�้า รอบห้องพ่นสีที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ที่มีความสูง 2 เมตร จากก�าแพงยาว 130 เมตรรอบห้องพ่นสีภายหลัง
จากติดตั้งเสร็จได้มีการสอบถามผู้อยู่อาศัยชุมชนรอบข้าง พบว่ากลิ่นของสีและละอองสีที่ออกไปสู่ชมชนลดน้อยลงร้อยละ 80 % และ
ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ ริมรั้วบริเวณด้านข้างและด้านหลังโรงงานเพื่อสร้างรั้วก�าแพงธรรมชาติที่สามารถกรองกลิ่น และละอองฝุ่นสีที่
เกิดจากกระบวนการท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1.ปลูกต ้นสนรอบรั้ ว
ก�าแพงโรงงาน

2.ตดิตัง้แสลนบนก�าแพง 3. ติดตั้งม่านน�้า 4.ตรวจวัดจากองค์กร 
ภายนอก ปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
และฝุ่นละอองไปสู่ชมชน 
ได้ 80 %

กระบวนการป้องกันมละพิษทางอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของชุมชน
รอบข้างบริษัท

ล�าดับ สถานที่ พารามิเตอร์ เวลา ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
*

ผลเปรียบเทียบ
*

1 บริ เวณหมู ่บ ้าน
ถาวร

Total Suspended 
Particulate (TSP) 24 ชั่วโมง 0.11 mg/m3 0.33 mg/m3 ผ่าน

PM-10 24 ชั่วโมง ND(mg/m3) 0.12 mg/m3 ผ่าน

Total Hydrocarbon 
(THC) 24 ชั่วโมง ND (ppm) None None

Total VOCs 24 ชั่วโมง ND (ppm) None None
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สรุปผล
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณหมู่บ้านถาวรที่อยู่ชุมชนรอบข้าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก�าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2537) พบว่าบริเวณหมู่บ้านถาวร 
ปริมาณความเข้มข้นของ Total Suspended Particulate (TSP) และ PM-10อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดแต่ Total Hydrocarbon 
(THC) และ Total VOCs ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

การใช้น�้า

ปริมาณการใช้น�้า
ทั้งหมด

ลิตร 9,894,000.00 10,637,148.00 10,446,000.00

ปริมาณน�้าที่ผ่านการ
บ�าบัดน�้าเสีย

ลิตร 0 0 0

การใช้น�้าหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่

ลิตร 0 0 0

การจัดการขยะ

 ฝังกลบ ตัน 0 0 0

 น�ากลับไปใช้ใหม่ ตัน 0 0 0

 ขาย ตัน 478 155 140

 อื่น ๆ ตัน 0 0 0

จ�านวนการรั่วไหลของ
สารเคมี

ครั้ง 0 0 0
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โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) 
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการกับส�านักเทคโนโลยีน�้าและสิ่งแวดล้อม  กรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนา
ผลิตภาพส�าหรับอุตสาหกรรม  เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระดับที่ 2
 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 และอยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการ 
  

กิจกรรม mai Forum 2018 
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานออกบูธแสดงนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2018 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปีที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเพื่อให้ข้อมูล
บริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สมาคม และสถาบันต่างๆ  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการณรงค์ให้ผู้เข้าร่วม เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า 
หรือรถสาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วยลดปริมาณ
กระดาษจากการลงเบียน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้น รวมถึงได้ส่งเสริมในการซื้อ
คาร์บอนเครดิตชดเชยจากการจัดงานจ�านวนทั้งสิ้น 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามหลักการการจัดงาน Carbon Neutral 
Event ซึ่งรับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ความปลอดภัย และอาชวีอนามยั
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคน
ทุกต�าแหน่งภายในบริษัทฯ ซึ่ง พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 
1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานตามกฎหมายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
2. ความปลอดภยัในการท�างานถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบอนัดบัแรก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. บรษัิทฯ จดัให้มีการสนับสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างาน
และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
4. บริษัทฯ จัดให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความ
ปลอดภัยต่าง ๆ  ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน เช่น การ
อบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย 
5. บริษัทฯ พนักงานทุกระดับ และคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องให้ความ
ร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อมุ ่งเข้าสู ่ความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ว่าด้วย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นผูน้�า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้พนกังานปฏบิตัด้ิวยวิธทีีป่ลอดภยั
7. พนกังานทกุคนต้องค�านงึถงึความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือน

ร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส�าคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน
8. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
9. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมอืในโครงการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพการท�างานและวิธีการท�างานให้ปลอดภัย
10. บรษิทัฯ จดัให้มกีารทบทวน ปรบัปรงุ และประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า
                                                                                                                                  
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพยากรที่มีค่า และมีความส�าคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ 
วัตถุประสงค์ ในการจัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน มี
ความมุ่งหวงัทีจ่ะให้ผูท้ีมี่หน้าทีเ่กีย่วข้องทกุคน ทัง้พนักงาน ผูร้บั
เหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัททุก
คนจะต้องเรียนรู้ และท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเนื้อหาใด
ที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานนั้นๆ 
เป็นหลัก

ผังองค์กรความปลอดภัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวแทนฝ่ายบริหารด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

หน่วยงานความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย  

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) วิชาชีพ  1 คน

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ระดับบริหารงาน 14 คน

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ระดับหัวหน้างาน 60 คน
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ความปลอดภัย 

 จดัให้มสีภาพแวดล้อมและสขุอนามยัในทีท่�างาน โดยบรษิทัฯ ได้ค�านึงถึงความปลอดภยัต่อการปฏบิติังานของพนักงาน โดยการ
จดัให้มีสภาพแวดล้อมและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน มคีวามปลอดภยัต่อชวิีตตลอดจนทรพัย์สินของพนักงานและของบรษัิท ท้ังได้จดั
ให้มอีปุกรณ์ป้องกันภยัส่วนบคุคล และวธิกีารท�างานทีป่ลอดภยั เพือ่ปรบัสภาพสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมในการท�างาน เพือ่พฒันาคุณภาพ
ชวีติ และสร้างสรรค์ระบบการผลติทีม่คีณุภาพแต่สิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่คอื ต้องให้พนักงานค�านึงถงึการท�างานด้วยความระมดัระวงัไม่
ประมาท ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะการเกิดอุบัติเหตุนอกจากการเกิดขึ้นภายในโรงงานแล้วยังสามารถเกิดขึ้นภายนอกโรงงาน 

การป้องกันภัยจากไฟไหม้ในสถานประกอบการ 
 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการเกีย่วกบัความปลอดภยัจากอัคคภียัในสถานประกอบกจิการของตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และด�าเนินการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
พ.ศ. 2555 โดยก�าหนดให้มีการอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ในเรื่องของการดับเพลิงและการ
หนีไฟ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถใช้ถังดับเพลิงเคมี รวมทั้งสายดับ
เพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องมีผู้เข้าอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ในอัตราร้อยละ 40 % ของ
พนกังานทัง้หมด โดยจดัให้พนกังานและเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานทกุคนทกุระดับของบรษิทัฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟพร้อม
กันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

การอบรมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
 การน�าสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหล สร้างความกังวลใจให้
กับชุมชนที่อยู ่โดยรอบโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการป้องกันการปน
เปื ้อนของสารเคมี   ทั้งภายในบริเวณโรงงานและรอบโรงงาน จึงจัดให้มีการซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีร่ัว 

การประเมินความเสี่ยงในภาคสนามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หยุดและคิดก่อนการ
ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานต่อด้วย
ความระมัดระวัง

ควบคุมความ
เสี่ยงเพื่อป้องกัน

อันตราย
ที่จะเกิดขึ้น

มองรอบตัวและ
บ่งชี้อันตราย

ประเมินความ
เสี่ยงเพื่อค้นหาอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้น



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 256168

ไหล เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม ในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล มีความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม สื่อสาร
และวางแผนการปฏิบัติงานเป็นทีม อย่างมีระบบ โดยมีการอบรมและฝึกซ้อมพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ค้าธุรกิจเป็นสิ่งที่บริษัทฯ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
อกีทัง้ ยงัเป็นเรือ่งทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อขวญัและก�าลังใจของพนักงานและคูค้่าธรุกจิ ซ่ึงในปี 2561 อุบติัเหตุทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัฯ 
ทั้งหมด 15 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย จากปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากการท�างาน เกิดจากการท�างานไม่ถูกวิธี ป้องกันความเสี่ยง
ด้วยการอบรมการใช้เครื่องมือการท�างานให้กับพนักงาน และในการท�างานของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการได้รับบาดเจ็บและ
เป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องเร่งด�าเนินการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ คือ แผนกประกอบ 4 

สรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการด�าเนินงาน

ด้วยกา

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการท�างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-2561

การถ่ายทอดความรู้ Safety day 
 การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน บริษัทฯ ใช้ช่องทางในการด�าเนินการ
หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมตามหลักสูตรความจ�าเป็นที่ได้ก�าหนดไว้ การใช้กิจกรรม Safety day ประจ�าปี 2561 การฝึกปฏิบัติ
เพือ่เรยีนรูจ้รงิ การพฒันาทกัษะจ�าเป็นในการช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุ การใช้เอกสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมคีวาม
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ และช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตนเองผู้ร่วมงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ

      

     

ด้านความปลอดภัย หน่วย 2559 2560 2561

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 
(พนักงาน)

กรณี 4 6 6

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 
(ผู้รับเหมา)

กรณี 0 0 0

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ กรณี 0 0 0

จ�านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการ
ท�างาน

กรณี 14 13 15

จ�านวนผู้รับเหมาที่บาดเจ็บจากการ
ท�างาน

กรณี 3 0 0

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน 
(พนักงานและผู้รับเหมา)

คน 0 0 0

0

5

10

15

20

10 10
14 13 15

17

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงาน 
506 คน

พนักงาน 
615 คน

พนักงาน 
713 คน พนักงาน 

673 คน พนักงาน 
693 คน

พนักงาน 
789 คน
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ด้านอาชีวอนามัย
บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการด้านสขุภาพของพนกังานและอาชวีอนามัย ทัง้ได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึง่
ครอบคลมุทัง้ประเดน็สารเคม ี ฝุน่ละออง และเสยีง ในพืน้ทีท่�างานเป็นประจ�าทกุปี 1 ครัง้  เพือ่ให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข 
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ท�างานให้มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  อาทิ
• การจัดตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน ตามประกาศกระทรวง เรื่องการตรวจสุขภาพ  พ.ศ. 2547 เป็นประจ�าทุกปี 1 ครั้ง และการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้ามาท�างานของพนักงานใหม่ และตรวจหาสารเสพติดระหว่างปี

• จัดให้มีการอบรมสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานประจ�า
• ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ(Leq. 8 Hrs.) ตรวจวัดโดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
เมือ่วนัที ่19-20 มถุินายน 2561 จ�านวน 8 บรเิวณ เมือ่เปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เรือ่ง มาตรฐานระดบัเสยีงทีย่อมให้ลกูจ้างได้รับเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท�างานในแต่ละวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน
พิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม 2561 โดยเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�างาน 8 
ชั่วโมง ในแต่ละวัน  ไม่เกิน 85 (เดซิเบลเอ) พบว่ามีระดับความดังของเสียง (Leq. 8 Hrs.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดทั้ง 8 บริเวณ

รายงานผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ (Leq. 8 Hrs.) ปี 2561

หมายเหตุ      * =   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
      ระยะเวลาการท�างานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง
      วันที่ 26 มกราคม 2561
        ACGIH   =    American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2017.
         Leq.        =   ค่าเฉลี่ยของระดับความดังของเสียง

ล�าดับ สถานที่

ผลการ
ตรวจวัด/ 

dB (A)

มาตรฐาน / dB (A) ผลเปรียบเทียบ

* ACGIH *
Leq.

1 บริเวณแผนก ป.1 82.3 85 85 ผ่าน
2 บริเวณแผนก ป.3 81.2 85 85 ผ่าน
3 บริเวณแผนก ป.7 82.0 85 85 ผ่าน
4 บริเวณโรงพ่นสี CHO 78.9 85 85 ผ่าน
5 รับเหมาคุณสมยศ 78.8 85 85 ผ่าน
6 บริ เวณแผนกผลิตชิ้น

ส่วน ป.6
80.2 85 85 ผ่าน

7 บริ เวณแผนกผลิตชิ้น
ส่วน ป.8

75.6 85 85 ผ่าน

8 แผนกตัดพับ 75.8 85 85 ผ่าน
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 CHO ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 หรือรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 4 เป็นรางวัลด้านความยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   เพื่อประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม 
(Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 
 CHO ได้รบัรางวัลรายงานความยัง่ยนื (Sustainability report Award) ประเภทรางวลัเกยีรติคณุ (Recognition) ประจ�าปี 2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ในงาน Sustainability report Award 2018 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมและยก
ระดับการจัดท�ารายงานความยั่งยืน
         

Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR)
CHO ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2561 ระดับดีเลิศ (Excellent) 

รางวัล และความส�าเร็จ ประจ�าปี 2561

รางวัล Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2018
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แนวทางการรายงาน :
 บริษัทฯ จัดท�ารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 
5 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวัน
ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูล และเกิดความเชื่อม่ันในการ
ด�าเนินงาน ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น  และรายงาน
สอดคล้องตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือ
ฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiatives : GRI Standard) 

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อ
การรายงาน :
 การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้น�าประเด็นส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้น
เรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงาน และพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานฉบับนี้จัดท�าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนึกบนเว็บไซต์  สามารถ
ดาวน์โหลรายงานฉบับนี้ได้ที่ http://cho.listedcompany.com/attachment.html?id=114573

  
หากมีข้อสงสัยหรือค�าแนะน�ากรุณาติดต่อ : คณะกรรมการ CSR และ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต�าบลเมืองเก่า
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1120 โทรสาร 043-043899
อีเมล์ info@cho.co.th หรือ ir@cho.co.th

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

การรับรองรายงาน :
 รายงานฉบับน้ีมิได้มีการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอกทีมี่ความเชีย่วชาญ แต่ได้ผ่านการตรวจสอบความถกูต้อง
ของรายงานโดยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการ CSR เป็นประจ�าทกุปี โดยผลการตรวจสอบเสร็จเมือ่
วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2562 ข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ
ในรายงานฉบับนี้ได้น�ามาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่น
เดยีวกนักบัข้อมูลในรายงานประจ�าปี 2561 ของบริษทัฯ โดยได้รับ
การตรวจสอบบญัชจีากผูส้อบบัญชแีล้ว เพ่ือให้ข้อมูลมคีวามน่าเชือ่
ถอืและโปรงใส ท้ังนีบ้รษิทัฯ ยงัไม่มแีผนทีจ่ะส่งรายงานให้หน่วยงาน
ภายนอกตรวจรบัรอง

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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GRI Content Index
GRI Standards

Material 
Topics

Disclosure 
Number

Disclosure Title Page Number 
(Sustainable 

Report)

Page Number 
(Annual 
Report)

Omissions External 
Assurance

GRI 102: General Disclosures 
Organizational Profile
102-1 Name of the organization 3, 7

102-2 Activities, brands, products, and services 8-9, 13-17

102-3 Location of headquarters 3-4

102-4 Location of operations 4, 7

102-5 Ownership and legal form 7

102-6 Markets served 9-10, 14-16

102-7 Scale of the organization 4-5, 16, 18  

102-8 Information on employees and other workers 4-5, 26-27

102-9 Supply chain 8-11

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

8-11

102-11 Precautionary Principle or approach 21, 24, 58-69 Yes

102-12 External initiatives 47, 65 Yes

102-13 Membership of associations 47,50,52-53 ,65 Yes

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 2, 36 2-3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 22-25 128-135

Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior 
2, 36 30-35

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 22-25 31, 33-35

Governance
102-18 Governance structure 30-32

102-19 Delegating authority 30-35

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 

30-35

102-21 Consulting stakeholders on economic, environ-
mental, and social topics 

31, 37-39

102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees 

31-34

102-23 Chair of the highest governance body 30-31 46

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body 

31 43-50

102-25 Conflicts of interest 45

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 

30-35

102-21 Consulting stakeholders on economic, environ-
mental, and social topics 

31, 37-39

102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees 

31-34

102-23 Chair of the highest governance body 30-31 46
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GRI Standards

Material 
Topics

Disclosure 
Number

Disclosure Title Page Number 
(Sustainable 

Report)

Page Number 
(Annual 
Report)

Omissions External 
Assurance

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body 

31 43-50  

102-25 Conflicts of interest 45

102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy

30-31 48

102-27 Collective knowledge of highest governance body 60-65

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance 

60-65 Yes

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

21, 24-25 Yes

102-30 Effectiveness of risk management processes 22-25 128-135 Yes

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 25

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

71 42

102-33 Communicating critical concerns 31-32

102-35 Remuneration policies 31-33

102-36 Process for determining remuneration 31-33

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups 36-39, 71

102-42 Identifying and selecting s
takeholders 

36-39, 40-41

102-43 Approach to stakeholder engagement 36-39, 40-41

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
7

102-46 Defining report content and topic Boundaries 40-41, 71

102-47 List of material topics 40-41

102-48 Restatements of information 44

102-50 Reporting period 71

102-51 Date of most recent report 71

102-52 Reporting cycle 71

102-53 Contact point for questions regarding the report 71

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

72-76

102-55 GRI content index 72-77

102-56 External assurance 71

Economic
GRI 201: Economic Performance

GRI 103
Management

Approach 

102-35 Explanation of the material topic and its Boundary 18

102-36 The management approach and its components 16-17

102-35 Evaluation of the management approach 12, 16-19

102-36 Direct economic value 
generated and distributed

8-9,11,15,17

102-35 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

24

102-36 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

28
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GRI Standards

Material 
Topics

Disclosure 
Number

Disclosure Title Page Number 
(Sustainable 

Report)

Page Number 
(Annual 
Report)

Omissions External 
Assurance

GRI 204: Procurement Practices 
GRI 103

Management
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 10

103-2 The management approach and its components 9-10

103-3 Evaluation of the management approach 105-107

204-1 Proportion of spending on local suppliers 9-10 98-101, 105

GRI 205: Anti-corruption 
GRI 103

Management
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33-35

103-2 The management approach and its components 33-35

103-3 Evaluation of the management approach 34-35

205-2 Communication and training about anti-cor-
ruption policies and procedures

33-34

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken

34-35

Economic

GRI 201: Economic Performance
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59

103-2 The management approach and its components 59-64

103-3 Evaluation of the management approach 59-64

301-2 Recycled input materials used 64

GRI 302: Energy 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58-60

103-2 The management approach and its components 58-60

103-3 Evaluation of the management approach 58-60

302-1 Energy consumption within the organization 58-60

302-2 Energy consumption outside of the organization 60

302-3 Energy intensity 58-60

302-4 Reduction of energy consumption 59-60

302-5 Reductions in energy requirements of products 
and services

59-60

GRI 303: Water 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58

103-2 The management approach and its components 58, 64

103-3 Evaluation of the management approach 58

303-1 Water withdrawal by source 64

303-2 Water sources significantly affected by 
withdrawal of water 

64

303-3 Water recycled and reused 64

GRI 304: Biodiversity 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 61-64

103-2 The management approach and its components 61-64



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2561

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

75

GRI Standards

Material 
Topics

Disclosure 
Number

Disclosure Title Page Number 
(Sustainable 

Report)

Page Number 
(Annual 
Report)

Omissions External 
Assurance

103-3 Evaluation of the management approach 61-64

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, 
or adjacent to, protected areas and areas of 
high biodiversity value outside protected areas

61-64

304-2 Significant impacts of activities, products, and 
services on biodiversity 

62-64

304-3 Habitats protected or restored 61-64

304-4 IUCN Red List species and national conservation 
list species with habitats in areas affected by 
operations

61-64

GRI 305: Emissions 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-60

103-2 The management approach and its components 59-60

103-3 Evaluation of the management approach 59-60

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 59-60

305-5 Reduction of GHG emissions 21, 59-60

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 60

GRI 306: Effluents and Waste
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 64

103-2 The management approach and its components 64

103-3 Evaluation of the management approach

306-2 Waste by type and disposal method 64

306-3 Significant spills 64

Social
GRI 401: Employment

GRI 103
Management

Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 4, 26

103-2 The management approach and its components 26-29

103-3 Evaluation of the management approach 26-29

401-1 New employee hires and employee turnover 4, 26-27

401-3 Parental leave 27

GRI 403: Occupational Health and Safety 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66

103-2 The management approach and its compo-
nents

66-69 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 66-69 Yes
403-1 Workers representation in formal joint manage-

ment–worker health and safety committees
66

403-2 Types of injury and rates of injury, occupation-
al diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities

68

403-3 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation

68

403-4 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions

66-69 Yes
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GRI Standards

Material 
Topics

Disclosure 
Number

Disclosure Title Page Number 
(Sustainable 

Report)

Page Number 
(Annual 
Report)

Omissions External 
Assurance

GRI 404: Training and Education 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 28-29

103-2 The management approach and its components 26-29, 42-44

103-3 Evaluation of the management approach 26-29

404-1 Average hours of training per year per employee 29

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

28-29, 42-44

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

29, 44

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26-27

103-2 The management approach and its components 26-28

103-3 Evaluation of the management approach 26-28

405-1 Diversity of governance bodies and employees 26-27

GRI 406: Non-discrimination 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 35

103-2 The management approach and its components 35

103-3 Evaluation of the management approach

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

35

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

35

103-2 The management approach and its compo-
nents

35

103-3 Evaluation of the management approach 35

411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples

35

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 
GRI 103

Management
Approach 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

61-64 Yes

103-2 The management approach and its compo-
nents

61-64 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 62-63 Yes

413-2 Operations with significant actual and poten-
tial negative impacts on local communities

61-64 Yes
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เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยืน : SDGs 

กิจกรรมและโครงการ
ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ SDGs รายละเอียดการรายงาน

• โครงการอาหารราคาถูก และโครงการข้าวฟรี  • การด�าเนินงาน CSR-CHO 4 กลุ่ม ฝ่าย HAPPY 
WORK PLACE   หน้าที่ 55

• โครงการแรงงานติดดาว 

• การฝึกอบรมงานช่าง

• ผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของพนักงาน 
หน้าที่ 29
• การขบัเคล่ือนนวตักรรมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
หน้าที่ 42-44

• การประหยัดพลังงานและการลงทุนเพ่ือส่ิง
แวดล้อม และ โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง 
Solar Cell

• การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   หน้าที่ 59-60

• ขบวนการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
• โครงการ กระบวนการพัฒนางานประจ�าสู่งาน
วิจัย (R2R)
• ผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างสรรค์สังคม

• การออกแบบผลิตภัณฑ์ หน้าที่ 11
• การขบัเคล่ือนนวตักรรมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
หน้าที่ 46
• ผลิตภัณฑ์และงานบริการ  หน้าที่ 17

• การบริหารจัดการน�้า • การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 58

• กิจกรรมการปลูกป่า • การด�าเนินงานของกิจกรรม CSR-CHO ฝ่ายสิ่ง
แวดล้อม หน้าที่ 57

• การด�าเนินงานป้องกันการคอร์รัปชั่น
• การปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หน้าที่ 33-34
• การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน  หน้าที่ 35

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)
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