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การดำำาเนิินิการสู่่�ความย่ั่�งยืั่นิ
P 015  ห่่วงโซ่่คุุณคุ่าท่ี่�ย่ั่�งยืั่น
P 023  ผลิิตภ่ัณฑ์์แลิะงานบริิการิ
P 028  การิดำำาเนินงานด้ำานเศริษฐกิจ
P 030  การิบริิห่าริคุวามเส่ี่�ยั่งขององค์ุกริ
P 035  การิกำาก่บดูำแลิกิจการิ
P 043  การิวิเคุริาะห์่ผู้ม่ส่ี่วนได้ำเส่ี่ยั่ขององค์ุกริ
P 048  ปริะเด็ำนการิพ่ัฒนาแลิะกลิยุั่ที่ธ์์ 
P 051  การิข่บเคุลืิ�อนนว่ตกริริมเพืั�อการิพ่ัฒนาท่ี่�ย่ั่�งยืั่น
P 054  การิดำำาเนินงาน CSR-CHO 4 กลุ่ิม
 • ฝ่่ายั่กิจกริริมส่ี่งคุมแลิะชุุมชุน
 • ฝ่่ายั่กิจกริริมพิัเศษ
 • ฝ่่ายั่ HAPPY WORK PLACE 
 • ฝ่่ายั่สิี่�งแวดำล้ิอม
P 065  การิดำำาเนินงานด้ำานสิี่�งแวดำล้ิอม
P 074  คุวามปลิอดำภ่ัยั่ แลิะอาชุ่วอนาม่ยั่ 

รางว่ลและความสู่ำาเร็จ
P 080  ริางว่ลิแลิะคุวามสี่ำาเร็ิจ ปริะจำาปี 2562
P 081  เก่�ยั่วก่บริายั่งานฉบ่บน่� 
P 082  SDGs and GRI Content Index

P 002  สี่าริจากกริริมการิผู้จ่ดำการิให่ญ่่
 แลิะปริะธ์านเจ้าห่น้าท่ี่�บริิห่าริ
P 003  เปิดำบ้าน ชุ ที่ว่
P 009 บุคุลิากริแลิะการิดูำแลิบุคุลิากริ 
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สารจากกรรมการผู้้�จัดการใหญ่  
และประธานเจ�าหน�าท่ี่�บัริหาร

	 จากหลัักการความยั่ั�งยืั่น	 เราควรคำานึงถึึง	 เศรษฐกิจ	 สัังคม	
แลัะสิั�งแวดล้ัอม	 ซึึ่�งเป็็นแนวทางการดำาเนินการของ	CHO	มาตัั้�งแต่ั้เริ�มก่อตัั้�ง	
เมื�อปี็ท่�แล้ัว	2562	เราได้ม่การพััฒนา	แลัะทดสัอบสิันค้าท่�เป็็นมิตั้รต่ั้อสิั�งแวดล้ัอม	
กับบริษัทค้าป็ล่ักใหญ่่ระดับต้ั้นๆ	 ของป็ระเทศไทยั่	 สัินค้าดังกล่ัาวคือ	
รถึกระบะไฟฟ้า	ทดสัอบเป็็นรถึบรรทุกต้้ั้แห้ง	 ซึึ่�ง	CHO	ได้ม่การศึกษาค้นคว้า	
แลัะวิจัยั่มามากกว่า	4	 ปี็	รถึดังกล่ัาวได้ผ่่านการทดสัอบทุกสัภาพัภ้มิป็ระเทศ	
แลัะทุกสัภาพัอากาศ	ทำาให้เรามั�นใจได้ว่า	เราเป็็นบริษัทฯ	ต้ั้นๆ	ของป็ระเทศไทยั่ท่�
ม่ความชำำานาญ่ด้านรถึไฟฟ้า
	 อ่กสิั�งท่�เก่�ยั่วข้องกับกิจกรรมรถึไฟฟ้า	 คือ	 เราได้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยั่าลััยั่ขอนแก่น	ในการทำาเครื�องชำาร์จรถึไฟฟ้า	ซึึ่�งก็สัามารถึทำาสัำาเร็จ	
สัามารถึสัร้างเครื�องชำาร์จรถึไฟฟ้าได้เองในป็ระเทศไทยั่
	 CHO	 ยัั่งม่สิันค้าท่�ผ่่านการทำาการวิจัยั่	 แลัะพััฒนาอ่กหลัายั่สิั�งท่� 
เก่�ยั่วกับสิั�งแวดล้ัอม	เช่ำน	ห้องนำ�าสัาธารณะแบบใหม่	หรือแม้แต่ั้ถัึงทิ�งขยั่ะแบบ 
ไม่ม่วันเต็ั้ม	ซึึ่�งสิั�งต่ั้างๆ	เหล่ัาน่�จะมาตั้อบโจทยั่์ของสัังคมไทยั่ให้ม่ความเป็็นอยั่้่ท่�
ทันสัมัยั่	แลัะเหมาะกับการรักษาสิั�งแวดล้ัอม
	 สุัดท้ายั่คือ	 เราร่วมมือกับ	บริษัท	ขอนแก่นพััฒนาเมือง	 (เคเคท่ท่)	
จำากัด	 เพืั�อขับเคลืั�อนการทำาแผ่นเมืองอัจฉริยั่ะ	 ซึึ่�งองค์ความร้้ดังกล่ัาวน่�จะเป็็น
แนวทางในการสัร้างความยั่ั�งยั่ืนให้กับธุรกิจ	แลัะสัังคมไทยั่ได้ในอนาคตั้

(นิายั่สุู่รเดำช ทวีแสู่งสู่กุลไทยั่)

กรรมการผู่้�จ่ดำการใหญ่�และประธานิเจ�าหนิ�าที�บริหาร
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สํานักงานใหญ่
และโรงงาน
เลขท่ี 265 หมู 4 

ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 40000บริษัทก่อต้ังเม่ือ
18 พฤศจิกายน 2537

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

588,998,932.50 บาท

ช่ือยอหลักทรัพย

“CHO”
25 ปี

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

327,221,629.25 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
13  พฤษภาคม  2556 

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

กลุมผูถือหุนรายใหญ 11 รายแรก 63.168% กลุมผูถือหุนรายยอย 36.832% 

รายได้รวม
ส้ินป 2562 รายไดรวม 

1,609.21 ลานบาท

หุ้นสามัญจํานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจํานวนหุ้นชําระแล้ว  

1,308,886,517 หุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลคาหุนท่ีตราไว

หุ้นละ 0.25 บาท

รายใหญ

63.138%

รายยอย

36.832%
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วิสัยทัศน์
CHO จะเป็นผู้นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ 
ด้วยองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเช่ือม่ันความพึงพอใจต่อลูกค้า 
ด้วยจิตวิญญาณท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีเปา้หมายจะนําสินค้าคุณภาพ
ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน
เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขันสู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

พันธกิจ 

เอกลักษณ์
การสร้างองค์ความรู้ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ CHO และ
พัฒนาบุคลากร

ขยายการรับรู้ และความตระหนัก
ใน Brand พร้อมทัง้สร้างความ
เชือ่มัน่ให้กับ Brand CHO

ผลิตสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมมีความยัง่ยืน 
ความปลอดภัย

สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ TQA และ
ด้านนวัตกรรม

ศึกษาค้นคว้า และพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนือ่ง

สร้างอัตลักษณ์คนพันธ์ุ CHO 

มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และ
การตลาด

High Performance
Organization under
Good Governance 
องค์กรสมรรถนะสูง
มีระบบการบริหารจัดการ
อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

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

Creativity to drive 
innovative developments 
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรม และส่งเสริม
ความคิดใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา   

C H O

แกร่ง 
กล้า 
ต่าง

Strong

Brave

Different

อัตลักษณ์
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บัริษััที่ ช ที่ว่ี จำากัด (มหาชน)
ธุรกิจของบริษ่ัท
	 กลุ่ัมครอบครัวทว่แสังสักุลัไทยั่	(หรือ	“กลุ่ัม	ชำ	ทว่”	)	โดยั่นายั่ชำอ	ทว่แสังสักุลัไทยั่	
แลัะนางอุษา	 	ทว่แสังสักุลัไทยั่	 เป็็นผ้้่บุกเบิกธุรกิจรถึขนส่ังในจังหวัดขอนแก่น	แลัะเป็็นผ้้่
ริเริ�มธุรกิจเป็็นตัั้วแทนจำาหน่ายั่รถึบรรทุกตัั้�งแต่ั้ปี็	2511	ต่ั้อมาได้ขยั่ายั่ธุรกิจไป็ยัั่งการผ่ลิัตั้	
แลัะต่ั้อตัั้วถัึงรถึบัสั	 ในปี็	 2523	 ได้ขยั่ายั่การผ่ลิัตั้	 แลัะต่ั้อตัั้วถัึงรถึพ่ัวง-กึ� ง พ่ัวง	
แลัะรถึขนส่ังป็ระเภทต่ั้างๆ			กลุ่ัม	ชำ	ทว่	ได้พััฒนาเทคโนโลัยั่ร่ถึพ่ัวง	รถึเพืั�อการพัาณิชำยั่อ์ยั่า่งต่ั้อเนื�อง
	 ในรุ่นท่�สัองของกลุ่ัม	 ชำ	ทว่	 นำาโดยั่นายั่สุัรเดชำ	ทว่แสังสักุลัไทยั่	 บุตั้รชำายั่ของ 
นายั่ชำอ	ทว่แสังสักลุัไทยั่	แลัะนางอษุา	ทว่แสังสักลุัไทยั่	ซึึ่�งจบการศกึษาด้านวิศวกรรมยั่านยั่นต์ั้	
แลัะการบริหารธุรกิจ	จากป็ระเทศญ่่�ปุ็�น	มองเห็นแนวโน้มความตั้้องการของระบบขนถึ่ายั่ 
สิันค้าจำานวนมาก	ด้วยั่รถึพั่วงพิัเศษขนาดใหญ่่	รวมทั�งเล็ังเห็นถึึงความสัำาคัญ่ของนวัตั้กรรม 
ด้านการตั้อ่ตัั้วถัึงรถึบรรทกุ	ท่�อาศัยั่เทคโนโลัยั่ชั่ำ�นนำาจากตั้า่งป็ระเทศ	วา่จะม่บทบาทมากยั่ิ�งขึ�น 
ในอุตั้สัาหกรรมรถึพั่วง-กึ�งพ่ัวงในอนาคตั้	จึงได้ตัั้ดสิันใจก่อตัั้�ง	บริษัท	ชำ.ทว่	ดอลัลัาเซ่ึ่ยั่น	
จำากัด	(“บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	ในปั็จจุบัน”	หรือ	“CHO”)	เมื�อวันท่�	18	พัฤศจิกายั่น	
2537	โดยั่การร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว	คือ	บริษัท	ขอนแก่น	ชำ.ทว่	(1993)	จำากัด	
(“CTV-1993”)	แลัะบริษัทผ้้่ผ่ลิัตั้ตัั้วถัึงรถึบรรทุก	แลัะรถึพ่ัวงชัำ�นนำาจากป็ระเทศเยั่อรมน่	 คือ	
DOLL	Fahrzeugbau	GmbH	(“DOLL”)	 เพืั�อป็ระกอบธุรกิจออกแบบ	ผ่ลิัตั้	ป็ระกอบตัั้วถัึง	
แลัะติั้ดตัั้�งระบบวิศวกรรมท่�เก่�ยั่วกับตัั้วถัึงรถึบรรทุก	รถึพ่ัวง	แลัะรถึขนส่ังเพืั�อการพัาณิชำยั่์	
ด้วยั่ทุนจดทะเบ่ยั่น	 10.00	 ล้ัานบาท	 โดยั่	 CTV-1993	 แลัะกลุ่ัมผ้้่ถืึอหุ้นฝ่�ายั่ไทยั่	
ถืึอหุ้นในสััดส่ัวนร้อยั่ลัะ	74	ของทุนจดทะเบ่ยั่น	แลัะ	DOLL	 ถืึอหุ้นในสััดส่ัวนร้อยั่ลัะ	26	
ของทุนจดทะเบ่ยั่น		ต่ั้อมาในปี็	2557	DOLL	ได้เป็ล่ั�ยั่นผ้้่บริหารเป็็นบริษัทกลุ่ัมการเงิน	CMP.	ทำา
ให้มุ่งเน้นในการขายั่มากกว่าการพััฒนาสิันค้า	แลัะในปี็	2559	CHO	หมดสััญ่ญ่าระหว่างกันกับ	
DOLL	 แลัะไม่ได้ตั้่อสััญ่ญ่าอ่ก	 โดยั่	 CHO	 ได้ม่การทำา	 MOU	 กับบริษัทท่�ม่นวัตั้กรรม 
สัามารถึถึา่ยั่ทอดนวตัั้กรรมท่�เป็็นป็ระโยั่ชำนกั์บ	CHO	เช่ำน	Faymonville	จากป็ระเทศเบลัเยั่่�ยั่ม	
ซึึ่�งม่ยั่อดขายั่ติั้ด	1	ใน	3	ของโลัก	แลัะม่เทคโนโลัยั่ใ่นการผ่ลิัตั้รถึใหญ่่	หลัากหลัายั่แบบ	Siemens	
AG	จากป็ระเทศเยั่อรมน่	 เป็็นบริษัทท่�ม่การพััฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	แลัะเทคโนโลัยั่่ระบบ 
อัตั้โนมัติั้ระดับโลัก	เป็็นต้ั้น
	 นอกจากน่�	 ในปี็	2548	บริษัทฯ	ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชำาวฝ่รั�งเศสัก่อตัั้�ง	“บริษัท	
ชำ.ทว่	 เทอร์โมเทค	จำากัด”	 (“CTV-TMT”)	 ด้วยั่ทุนจดทะเบ่ยั่น	10.00	 ล้ัานบาท	โดยั่	CHO	
ถืึอหุ้นในสััดส่ัวนร้อยั่ลัะ	80	ของทุนจดทะเบ่ยั่น	แลัะนักธุรกิจชำาวฝ่รั�งเศสั	ถืึอหุ้นในสััดส่ัวนร้อยั่ลัะ	
20	ของทุนจดทะเบ่ยั่น	 เพืั�อป็ระกอบธุรกิจออกแบบ	ผ่ลัิตั้	ป็ระกอบแลัะตั้ิดตัั้�งต้้ั้บรรทุก 
ห้องเย็ั่นไฟเบอร์กลัาสั	นำ�าหนักเบา	สัำาหรับรถึขนส่ังสิันค้า	อาหารสัด	แลัะแห้ง	 เพืั�อรักษา 
คุณภาพัสิันค้าจนถึึงป็ลัายั่ทาง	ทั�งด้านร้ป็ร่าง	 คุณภาพั	ตั้ลัอดจนอุณหภ้มิของสิันค้า	ให้คงอยั่้่
ในสัภาพัเด่ยั่วกันกับก่อนทำาการขนส่ัง	 ปั็จจุบัน	CHO	ถืึอหุ้นใน	CTV-TMT	ในสััดส่ัวนร้อยั่ลัะ	
99.99	ของทุนจดทะเบ่ยั่น
	 เมื�อวันท่�	28	กันยั่ายั่น	2560	บริษัทฯ	ได้จัดตัั้�ง	บริษัท	เคแอลัอาร์ท่	จำากัด	(บริษัท
ร่วม)	 เพืั�อเข้ายั่ื�นป็ระม้ลัโครงการขอนแก่นพััฒนาเมือง	2	โครงการ	โดยั่กิจการร่วมค้า	CKKM	
แลัะโดยั่นิติั้บุคคลัร่วมทำางาน	KLRTT	โดยั่อยั่้ร่ะหว่างรอผ่ลัป็ระม้ลั
	 เมื�อวันท่�	30	ตุั้ลัาคม	2561	บริษัทฯ	จดทะเบ่ยั่นการจัดตัั้�งบริษัท	อมรรัตั้นโกสิันทร์	
จำากัด	“ARK”	(บริษัทยั่่อยั่)	เพืั�อป็ระกอบธุรกิจ	บริหารจัดการรถึโดยั่สัารป็ระจำาทาง	อัจฉริยั่ะ	
(SMART	BUS)	
	 เมื�อวันท่�	14	พัฤศจิกายั่น	2561	บริษัทฯ	ได้ร่วมลังทุนจัดตัั้�งบริษัท	ออลัเอสั	โฮลัดิ�ง	
จำากัด	 เพืั�อลังทุนในธุรกิจผ่ลิัตั้แลัะป็ระกอบรถึ	ดำาเนินกิจการรถึรับจ้างสัาธารณะ	 กิจการ 
เทคโนโลัยั่่ท่�สันับสันุนกิจการรถึรับจ้างสัาธารณะ	แลัะกิจการอื�นท่�เก่�ยั่วเนื�องกับรถึรับจ้าง 
สัาธารณะ

CHO

CTV-TMT

ทุนจดทะเบียน

588,998,932.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

327,221,629.25 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท

99.99%

99.97%

49.00%

ทุนจดทะเบียน

20,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

20,000,000 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท
จัดต้ังเม่ือ

30 มีนาคม 2548

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด

ARK
ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

1,000,000 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท
จัดต้ังเม่ือ

30 ตุลาคม 2561

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด

KLRT
ทุนจดทะเบียน

20,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

20,000,000 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท
จัดต้ังเม่ือ

28 กันยายน 2560

บริษัท เคแอลอาร์ที จํากัด
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เหตุการณที่สำคัญ

• 2552 • 2554

• รับงานบริหารโครงการสร้างเรือ
  ตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol 
  Vessel: OPV) เป็นเรือลําแรกของ
  ประเทศไทยทีส่ร้างโดยคนไทย 
  โดยใช้แบบจาก บริษัท BAE SYSTEMS 
  ประเทศสหราชอาณาจักร

• บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามัญของ CTV-TMT 
  จากนักธุรกิจชาวฝรัง่เศสทัง้หมด 
  ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-TMT 
  เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

• 2555

• ร่วมมือทางธุรกิจกับ 
Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. ประเทศญีปุ่น่ 
ซึง่เป็นผู้ผลิตรถบริการทีใ่ช้ในสนามบินทัว่โลก 
จากประเทศญีปุ่น่
• บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงาน
ซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ
บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต 
(ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco-Lotus

• 2556

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

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงงานในการดัดแปลงตัวรถเทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ
บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) ทีป่ระเทศเยอรมนี เพ่ือรับทําการดัดแปลงตัวรถของ MAN 
ตามคําสัง่ซือ้ของลูกค้าของ MAN ซึง่เป็นโรงงานนอกยุโรป แห่งแรก  

• ได้รับแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่าย อะไหล่และการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์ ระบบยานพาหนะทัง้หมดและ
ชิน้ส่วนในการซ่อมและการสนับสนุนสําหรับระบบติดอาวุธ และผลิตภัณฑ์สนับสนุนทัง้หมด 
ยกเว้นเรือปืนจากแหล่งทีม่าจากสหรัฐอเมริกาจาก บริษัท BAE Systems Overseas Inc., 
ประเทศสหราชอาณาจักร แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

• บริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้นําเข้าและจําหน่าย รถ Morooka rubber crawler carrier 
สําหรับตลาดในประเทศไทยจากบริษัท MOROOKA จํากัด ประเทศญีปุ่น่  

• 2537 • 2539

• ก่อตัง้ “บริษัท ช.ทวี 
 ดอลลาเซียน จํากัด”
 (ปัจจุบันเปลีย่นชือ่เป็น 
 บริษัท ช ทวี จํากัด 
 (มหาชน))       

• เริม่ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
  ไปต่างประเทศ

• 2540

• เริม่ผลิตและส่งออกรถ
  ลําเลียงอาหารให้กับ
  บริษัทครัวการบินต่างๆ 
  ในต่างประเทศ

• เป็นผู้ริเริม่ออกแบบและผลิตรถกึง่พ่วงบรรทุก
  ตู้อลูมิเนียม 6 ล้อ แบบประตูท้าย 
  (Shutter door) สําหรับรถบรรทุกน้ําอัดลม 
  ให้กับบริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด  

• 2541

• 2550

• ร่วมลงทุนกับ JAPAN ASIA 
  INVESTMENT CO., LTD. (“JAIC”) 
  เพ่ือสนับสนุนเงินทุนให้กับ CHO

• ก่อตัง้ 
“บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด” 
(“CTV-TMT”) 
บริษัทย่อย เพ่ือทําการผลิต
ผนังไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบา 
ประกอบเป็นตู้ขนส่งขายให้กับ CHO 

• บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารถลําเลียงอาหาร
 สําหรับเครือ่งบินรุ่นแอร์บัส A380 
 (X-Cat for A380) และส่งมอบคันแรก
 ไปยังบริษัท Emirates Flight Catering 

• 2548 • 2549
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• 2557

• เริม่แต่งตัง้คณะกรรมการ CSR 
  (Corporate Social Responsibility) 
 
• เริม่แต่งตัง้คณะกรรมการ
  กํากับดูแลกิจการบริหารความเสีย่ง 
  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

• จัดทํารายงานการพัฒนา 
  เพ่ือความยัง่ยืนเป็นเล่มแรก

• 2560

• 2561 • 2562

• เปิดให้บริการศูนย์ซ่อม 24 ชัว่โมง แห่งแรกทีจั่งหวัดชลบุรี
  ในชือ่ "สิบล้อ 24 ชัว่โมง by CHO” 

• บริษัทฯ ได้ตัง้กิจการค้าร่วม (Consortium) กับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด 
(มหาชน) ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” ลงนามในสัญญาซือ้ขายและ
ว่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ 
(NGV) จํานวน 489 คัน ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน รางวัล Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2017

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน รางวัล OUTSTANDING 
Sustainability Awards 2017

• จัดตัง้บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด “ARK” 
  เป็นบริษัทย่อย เพ่ือประกอบธุรกิจ 
  บริหารจัดการรถโดยสารประจําทาง อัจฉริยะ 
  (SMART BUS)

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน รางวัล Thailand 
  Sustainability Investment (THSI) 2018

• ได้รับรางวัลรายงานความยัง่ยืน Sustainability 
  Report Award 2018 

• ออกและเสนอขายใบสําคัญ
  แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ
  เพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นที ่2 
  (CHO-W2)

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน 
  รางวัล Thailand 
  Sustainability 
  Investment (THSI) 2019 

• 2558

• บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ 
  KKU Smart Transit ด้วยรถบัส NGV 
  ซึง่มีพ้ืนทีบ่ริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญญา 5 ปี

• บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท FRAMO  ในประเทศเยอรมนี 
  เพ่ือนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์
  สําหรับยานยนต์เพ่ือการขนส่งทีขั่บเคลือ่นด้วยพลังงานไฟฟา้  

• ลงนาม MOU กับ CP ALL  ร่วมพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์
  ขับเคลือ่นพลังงานไฟฟา้คันแรกของประเทศไทย

• เปิดศูนย์ซ่อมบริการที ่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน 
  รางวัล Thailand Top Company Awards 2015  

• 2559

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

• ได้รับรางวัลด้านความยัง่ยืน รางวัล 
  OUTSTANDING Sustainability 
  Awards 2016
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บัุคลากรและการด้แลบัุคลากร
 

ข้�อม้ลการจ�างงาน
สถานท่ี่�ที่ำางานปี 2560 สถานท่ี่�ที่ำางานปี 2561 สถานท่ี่�ที่ำางานปี 2562

ขอนแก่น กรุงเทพัฯ
(หลัักส่ั�)

ศ้นยั่์ซ่ึ่อมทั�งหมด ขอนแก่น กรุงเทพัฯ
(หลัักส่ั�)

ศ้นยั่์ซ่ึ่อมทั�งหมด ขอนแก่น กรุงเทพัฯ
(หลัักส่ั�)

ศ้นยั่์ซ่ึ่อมทั�งหมด

จำานวนพันักงานท่� 
แบ่งตั้ามพืั�นท่�ทั�งหมด 516 41 136 574 115 100 519 43 228

พันักงานใหม่	 94 17 40 107 80 16 105 10 53

พันักงานท่�ออกจากงาน 94 4 42 101 12 43 158 6 32

ผ้้่รับเหมา 51 0 0 44 0 0 55 0 0

ผ้้่บริหาร 10 3 0 10 5 0 10 4 0

จํานวนพนักงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 (บริษัทไม่มีพนักงานชัว่คราว) 

จํานวนระดับผู้บริหาร 14 คน
ชาย 13 คน   หญิง 1 คน

จํานวนระดับผู้จัดการ 43 คน
ชาย 32 คน   หญิง 11 คน

จํานวนพนักงานท่ัวไป 733 คน
ชาย 624 คน  หญิง 109 คน

ผู้รับเหมา 55 คน
ชาย 54 คน  หญิง 1 คนจํา

นว
นพ

นัก
งา

นทั้
งห

มด

จํา
แน

กต
าม

ตํา
แห

น่ง

หญิง
120 คน

จํา
นว

นพ
นัก

งา
นทั้

งห
มด

 7
90

 ค
น

จํานวนพนักงานท้ังหมด 790 คน

ชาย
670 คน

สํานักงานใหญ่และโรงงานขอนแก่น 519 คน
ศูนย์ซ่อมขอนแก่นท่าพระ  16 คน

สํานักงานขายกรุงเทพฯ (หลักส่ี) 43 คน
ศูนย์ซ่อมลําลูกกา 14 คน
ศูนย์ซ่อมวังน้อย 39 คน
ศูนย์ซ่อมบางบัวทอง 16 คน
ศูนย์ซ่อมรถเมล์ 92 คน
ศูนย์ซ่อมสามโคก  12 คน

ศูนย์ซ่อมหนัก ชลบุรี(ซ่อมหนัก) 29 คน

ศูนย์ซ่อมสุราษฎร์ธานี 10 คน
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ที่รัพยากรบุัคคล หน่วีย 2560 2561 2562

จำานวีนพนักงาน   (บัริษััที่ไม่ม่พนักงานชั�วีคราวี) 

จำำ�นวนพนักง�นทั้ั�งหมด  คน 693 789 790

ช�ย คน 582 666 670

หญิิง คน 111 123 120

พนักงานแบ่ังตามอายุ

อ�ยุ 50 ปีีขึ้้�นไปี คน 65 95 101

อ�ยุระหว่�ง 30 – 50 ปีี คน 394 422 473

อ�ยุต่ำำ��กว่� 30 ปีี คน 234 272 216

จำานวีนระดับัผู้้�บัริหาร คน 13 15 14

ช�ย คน 11 13 13

หญิิง คน 2 2 1

จำานวีนระดับัผู้้�จัดการ คน 34 41 43

ช�ย คน 25 32 32

หญิิง คน 9 9 11

จำานวีนพนักงานทัี่�วีไป คน 646 732 733

ช�ย คน 547 621 624

หญิิง คน 99 111 109

พนักงานใหม่

ช�ย คน 129 176 150

หญิิง คน 22 27 18

ผู้้�รับัเหมา

ช�ย คน 51 44 54

หญิิง คน 0 4 1

จำานวีนพนักงานท่ี่�ออกจากงาน

ช�ย คน 125 141 167

หญิิง คน 15 15 26
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ที่รัพยากรบุัคคล หน่วีย 2560 2561 2562

พนักงานใหม่แบ่ังตามอายุ

อ�ยุ 50 ปีีขึ้้�นไปี คน 11 21 9

อ�ยุระหว่�ง 30 – 50 ปีี คน 69 75 71

อ�ยุต่ำำ��กว่� 30 ปีี คน 60 107 88

จำานวีนพนักงานท่ี่�ลาออกงาน

ก�รล�ออกโดยสมัครใจำ ร้อยละ 20.17 147 24.18

บริษััทั้ให้ออก ร้อยละ 0.29 9 0.25

การลาออกจากงานข้องพนักงานแบ่ังตามอายุ

อ�ยุ 50 ปีีขึ้้�นไปี คน 11 12 2

อ�ยุระหว่�ง 30 – 50 ปีี คน 69 77 76

อ�ยุต่ำำ��กว่� 30 ปีี คน 60 67 115

การลาคลอดบุัตร

จำำ�นวนพนักง�นทั้่�ล�คลอดบุต่ำร คน 6 6 1

จำำ�นวนพนักง�นทั้่�กลับม�ทั้ำ�ง�นหลังจำ�กล�คลอดบุต่ำร คน 6 6 1

การฝึึกอบัรม หน่วีย 2560 2561 2562

ชั�งโมงการฝึึกอบัรมโดยเฉล่�ย

ระดับผู้้้บริห�ร ชั�วโมง/คน 11.58 31.17 28.50

ระดับผู้้้จำัดก�ร ชั�วโมง/คน 23.63 25.23 27.30

ระดับต่ำำ��กว่�ผู้้้จำัดก�ร ชั�วโมง/คน 7.70 9.23 17.08

พนักงานท่ี่�ได�รับัการที่ดสอบัพัฒนาการด�านการปฏิิบััติงาน

ช�ย ร้อยละ 84 89 86

หญิิง ร้อยละ 16 11 13
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การจ�างงานิ
	 บริษัทม่นโยั่บายั่ส่ังเสัริมให้พันักงานบริษัทได้รับการพิัจารณาแต่ั้งตัั้�ง	 โอนย้ั่ายั่	 ไป็ดำารงตั้ำาแหน่งใหม่โดยั่คัดเลืัอกจากพันักงานท่�ม่
ความร้้	ความสัามารถึ	คุณสัมบัติั้ท่�เหมาะสัมกับตั้ำาแหน่งดังกล่ัาว	 ในกรณ่ไม่สัามารถึหาพันักงานท่�ม่ความเหมาะสัมสัำาหรับตั้ำาแหน่งดังกล่ัาว
ได้	บริษัทจะสัรรหาจากบุคคลัภายั่นอก	สัำาหรับคุณสัมบัติั้ของผ้้่สัมัคร	บริษัทเปิ็ดรับผ้้่สัมัครทุกเพัศ		เชืำ�อชำาติั้	ศาสันา	ท่�ม่อายัุ่ไม่ตั้ำ�ากว่า	18	ปี็	 
บริษัทม่นโยั่บายั่การสัรรหาคัดเลืัอกผ้้่สัมัครท่�ม่ความร้้ความสัามารถึเข้าป็ฏิิบัติั้งานในตั้ำาแหน่งอยั่่างเป็็นธรรมแลัะม่ป็ระสิัทธิภาพั		

ค�าตอบแทนิผู้ลประโยั่ชน์ิของพน่ิกงานิ

เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าเบ้ียเล้ียงต่างๆ สวัสดิการค่าท่ีพักอาศัยพนักงาน

โบนัส
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ประกันชีวิตกลุ่ม
สวัสดิการพนักงาน ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน

เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ
และค่าตอบแทนอ่ืนๆ
ตามระเบียบบริษัท

อุปกรณ์และเคร่ืองปอ้งกันอันตราย
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน

สวัสดิการผู้เกษียณอายุ 
สําหรับพนักงานท่ียังคงมีศักยภาพปฏิบัติงานต่อได้
จะได้รับการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาจ้าง ต่อไป

การช่วยเหลืองานศพ
พนักงานท่ีเสียชีวิต
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การศึึกษัาและฝึึกอบรมพน่ิกงานิ (Education & Training)

อบัรมหลักส้ตรงานเช่�อม MAG ระดับั 1 ช่างซ่่อมรถยนต์ ระดับั 1 และมาตรฐานส่รถยนต์ ระดับั 1

	 บริษัทฯ	 เปิ็ดโอกาสัให้พันักงานทุกระดับเข้ารับการฝึ่กอบรมจาก 
ภายั่ในแลัะภายั่นอก	 ซึึ่�งได้ม่การวางแผ่นตั้ามลัักษณะตั้ำาแหน่งงาน	 (Career	
Path)	 เพืั�อพััฒนาแลัะส่ังเสัริมให้พันักงานม่ความเข้าใจในลัักษณะงานของ 
ตัั้วเอง	ป็ระโยั่ชำน์ท่�เห็นได้ชัำดท่�สุัดคือ	ป็ระสิัทธิภาพัในการทำางานของพันักงาน
ท่�ด่ขึ�น	 เนื�องจากการนำาความร้้ท่�ได้	มาป็ระยัุ่กต์ั้ใช้ำในการป็ฏิิบัติั้งาน	แลัะยัั่งม่ 
ส่ัวนช่ำวยั่สัร้างความจงรักภักด่ต่ั้อองค์กร	 ส่ัวนป็ระโยั่ชำน์ต่ั้อพันักงานจะเห็นชัำด 
ในด้านของความร้้	ความสัามารถึ	แลัะโอกาสัในการพััฒนาในสัายั่อาช่ำพัของ 
พันักงานแตั้่ลัะคน	ซึึ่�งจากการสัังเกตั้ของหัวหน้างาน	พันักงานม่ความตั้ั�งใจใน 
การป็ฏิิบัติั้งานมากขึ�นส่ังผ่ลัให้ม่ป็ระสิัทธิภาพัด่ขึ�น

อบัรมหลักส้ตรงานเช่�อม MAG ระดับั 2

	 เพืั�อพััฒนาพันักงานให้ม่ความร้้เชิำงลึักทั�งด้านแนววิทยั่าการคิด	หลัักการ
	ตั้ลัอดจนเทคนิคการบริหารงานท่�ตั้นเองรับผิ่ดชำอบอย่ั่างม่คุณภาพั	 มุ่งเน้น
ในการป็ระยัุ่กต์ั้ความร้้ท่�ได้เพืั�อใช้ำในการทำางานวิจัยั่พืั�นฐาน	 อ่กทั�งมุ่งเน้นการ
พััฒนาคนโดยั่เน้นผ้้่เข้ารับการอบรมเป็็นศ้นยั่์กลัาง	แลัะเน้นการพััฒนาทั�งด้าน
ร่างกายั่แลัะจิตั้ใจ	เพืั�อแสัวงหาสิั�งใหม่ๆ	ในการพััฒนาองค์กร

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิการศึึกษัาและฝึึกอบรม ปี 2562
แนวีที่าง วิีธ่การ ผู้ลงานปี 2562 ค่าใช�จ่าย(บัาที่)

ก�รเร่ยนร้้จำ�กก�รทั้ำ�ง�นจำริง
(On the job Training)

ก�รให้ผู้้้รับก�รฝึึกอบรมลงมือปีฏิิบัต่ำิง�น
จำริงๆ ในสถ�นทั้่�ทั้ำ�ง�นจำริงภ�ยใต่ำ้ก�รด้ 
และให้คำ�แนะนำ�ขึ้องหัวหน้�ง�น 

ม่ก�รทั้ำ�เปี็น matrix skill 
เพื�อวัดระดับคว�มส�ม�รถ
ขึ้องพนักง�นได้ง่�ยขึ้้�น

-

ก�รอบรมภ�ยในบริษััทั้
(In-house Trainings)

กลุ่มวิช�อบรมพื�นฐ�น
กลุ่มวิช�ก�รอบรมภ�คปีฏิิบัต่ำิ
กลุ่มวิช�ก�รอบรมเสริม
กลุ่มวิช�ก�รอบรมบริห�รง�น 
เชิงคุณภ�พ
กลุ่มวิช�เลือก

40 หลักส้ต่ำร
844 ร�ย
ชั�วโมงอบรมเฉล่�ย 16.60 
ชม./คน/ปีี

290,502
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แนวีที่าง วิีธ่การ ผู้ลงานปี 2562 ค่าใช�จ่าย(บัาที่)

ก�รอบรมภ�ยนอก
(Pubilc Trainings)

ส่งพนักง�นไปีอบรมในหลักส้ต่ำรทั้่�จำัดโดย
สถ�บันภ�ยนอก

54 หลักส้ต่ำร
136 ร�ย
ชั�วโมงอบรมเฉล่�ย 9.70 
ชม./คน/ปีี

552,819 

การอบรมภายั่ในิบริษ่ัท (In-house Trainings)
	 บริษัทฯ	 จัดอบรมภายั่ในเพืั�อให้พันักงานทุกระดับ	ได้เพิั�มพ้ันพััฒนาความร้้ความสัามารถึในการทำางานตั้ามตั้ำาแหน่งงาน	แลัะความ
เป็็นผ้้่นำาควบค่้กัน	อ่กทั�งเพืั�อพััฒนาความร้้ความสัามารถึในการทำางาน	

อบรมหลัักส้ัตั้รเจ้าหน้าท่�ความป็ลัอดภัยั่ในการทำางานระดับหัวหน้างาน						 					อบรมหลัักส้ัตั้รการบริหารกิจกรรม	5	สั.

การอบรมภายั่นิอกบริษ่ัท (Public Training)
	 เพืั�อให้ผ้้่บริหารแลัะพันักงานในองค์กรได้เลืัอกเข้าอบรมในหลัักส้ัตั้รท่�ต้ั้องการพััฒนาตั้นเองอันเป็็นการเสัริมสัร้างองค์ความร้้	แลัะ
พััฒนาศักยั่ภาพัในการแข่งขันทางธุรกิจท่�จะนำาไป็ส่้ัการพััฒนาองค์กรในทุกด้าน	 เพิั�มป็ระสิัทธิภาพั	ป็ระสัิทธิผ่ลัแลัะเพิั�มผ่ลักำาไรอยั่่างต่ั้อเนื�อง	
อบรมหลัักส้ัตั้ร	OKRs		in		Action	อบรมหลัักส้ัตั้รการออกแบบโครงสัร้างพืั�นฐานแลัะการป็ระยุั่กต์ั้ใช้ำงาน	

	 					อบรมหลัักส้ัตั้ร	OKRs		in		Action	 										 	 	อบรมหลัักส้ัตั้รการออกแบบโครงสัร้างพืั�นฐานแลัะการป็ระยุั่กต์ั้ใช้ำงาน
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ห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืน

คู่ค้าทางการตลาด

กระบวนการผลิตของ CHO 
ท่ีมีคุณภาพสูงสุด

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001

การส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการ

ลดช่ัวโมงการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานด้วยวิธีคิด R2Rศูนย์ซ่อมบริการ

** อนาคต CHO จะขยายสาขาศูนย์ซ่อม
บริการไปท่ัวประเทศและขยายไปต่างประเทศ

ได้รับมาตรฐานระดับโลก

การจัดการและพัฒนา
ด้านแรงงาน
โดยการศึกษาและอบรม

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถ
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์รถบรรทุกอ้อย
แบบระบบยกเทด้านข้างด้วยไฮดรอลิก
(Hydraulic) ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดบรรทุกได้
ต้ังแต่ 6 ตัน 8 ตัน และ 10 ตัน
ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม
ทดแทนแรงงานคน ช่วยให้ประหยัดค่าแรงงาน 
ประหยัดเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต

สัดส่วนยอดขายปี 2562

31.70 ล้านบาท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาเทคโนโลยีโดยการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองSIBLOR          by 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ
เทคโนโลยีข้ันสูง มีระบบวิศวกรรมท่ี
แม่นยําในการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน 
ออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในประเทศท่ีลูกค้านําไปใช้งาน

สัดส่วนยอดขายปี 2562

312.97 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ออกแบบผลิตภัณฑ์รถบรรทุกอ้อยแบบระบบยกเทด้านข้างด้วยไฮดรอลิก
(Hydraulic)

รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 

ผลิตตามมาตรฐาน IATA: International Air Transport Association,  ISO 9001,
EASA: European Aviation Safety Agency และ ICAO: International Civil Aviation Authority    

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถ
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
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ห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืน

คู่ค้าทางการตลาด

กระบวนการผลิตของ CHO 
ท่ีมีคุณภาพสูงสุด

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001

การส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการ

ลดช่ัวโมงการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานด้วยวิธีคิด R2Rศูนย์ซ่อมบริการ

** อนาคต CHO จะขยายสาขาศูนย์ซ่อม
บริการไปท่ัวประเทศและขยายไปต่างประเทศ

ได้รับมาตรฐานระดับโลก

การจัดการและพัฒนา
ด้านแรงงาน
โดยการศึกษาและอบรม

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถ
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์รถบรรทุกอ้อย
แบบระบบยกเทด้านข้างด้วยไฮดรอลิก
(Hydraulic) ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดบรรทุกได้
ต้ังแต่ 6 ตัน 8 ตัน และ 10 ตัน
ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม
ทดแทนแรงงานคน ช่วยให้ประหยัดค่าแรงงาน 
ประหยัดเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต

สัดส่วนยอดขายปี 2562

31.70 ล้านบาท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาเทคโนโลยีโดยการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองSIBLOR          by 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ
เทคโนโลยีข้ันสูง มีระบบวิศวกรรมท่ี
แม่นยําในการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน 
ออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในประเทศท่ีลูกค้านําไปใช้งาน

สัดส่วนยอดขายปี 2562

312.97 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ออกแบบผลิตภัณฑ์รถบรรทุกอ้อยแบบระบบยกเทด้านข้างด้วยไฮดรอลิก
(Hydraulic)

รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 

ผลิตตามมาตรฐาน IATA: International Air Transport Association,  ISO 9001,
EASA: European Aviation Safety Agency และ ICAO: International Civil Aviation Authority    

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถ
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- สามารถตรวจสอบตําแหน่งของรถ
  ตามตารางเส้นทางท่ีรถว่ิงได้ โดยติด GPS 
  (Global Positioning System ) ท่ีรถทุกคัน
- แสดงเวลาถึงปา้ยจอดแบบ real time 
  มีจอ LED (Light Emitting Diode)
  ทุกสถานีจอดและผู้ใช้บริการสามารถดูได้ผ่าน
  Application “ KK Transit”       
- ผู้โดยสารบนรถสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
  แบบไร้สาย ( wifi ) ฟรี
- ออกแบบเป็นรถโดยสารชานต่ํา (Low floor)
  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีทันสมัย
- เป็นรถปรับอากาศ 
- สามารถวัดสถิติของผู้ใช้บริการผ่านเทคโนโลยี
  RFID (Radio Frequency Identification ) 
  ซ่ึงจะทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ
- ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้ก๊าซธรรมชาติ
  สําหรับยานยนต์ NGV (Natural Gas Vehicles)

สัดส่วนยอดขายปี 2562

35.98 ล้านบาทบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ
ศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service 
“สิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO” 
เพ่ือให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา 
เคร่ืองยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟา้ แบบเต็มระบบ

สัดส่วนยอดขายปี 2562

10.98 ล้านบาท

กลุ่มงานบริการ

โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(KKU Smart Transit )

ศูนย์ซ่อม One Stop Service

เปิดให้บริการแล้ว 1 แห่ง ท่ีจังหวัดชลบุรี 

SIBLOR          by 

RFID
STAMP CARD

ระบบ GPS มี wifi ฟรี มี CCTV
3 จุด

ปา้ยบอก
สถานี

รถ NGV
ปรับอากาศ

มี Moblie
application
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ค่�ค�าทางการตลาดำ
		 บริษัทฯ	ม่นโยั่บายั่เลืัอกค่้ค้าทางการตั้ลัาดท่�ม่ศักยั่ภาพั	แลัะเป็็นบริษัทฯ	ท่�ม่การบริหารจัดการท่�เป็็นสัากลั	ม่มาตั้รฐานระดับส้ัง	รวม
ทั�งม่เทคโนโลัยั่ใ่นการผ่ลิัตั้ท่�ม่การพััฒนาอย่ั่างต่ั้อเนื�อง	ทั�งในป็ระเทศแลัะต่ั้างป็ระเทศ	กลุ่ัมค่้ค้าของบริษัทฯ	ม่ทั�งเป็็นผ้้่ผ่ลิัตั้แลัะผ้้่จัดจำาหน่ายั่	
 คู่่�คู้่าในประเทศ	 :	 บริษัทฯ	 ติั้ดต่ั้อซืึ่�อวัสัดุอุป็กรณ์จากกลุ่ัมค่้ค้าในป็ระเทศสัำาหรับวัสัดุอุป็กรณ์ท่�สัามารถึจัดซืึ่�อได้ภายั่ใน 
ป็ระเทศ	อาทิ	 หัวรถึ	 แชำสัซ่ึ่	 ช่ำวงล่ัาง	 เหล็ัก	 อล้ัมิเน่ยั่ม	 สัายั่ไฟ	 ส่ั	 วัสัดุสิั�นเป็ลืัอง	 เป็็นต้ั้น	 โดยั่ทำาการเช็ำคราคาวัตั้ถุึดิบจากค่้ค้า	 3-5	
รายั่	 ท่�ผ่่านเกณฑ์์เบื�องต้ั้นของผ้้่ขายั่	 สิันค้าให้บริษัทฯ	 ในการสัั�งซืึ่�อแต่ั้ลัะคราวสัำาหรับวัสัดุอุป็กรณ์แต่ั้ลัะป็ระเภท	อาทิ	 ย่ั่�ห้อท่�จำาหน่ายั่	
(กรณ่ท่�ล้ักค้ากำาหนดยั่่�ห้อเอง)	 คุณภาพัของวัสัดุอุป็กรณ์	ป็ริมาณท่�สัามารถึผ่ลิัตั้แลัะจัดส่ังได้	 เป็็นต้ั้น	 เพืั�อให้เสันอราคาแลัะนำาใบเสันอ	ราคา 
เป็ร่ยั่บเท่ยั่บเงื�อนไขทางการค้า	อาทิ	ยั่่�ห้อ	 คุณภาพั	ราคา	 ส่ัวนลัด	แลัะระยั่ะเวลัาการจัดส่ัง	 เป็็นต้ั้น	 ก่อนพิัจารณาคัดเลืัอกแลัะทำาข้อตั้กลัง 
การ	สัั�งซืึ่�อวัสัดุอุป็กรณ์
	 บริษัทฯ	จะม่การป็ระเมินค่้ค้าทุกๆ	6	 เดือน	 โดยั่ป็ระเมินจากป็ระวัติั้	การจัดส่ังสิันค้าท่�ได้บันทึกไว้ป็ระจำาทุกเดือน	 ทั�งน่�บริษัทฯ	
ม่การกำาหนดนโยั่บายั่	ให้ฝ่�ายั่จัดซืึ่�อสัรรหาค่้ค้ารายั่ใหม่ๆ	 เข้ามาในทะเบ่ยั่นรายั่ชืำ�อค่้ค้า	 (Vendor	 list)	 เดือนลัะป็ระมาณ	2	รายั่สัำาหรับทุกๆ	
กลุ่ัมวัสัดุอุป็กรณ์
 คู่่�คู้่าต่�างประเทศ :	บริษัทฯ	ติั้ดต่ั้อซืึ่�อวัสัดุอุป็กรณ์จากค่้ค้าต่ั้างป็ระเทศสัำาหรบัวัสัดุอุป็กรณพิ์ัเศษ	โดยั่ม่นโยั่บายั่ติั้ดต่ั้อสัั�งซืึ่�อโดยั่ตั้รงจาก 
ผ้้่ผ่ลิัตั้หรือผ้้่จัดจำาหน่ายั่สัำาหรับวัสัดุอุป็กรณ์แต่ั้ลัะป็ระเภท	ยั่กเว้น	วัสัดุอุป็กรณ์บางรายั่การท่�ม่สััญ่ญ่าความร่วมมือทางธุรกิจกับพัันธมิตั้ร 
ต่ั้างป็ระเทศอยั่้่แล้ัว	 ซึึ่�งม่การตั้กลังเรื�องคุณภาพั	ราคาแลัะระยั่ะเวลัาในการสั่งมอบอยั่่างชัำดเจนด้วยั่ความร่วมมือกันในการทำาธุรกิจอยั่่าง
ม่ป็ระสิัทธิภาพั

CHO

เช็คราคาวัตถุดิบ 3 - 5 ราย

ประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน

นโยบายติดต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิต

นําใบเสนอราคา
เปรียบเทียบเงือ่นไขทางการค้า

VS
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การจ่ดำหาจ่ดำซืื้�อจ่ดำจ�าง 
		 บริษัทม่การทำาระบบจัดหาจัดซืึ่�อจัดจ้างโดยั่ม่ข้อกำาหนดต่ั้างๆ	 ให้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐานการจัดซืึ่�อสัากลั	 ไม่ซืึ่�อแลัะไม่ 
สันับสันุนสิันค้าท่�ลัะเมิดลิัขสิัทธิ�	 เพืั�อให้ได้คุณภาพัของผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ส้ังสุัด	 แลัะบริษัทได้สันับสันุนเศรษฐกิจท้องถิึ�นของล้ักค้า	 ด้วยั่ 
วิธ่การจัดซืึ่�อหัวรถึจากป็ระเทศของล้ักค้า	 ซึึ่�งเมื�อนำาระบบ	ERP	โป็รแกรม	SAP	by	design	On	cloud	มาใช้ำเพืั�อบริหารจัดการข้อม้ลัให้ 
สัามารถึตั้รวจสัอบ	พััฒนาระบบการจัดซืึ่�อจัดจ้างได้อย่ั่างม่ป็ระสิัทธิภาพัยั่ิ�งขึ�น

มีข้อกําหนดต่างๆ 
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การจัดซือ้สากล

ไม่สนับสนุนสินค้า
ทีล่ะเมิดลิขสิทธิ์

นําระบบ ERP โปรแกรม SAP 
by design On cloud มาใช้เพ่ือบริหารจัดการข้อมูล

การออกแบบ
	 บริษัทม่การออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�คำานึงถึึงผ่ลักระทบด้านสิั�งแวดล้ัอม	 โดยั่ส่ังพันักงานฝ่�ายั่ออกแบบเข้ารับการอบรมการออกแบบ 
ด้านต่ั้างๆ	การวัดค่าคาร์บอนฟุตั้พัริ�นท์	(	Carbon	Footprint	)	ท่�ทำาให้ป็ระหยั่ัดพัลัังงาน	ด้วยั่วิธ่การผ่ลิัตั้ต้้ั้ขนส่ังสิันค้าท่�ม่นำ�าหนักเบา	ใช้ำวัสัดุ
ท่�แข็งแรงทนทานได้มาตั้รฐานสัากลั	อ่กทั�งบริษัทได้ทำาการออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์	BIG	BAO	ท่�เป็็นมิตั้รกับสิั�งแวดล้ัอม		นำ�าหนักของต้้ั้ท่�เบาลังกว่า	
3	 ตัั้นทำาให้บรรทุกได้มากขึ�น	ลัดปั็ญ่หาเรื�องเท่�ยั่วของการขนส่ังแลัะจำานวนหัวลัากท่�ต้ั้องใช้ำก็ลัดลัง	ป็ระหยัั่ดทั�งนำ�ามันเชืำ�อเพัลิัง	 เป็็นต้้ั้ท่�ม่ 
ฉนวนกันความร้อนทำาจาก	PU	หรือโพัล่ัยั่ร่้เทรน	ซึึ่�งสัามารถึเก็บความเยั่น็ของภายั่ในห้องได้ด่กว่าฉนวนอื�นๆ	ดังนั�นจึงเป็็นต้้ั้ท่�ป็ระหยั่ดัพัลัังงาน
จากเครื�องทำาความเย็ั่นท่�ใช้ำขนาดเล็ักลังกว่าเดิม	30	%		ผิ่วของต้้ั้เป็็นเจลัโคลั	ท่�เป็็นเกรดสัำาหรับการขนส่ังอาหารไม่เป็็นท่�สัะสัมของเชืำ�อราหรือ 
แบคท่เร่ยั่	ทำาความสัะอาดไดง่้ายั่กรณ่เกิดเหตุั้ขัดข้องของเครื�องทำาความเยั่น็	ในห้องแช่ำเย็ั่น	ต้้ั้ยัั่งคงเก็บรักษาอุณหภ้มิจากอุณหภ้มิติั้ดลับ	มาเป็็น
อุณหภ้มิห้องป็กติั้ใช้ำเวลัาเกนิ	48	ชัำ�วโมง	จึงเป็็นข้อด่ในการท่�ผ้้่ป็ระกอบการสัามารถึลัำาเล่ัยั่งสิันค้าภายั่ในตั้้อ้อกเพืั�อเป็ล่ั�ยั่นไป็ยั่งัต้้ั้สัำารองสัง่สิันค้า
ให้กับล้ักค้าทำาให้สิันค้าไม่เส่ัยั่สัภาพัทางด้านการแช่ำแข็ง	บริษัทฯ	จึงได้รับรางวัลัอันดับท่�	3	ของ	10	สุัดยั่อดธุรกิจนวัตั้กรรมแห่งชำาติั้ในปี็	2554	

ประหยัดเชือ้เพลิง

ประหยัดพลังงานจาก
เครือ่งทําความเย็น

คํานึงถึงผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม

ผลิตตู้ขนส่งสินค้า
ทีมี่น้ําหนักเบา
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สิู่นิค�าและการบริการ
	 ความรับผิ่ดชำอบตั้่อผ่ลิัตั้ภัณฑ์์รถึลัำาเล่ัยั่งอาหารบนเครื�องบิน	บริษัทได้ผ่ลิัตั้ตั้ามมาตั้รฐานท่�กำาหนดโดยั่สัมาคมการขนสั่งทางอากาศ
ระหว่างป็ระเทศ	 (IATA:	 International	Air	Transport	Association)	หรือ	ไออาตั้า	 เพืั�อส่ังเสัริมความป็ลัอดภัยั่การขนส่ัง	การบริการทาง
อากาศ	 ถ้ึกต้ั้องตั้ามหลัักเศรษฐกิจ	แลัะมาตั้รฐานขององค์การ	การบินพัลัเรือนระหว่างป็ระเทศ	 (ICAO:	 International	Civil	Aviation	
Authority)	 เป็็นองค์กรท่�กำาหนดมาตั้รฐานแลัะกฎข้อบังคับระหว่างป็ระเทศท่�จำาเป็็นสัำาหรับความป็ลัอดภัยั่	ความมั�นคง	ป็ระสัิทธิภาพั
	แลัะความสัอดคล้ัองของการบิน	รวมทั�งการพิัทักษ์สิั�งแวดล้ัอมท่�ได้รับผ่ลักระทบจากการบิน วิธ่ป็ฏิิบัติั้ท่�ใช้ำในกิจการการบินทุกป็ระเภท	แลัะ 
สิันค้าทุกชำนิดผ่ลิัตั้โดยั่เครื�องจักรท่�ได้รับมาตั้รฐาน	 ISO	9001	มาตั้รฐาน	CE	 เครื�องหมายั่	CE	ท่�ป็รากฏิอยั่้่บนสิันค้าเป็็นเครื�องหมายั่ท่�แสัดง
การรับรองจากผ้้่ผ่ลิัตั้	(Manufacturer’s	Declaration)	ว่าสิันค้านั�น	ม่คุณสัมบัติั้ตั้ามข้อกำาหนดด้านสุัขภาพั	ความป็ลัอดภัยั่	แลัะการคุ้มครอง
สิั�งแวดล้ัอม	ตั้ามกฎหมายั่แลัะกฎระเบ่ยั่บท่�เก่�ยั่วข้องของสัหภาพัยัุ่โรป็

มาตรฐานสินค้า IATA และ ICAO

การสู่�งมอบสิู่นิค�า
 การส่ังมอบสิันค้าในป็ระเทศแลัะการส่ังออกต่ั้างป็ระเทศบริษัทได้ม่ระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้ท่�ชัำดเจน	 ม่ข้อบังคับในการส่ังมอบสิันค้าให้เป็็น 
ตั้ามมาตั้รฐานสัากลั	โดยั่คำานึงถึึงความพึังพัอใจของล้ักค้า การส่ังมอบท่�ตั้รงเวลัา	ม่ระบบการจัดส่ังท่�ป็ลัอดภัยั่	แลัะคำานึงถึึงคุณภาพัของสิันค้า
เป็็นสิั�งสัำาคัญ่

มีระเบียบปฏิบัติทีชั่ดเจน เป็นตามมาตรฐานสากล คํานึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้า
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บริการหล่งการขายั่
	 บริษัทฯ	 ม่การจัดการระบบบริการหลัังการขายั่	 โดยั่แยั่กเป็็น 
บริการหลัังการขายั่ในป็ระเทศ	แลัะบริการหลัังการขายั่ต่ั้างป็ระเทศ	เพืั�อง่ายั่
ต่ั้อการบริหารงานให้ล้ักค้ามั�นใจในสิันค้าแลัะเป็็นการด้แลัล้ักค้าให้ล้ักค้าพึังพัอใจ 
แลัะกลัับมาซืึ่�อสิันค้าซึ่ำ�า	 เป็็นการบริหารงานขายั่ต่ั้อเนื�อง	โดยั่บริษัทฯ	ม่แผ่น 
ระยั่ะยั่าวในการออกเยั่่�ยั่มล้ักค้ารายั่เดือนตั้ลัอดจนม่ระบบรายั่งานการบริการ 
ส่ังให้ล้ักค้าในทุกครั�งของการบริการ	 อ่กทั�งบริษัทฯ	ได้เปิ็ดรับแจ้งปั็ญ่หางาน 
บริการหลัังการขายั่	(	After	Sales	Service)	ท่�เบอร์โทรศัพัท์	094-287-9994		
ตั้ลัอด	24	ชัำ�วโมง	โดยั่ในป็	ี2562	ม่ยั่อดจำานวนการใช้ำบริการ	After	Sales	Service		
ป็ระมาณ	40	รายั่	จากสัถิึติั้	3	 ปี็	ยั่้อนหลััง	 เห็นได้ว่าม่จำานวนการใช้ำบริการ	
After	 Sales	 Service	 ม่จำานวนลัดลังเรื�อยั่ๆ	 เนื�องจากงานซึ่่อมบริการ	
After	 Sales	 Service	 จะเป็็นงานกลุ่ัมของล้ักค้าท่�อยั่้่ในช่ำวงรับป็ระกัน 
สิันค้า	 โดยั่งานในกลุ่ัมช่ำวงรับป็ระกันสิันค้าลัดลัง	แลัะหมดป็ระกันสิันค้า	
ส่ัวนงานท่�ล้ักค้าหมดป็ระกันแล้ัวบริษัทฯ	ได้ให้ฝ่�ายั่ซ่ึ่อมบริการขายั่ทำา 
สััญ่ญ่าระยั่ะยั่าวในการซ่ึ่อมบำารุง	(PM)	ต่ั้อเนื�อง	

AFTER SALES SERVICE

HOTLINE 
094 - 287 - 9994
ตลอด 24 ชัว่โมง

2560 2561 2562

200

60

40

จำนวนการใช้บริการ After Sales Service 
ในช่วง 3 ปี

ป 2560

200 ราย

ป 2561

50 ราย

ป 2562

40 ราย
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การสู่ำารวจความพึงพอใจของล่กค�า
	 บริษัทให้ความสัำาคัญ่กับการสัร้างความพึังพัอใจเพืั�อพััฒนาคุณภาพัของผ่ลิัตั้ภัณฑ์์แลัะงานบริการของบริษัท	 ซึึ่�งบริษัทจะทำาการสัรุป็
การสัำารวจความพึังพัอใจเป็็นป็ระจำาในทุกไตั้รมาสัแลัะสัรุป็ภาพัรวมในทุกสิั�นปี็		ซึึ่�งสัามารถึสัรุป็ผ่ลัการสัำารวจของป็ระจำาปี็	2562	ดังน่�	

เรื�องทั้่�สำ�รวจำคว�มพ้�งพอใจำ ร�ยก�ร

ผู้ลิต่ำภัณฑ์์

คุณภ�พขึ้องสินค้�

สมรรถนะในก�รใช้ง�น

ร�ค�

ระยะเวล�ในก�รส่งมอบ

ก�รบริก�ร

ก�รต่ำอบขึ้้อม้ลทั้่�รวดเร็ว

ม่คว�มร้้ในผู้ลิต่ำภัณฑ์์

ก�รบริก�รหลังก�รขึ้�ย

ผู้ลการประเมินระดับัควีามพ่�งพอใจข้องล้กค�า 12 เด่อน
(เด่อนมกราคม – ธันวีาคม 2562)

 

90.98% 95.78% 93.38%

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการและติดต่อกับลูกค้า ค่าเฉล่ียรวม 2 ด้าน

เปา้หมาย 
95%

เปอร์เซ่นต์ควีามพ่งพอใจข้องล้กค�า 2559 - 2562

90.98% 95.78% 93.38%

2559 2560 2561 2562

93.33%

0%

100%

82.92%
82.50%

79.41%

84.27%82.63%
86.88%

93.38 %
การบริการและการติดต่อกับลูกค้า
ค่าเฉลีย่ทัง้สองด้าน
ด้านผลิตภัณฑ์90.98 %

85.96%
86.68%

95.78 %เปา้หมาย 95%เปา้หมาย 95%
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1.กลุ่มผู้ลิตภััณฑ์์มาตรฐาน (Standard Product)
		 กลุ่ัมสิันค้าตั้ามมาตั้รฐานของ	 CHO	 เป็็นผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่� ล้ักค้า 
สัั�งผ่ลิัตั้ตั้ามแบบมาตั้รฐานของบริษัทฯ	 ท่�เน้นการใช้ำงานป็กติั้ทั�วไป็	 โดยั่ 
ไม่ต้ั้องใช้ำระบบวิศวกรรมหรือเทคโนโลัยั่่มากนักเป็็นรถึเชิำงพัาณิชำย์ั่	 ท่�ออกแบบ
ตั้ามความตั้้องการใช้ำงานของล้ักค้า	 เพืั�อป็ระโยั่ชำน์ส้ังสุัดในการใช้ำงาน 
เหมาะสัมกับเงินลังทุน	เป็็นรถึท่�ใช้ำเพืั�อการบรรทุกสิันค้าหรือวัตั้ถุึป็ระสังค์ 
อื�นๆ	เช่ำน	กลุ่ัมรถึบรรทุก	รถึพ่ัวง-กึ�งพ่ัวงทั�วไป็	รถึต้้ั้ไฟเบอร์กราสันำ�าหนักเบา	
รถึป็ระชุำมสััมมนา	รถึขนอ้อยั่แบบเทข้าง	เป็็นต้ั้น

ผู้ลิตภััณฑ์์และงานบัริการ
	 เป็็นการผ่ลิัตั้สิันค้าคุณภาพัภายั่ใต้ั้การออกแบบให้เหมาะสัมกับการใช้ำงานให้กับล้ักค้าทั�งหน่วยั่งานภาคเอกชำน	แลัะหน่วยั่งานราชำการ 
ทั�งในแลัะต่ั้างป็ระเทศ	โดยั่แบ่งกลุ่ัมผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ได้เป็็น	3	กลุ่ัม

   

2.กลุ่มผู้ลิตภััณฑ์์ออกแบับัพิเศษั (Special Product) 
	 กลุ่ัมสิันค้าท่�ม่ความตั้้องการ	 การออกแบบเพืั�อความพัิเศษของ
ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�ต้ั้องการเทคโนโลัยั่่ท่�สัลัับซัึ่บซ้ึ่อน	 ม่ระบบวิศวกรรมท่�แม่นยั่ำา 
ในการใช้ำงานเป็็นรถึเชิำงพัาณิชำยั่์ในอุตั้สัาหกรรม	Logistic	การบินแลัะอื�นๆ	
เช่ำนกลุ่ัมรถึบรรทุก	 รถึพั่วง-กึ�งพ่ัวงพิัเศษ	 รถึลัำาเล่ัยั่งอาหารขึ�นเครื�องบิน	
(Catering)	 รถึพัยั่าบาลัพิัเศษในสันามบิน	 (Ambulance	 Truck)	
รถึดับเพัลิังในสันามบิน	รถึซ่ึ่อมบำารุงเครื�องบิน	 (Maintenance	Platform)	
รถึตั้รวจสัะพัาน	 รถึใช้ำงานตั้ามความต้ั้องการพิัเศษต่ั้างๆ	 ท่� 	 CHO	 
ออกแบบให้ตั้ามความต้ั้องการใช้ำงานของล้ักค้า	รวมทั�งการพััฒนาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ 
เพืั�อเสันอการใช้ำงานให้เหมาะสัม	สัะดวกกับงานเฉพัาะด้าน	 เช่ำน	รถึหุ้มเกราะ	
เป็็นต้ั้น
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3. กลุ่มบัริหารโครงการและงานบัริการ   
  (Project Management and Services)

 3.1 กลุ่มบัริหารโครงการ
	 การบริหารจัดการในโครงการตั้่างๆ	 ท่�ต้ั้องการความเช่ำ�ยั่วชำาญ่ของพันักงานเฉพัาะ 
กลุ่ัมงาน	ดังต่ั้อไป็น่�

 โครงการสร�างเร่อตรวีจการณ์ไกลฝึ่� ง ข้องกองทัี่พเร่อ 
	 เป็็นโครงการสัร้างเรือลัำาแรกท่�ใหญ่่ท่�สุัดในป็ระเทศไทยั่	โดยั่ใช้ำแบบเรือ	แลัะได้รับ 
การถึา่ยั่ทอดเทคโนโลัยั่ใ่นการสัรา้งเรือ	จากบรษัิท	BAE	SYSTEMS		(ป็ระเทศสัหราชำอาณาจักร)	 
บริหารโครงการทั�งด้านการบริหารการสัร้างเรือพัร้อมบริหารการเงิน	 โดยั่โครงการฯ	
เสัร็จสัมบ้รณ์ในปี็	 2557	แลัะในปี็	 2560	บริษัทฯ	 ได้รับงานบริหารโครงการเรือลัำาท่�	 2	 
บางส่ัวนแลัะการก่อสัร้างชิำ�นส่ัวนของเรือบางรายั่การทำาการส่ังมอบเพืั�อป็ระกอบเรือ	

โครงการบัริหารงานซ่่อมบัำารุงรถข้นส่งสำาหรับั  
Tesco-Lotus & Linfox 
	 งานซ่ึ่อมบำารุงเพืั�อรักษาสัมรรถึนะการใช้ำงาน	 (PM)	ของรถึในพืั�นท่�ศ้นยั่์กระจายั่
สิันค้าของ	Tesco-Lotus	 ปั็จจุบันม่ศ้นยั่์ซ่ึ่อมอยั่้่ใน	Distribution	Center	 (DC)	จำานวน	
6	แห่ง	 ศ้นยั่์ซึ่่อมนอก	DC.	บริการล้ักค้ารวม	3	แห่ง	 รวมทั�งม่ศ้นยั่์ตั้่างป็ระเทศ	1	แห่ง	
(ป็ระเทศเว่ยั่ดนาม)

โครงการข้นส่งมวีลชนในมหาวิีที่ยาลัยข้อนแก่น  
(KKU Smart Transit)
	 เป็็นการบริหารแลัะจัดการโครงการขนส่ังมวลัชำนในมหาวิทยั่าลััยั่ขอนแก่น	ในนาม	
KKU	Smart	Transit	ท่�ใช้ำระบบ	Smart	Transit	ผ่่าน	Electronic,	IT	ต่ั้างๆ	แลัะ	Application	
ท่�สัมบ้รณ์ทั�งระบบ	 ปั็จจุบันเป็็นโครงการ	Smart	Transit	 ตัั้วอย่ั่างให้กับหลัายั่องค์กรเพืั�อ 
ศึกษาด้งาน	ในเรื�องการดำาเนินการด้าน	Smart	ขนส่ังมวลัชำน
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3.2 กลุ่มงานบัริการ

 ศ้นย์ซ่่อมบัริการตัวีถังรถบัรรทุี่ก

	 ศ้นยั่ซ่์ึ่อมบริการตัั้วถัึงรถึบรรทุก	ม่ทั�งหมด	3	สัาขา	คอื	สัาขาขอนแกน่	สัาขาวังน้อยั่
	แลัะสัาขาพััทยั่า	เป็็นศ้นย์ั่ซ่ึ่อมหนังรถึบรรทุก	แลัะงานซ่ึ่อมบริการเสัริมงานจากโครงการ
บริหารซ่ึ่อมรถึบรรทุกให้กับรถึ	Tesco-Lotus	รวมทั�งล้ักค้าทั�วไป็	แลัะซ่ึ่อมบริการให้
กับล้ักค้าท่�ซืึ่�อรถึกับบริษัทฯ	

   

 ศ้นย์ซ่่อม One Stop Service 

		 บริษัทฯ	ลังทุนเปิ็ดศ้นย์ั่บริการรถึบรรทุกแบบ	One	Stop	Service	ในชืำ�อ	“สิิบ
ล้้อ 24 ช่ั่�วโมง by CHO” โดยั่บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการเปิ็ดศ้นยั่์แรกท่�จังหวัด	ชำลับุร่	 ส่ัวน
อ่ก	2	แห่ง	 คือ	 ท่�จังหวัดสุัราษฎร์ธาน่	แลัะอยั่้่ติั้ดกับสุัวรรณภ้มิ	กรุงเทพัฯ	กำาลัังก่อสัร้าง 
คาดว่าจะเปิ็ดให้บริการในต้ั้นปี็	2563	แลัะจะเปิ็ดเพิั�มอ่ก	5	แห่ง	 ทั�วป็ระเทศภายั่ในปี็
	2563-2565	 ใช้ำเงินลังทุนป็ระมาณ	350	 ล้ัานบาท	 เพืั�อให้บริการซ่ึ่อมแซึ่ม	บำารุงรักษา
	 เครื�องยั่นต์ั้	ตัั้วถัึง	ระบบไฟฟ้า	แบบเต็ั้มระบบ	โดยั่ต่ั้อยั่อดมาจากศ้นย์ั่ซ่ึ่อมบริการเดิมของ 
บริษัทฯ	 ซึึ่�งได้เปิ็ดดำาเนินการตัั้�งแต่ั้ปี็	 2554	 เป็็นต้ั้นมา	 ซึึ่�งม่ผ่ลัการดำาเนินการเป็็นท่�น่า 
พัอใจ	แลัะผ่ลัการสัำารวจความตั้้องการจากธุรกิจโลัจิสัติั้กส์ัในป็ระเทศว่าม่ความต้ั้องการใน 
ธุรกิจน่�	บริษัทวางแผ่นเพิั�มบริการจดทะเบ่ยั่น	ต่ั้อภาษ่	ป็ระกันภัยั่พัร้อมจำาหน่ายั่อะไหล่ั 
อุป็กรณ์ตั้กแต่ั้ง	โดยั่ม่ท่มช่ำางมืออาช่ำพั	เครื�องมือท่�ทันสัมัยั่	พัร้อมทั�งระบบการบันทึกข้อม้ลั 
ป็ระวัติั้การซ่ึ่อมแซึ่มท่�สัามารถึเชืำ�อมโยั่งข้อม้ลัป็ระวัติั้การซ่ึ่อมของรถึแต่ั้ลัะคันได้ทุกศ้นยั่์ 
บริการ 

 โครงการซ่่�อรถโดยสารปรับัอากาศใช�เช่�อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)
ให�กับัองค์การข้นส่งมวีลชนกรุงเที่พ (ข้สมก.) พร�อมซ่่อมแซ่มและบัำารุงรักษัารถโดยสาร

	 กลุ่ัมร่วมทำางาน	SCN-CHO	ท่�ร่วมจัดตัั้�งโดยั่	บริษัท	สัแกน	อินเตั้อร์	จำากัด(มหาชำน)	แลัะ	
บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	ได้ลังนามในสััญ่ญ่าซืึ่�อขายั่แลัะ	ว่าจ้างซ่ึ่อมแซึ่มบำารุงรักษา
รถึยั่นต์ั้โดยั่สัารป็รบัอากาศใช้ำเชืำ�อเพัลิังก๊าซึ่ธรรมชำาตั้	ิ(NGV)	จำานวน	489	คนั	กับ	องคก์าร
ขนส่ังมวลัชำนกรุงเทพั	เมื�อวันท่�	27	 ธันวาคม	2560	โดยั่ม่ม้ลัค่าโครงการทั�งโครงการ 
รวมทั�งสิั�น	4,261	ลัา้นบาท	(รวมภาษ่ม้ลัคา่เพิั�ม)	แบ่งเป็็นม้ลัคา่รถึโดยั่สัาร	1,891	ล้ัาน
บาท	(รวมภาษ่ม้ลัค่าเพิั�ม)
	 เมื�อวันท่�	12	ม่นาคม	2562	ได้ดำาเนินการส่ังมอบครบตั้ามสััญ่ญ่าฯ	จำานวน	489	คนั		
แลัะเมื�อวันท่�	11	เมษายั่น	2562	ได้รับเงินค่ารถึครบตั้ามสััญ่ญ่าฯ	ตั้ามกำาหนดเร่ยั่บร้อยั่
แล้ัว	แลัะยัั่งคงเหลืัอเฉพัาะงานซ่ึ่อมแซึ่มแลัะบำารุงรักษารถึโดยั่สัาร	ระยั่ะเวลัา	10	ปี็
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สัดส่วีนยอดข้ายสินค�าตามกลุ่มผู้ลิตภััณฑ์์ (บัริษััที่ฯ และบัริษััที่ย่อย)

กลุ่มผู้ลิต่ำภัณฑ์์ม�ต่ำรฐ�น 13.18%      

กลุ่มผู้ลิต่ำภัณฑ์์ออกแบบพิเศษั 64.57%

กลุ่มบริห�รโครงก�รและง�นบริก�ร 22.25%

กลุมผลิตภัณฑออกแบบพิเศษ
64.57%

13.18%
กลุมผลิตภัณฑมาตรฐาน

กลุมบริหารโครงการ
และงานบริการ

22.25%

    

สัดส่วนการขายสินค้า (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

 

3.78%

2.51%

ไทย
89.34% 

ญี่ปุน

เวียดนาม
รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน  รถดับเพลิงกูภัย

รถบรรทุก รถกูภัย

รถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 
(NGV) รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน  

รถพวง รถกระเชาขนออย  
และรถบรรทุกกึ่งพวง

2.41%ฮองกง
รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินประเทศอื่น ๆ

รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
1.96%
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ผู้ลิตภััณฑ์์ช่วียสร�างสรรค์สังคม

1. รถเมล์ NGV (LOW Floor) 
  บริษัทฯ	สันับสันุนรถึเมล์ั	NGV	(Low	Floor)	เพืั�อให้บริการรับ-ส่ัง	นักก่ฬาว่ลัแชำร์
บาสัเกตั้บอลัพัาราลิัมปิ็ก	ในงานการจัดการแข่งขันก่ฬาว่ลัแชำร์บาสัเกตั้บอลัชิำงแชำมป์็เอเซ่ึ่ยั่	เมื�อวัน
ท่�	27	พัฤศจิกายั่น	–	8	ธันวาคม	2562	 
									 คุณสัมบัติั้พิัเศษของรถึเมล์ั	Low	Floor	ออกแบบรองรับผ้้่โดยั่สัารทุกกลุ่ัมให้สัามารถึ
ใช้ำบริการได้อย่ั่างง่ายั่	เช่ำน	ผ้้่พิัการ	ผ้้่ส้ังอายั่	ุเป็็นต้ั้น	เพืั�อให้ได้รับความสัะดวก	แลัะป็ลัอดภัยั่	ใน
การใช้ำบริการ

2. รถบัริการเคล่�อนท่ี่�รับัค่นแลกเหร่ยญกษัาปณ์ 
  รถึบริการเคลืั�อนท่�รับคืนแลักเหร่ยั่ญ่กษาป็ณ์ของกรมธนารักษ์เปิ็ดให้บริการเมื�อ
วันท่�	15	มกราคม	2562	ท่�ผ่ลิัตั้จาก	CHO		เพืั�อช่ำวยั่ให้ม่การหมุนเว่ยั่นของเงินเหร่ยั่ญ่กับ
เข้าส่้ัระบบช่ำวยั่ลัดการผ่ลิัตั้เหร่ยั่ญ่	แลัะลัดต้ั้นทุนในการผ่ลิัตั้เงินเหร่ยั่ญ่

3. TRUE BUFC MOBILE SHOP 
(รถึจำาหน่ายั่สิันค้าเคลืั�อนท่�ของสัโมสัรท่�ใหญ่่ท่�สุัดในป็ระเทศ)
		 เมื�อวันท่�	27	มกราคม	2562	CHO	ออกแบบ-ผ่ลิัตั้	แลัะส่ังมอบ	Special	Mobile	
Semi	Trailer	ให้กับ	True	Bangkok	United	Football	Club	เพืั�อใช้ำเป็็น	Mobile	Shop	
อำานวยั่ความสัะดวกสัำาหรับงานอ่เวนท์
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การดำาเนินงานด�านเศรษัฐกิจ
	 ผ่ลัการดำาเนินงานปี็	2562	บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	แลัะบริษัทย่ั่อยั่	ม่รายั่ได้จากงานตั้ามสััญ่ญ่า	งานขายั่	แลัะบริการท่�เพิั�มจากปี็
ก่อน	เป็็นผ่ลัมาการพััฒนาสิันค้า	บริการ	ท่�ผ่สัานเทคโนโลัยั่่	เข้ากับผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ของบริษัท	แลัะคำานึงถึึงผ่ลักระทบด้านสิั�งแวดล้ัอม	เพืั�อตั้อบสันอง
ต้ั้องการการขนส่ังของธุรกิจโลัจิสัติั้กส์ั	การบริการขนส่ังมวลัชำนของทั�งในป็ระเทศแลัะต่ั้างป็ระเทศ		ซึึ่�งในช่ำวง	3	ปี็ท่�ผ่่านมาลัักษณะผ่ลิัตั้ภัณฑ์์
ของบริษัทได้ม่การป็รับจากผ่้้ผ่ลิัตั้ยั่านยั่นต์ั้เพืั�อการพัาณิชำยั่์	 เป็็นผ่ลัิตั้ภัณฑ์์ท่�ผ่สัานเทคโนโลัยั่่รวมเข้าไป็ในสัินค้าแลัะเทคโนโลัยั่่ท่�เก่�ยั่วข้อง	ใน
ลัักษณะธุรกิจแบบการจับค่้	(Platform	Business	Model)	เช่ำน	ระบบความป็ลัอดภัยั่		ระบบการติั้ดตั้าม	ระบบการจัดเก็บค่าโดยั่สัาร		แลัะเป็็น
สิันค้าท่�ม่ส่ัวนช่ำวยั่ในการลัดมลัภาวะมลัพิัษทางอากาศ	เช่ำนการผ่ลิัตั้	ป็ระกอบรถึโดยั่สัารเชืำ�อเพัลิังเอ็นจ่ว่	ท่�ม่มลัพิัษตั้ำ�า		ส่ังผ่ลัให้บริษัทม่รายั่ได้
เพิั�มขึ�น		อยั่่างต่ั้อเนื�อง	ผ่นวกกับการป็รับป็รุงเครื�องมือท่�ใช้ำในการจัดการบริหารโดยั่ใช้ำซึ่อฟท์แวร์ใหม่	SAP	by	Design	ซึึ่�งทำางานอยั่้บ่นระบบ
	Cloud	หรือ	Cloud	Datacenter	ท่�ม่ป็ระสิัทธิภาพัในการขยั่ายั่ธุรกิจไป็ในพืั�นท่�ต่ั้าง	ๆ	ได้อยั่่างไม่จำากัด	แลัะสัามารถึวิเคราะห์ข้อม้ลัได้อยั่่าง
รวดเร็ว	โดยั่ม่การลังทุนเพืั�อสัร้างนวัตั้กรรม	(Creative	Innovation)	แลัะลังทุนในการวิจัยั่แลัะพััฒนา	(Re-search	&	Development	:	R&D)	
ท่�มุ่งเน้นในการสัร้างกลัยุั่ทธ์	พััฒนาบุคลัากร	ทำาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการการคิดสัร้างสัรรค์	ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์	แลัะงานบริการท่�ม่นวัตั้กรรมใหม่	
ๆ	ผ่สัานกับความร้้ความชำำานาญ่ในด้านวิศวกรรม	เพืั�อตั้อบสันองความต้ั้องการของล้ักค้าอยั่่างยั่ั�งยั่ืน	โดยั่ใช้ำเทคโนโลัยั่่	4.0	เพืั�อสัร้างสัังคม	5.0	
(Society	5.0)	เพิั�มคุณภาพัช่ำวิตั้ให้คนในสัังคม

สู่หกรณ์์ออมทร่พย์ั่ 
	 สัหกรณอ์อมทรพััยั่พ์ันักงานบรษัิท	ชำ.ทว่	ขอนแกน่	จำากัด	จดทะเบ่ยั่นตั้ามพัระราชำบญั่ญั่ติั้สัหกรณ	์พั.ศ.	2542	เมื�อวันท่�	14	พัฤษภาคม	
2547	วัตั้ถุึป็ระสังค์เพืั�อส่ังเสัริมให้สัมาชิำกสัหกรณ์ฯ	ม่การออมเงินเพืั�อช่ำวยั่เหลืัอซึึ่�งกันแลัะกันแลัะช่ำวยั่ตัั้วเองในหม่้สัมาชิำก	ให้เงินก้้ยั่มืแก่สัมาชิำก
เพืั�อวัตั้ถุึป็ระสังคต่์ั้างๆ	ตั้ามท่�อนุญ่าตั้ไว้ในกฎหมายั่วา่ด้วยั่สัหกรณ	์โดยั่ทางสัหกรณ	์ได้รับเงินอุดหนุนเพืั�อเป็็นกองทนุสัวัสัดิการสัมาชำกิสัหกรณ์
จากบรษัิท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	แลัะบรษัิทท่�เป็็นสัมาชิำกเท่ากับจำานวนหุ้นท่�สัมาชิำกถืึอหุ้นเพิั�มในแต่ั้ลัะเดือนแลัะสัมาชิำกสัหกรณ์ท่�ถืึอหุ้นตัั้�งแต่ั้	
5	ปี็	ขึ�นไป็ท่�ลัาออกจากการเป็็นพันักงานของบริษัทฯ	แลัะถืึอว่าสิั�นสุัดการเป็็นสัมาชิำกของสัหกรณ์	จะได้รับสัวัสัดิการม้ลัค่าหุ้นสัมาชิำกในส่ัวนท่�
บริษัทจ่ายั่สัะสัมให้	ณ	ธันวาคม	2562	สัหกรณ์ฯ	ม่สัมาชิำกจำานวน	670	คน		ม่เงินอุดหนุนเพืั�อเป็็นกองทุนสัวัสัดิการสัมาชิำกสัหกรณ์ในปี็	2562	
จำานวน	3,530,970	บาท 	ซึึ่�งจะม่จำานวนเงินอุดหนุนเพิั�มมากขึ�นทุกปี็	ตั้ามสัรุป็ดังน่�  

ปี เงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้น จำานวนสมาชิก (คน)

2562 3,530,970 บาท 670

2561 2,925,980 บาท 794

2560 2,472,950 บาท 693

กลยุั่ทธ์และนิโยั่บายั่ดำ�านิภาษีั

 กลยุที่ธ์ด�านภัาษ่ั (Tax Strategy)
	 บริษัทฯ	ยั่ึดมั�นการป็ฏิิบัติั้ตั้ามนโยั่บายั่แลัะหลัักการกำากับด้แลักิจการท่�ด่	ดำาเนินธุรกิจด้วยั่ความถ้ึกต้ั้อง	 โป็ร่งใสั	แลัะตั้ระหนักใน
หน้าท่�แลัะความรับผิ่ดชำอบเก่�ยั่วกับการดำาเนินการด้านภาษ่เพืั�อสัร้างความไว้วางใจให้กับผ้้่ม่ส่ัวนได้เส่ัยั่	แลัะท้องถิึ�นท่�บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจ	โดยั่
วางนโยั่บายั่	หลัักเกณฑ์์การบริหารจัดการด้านทางภาษ่ท่�เก่�ยั่วข้องในทุกด้าน	แลัะพััฒนาความร้้ความสัามารถึของผ้้่รับผิ่ดชำอบด้านภาษ่อยั่่าง 
ต่ั้อเนื�อง
	 ฝ่�ายั่จัดการจะรายั่งานความคืบหน้าด้านการบริหารความเส่ั�ยั่งให้คณะกรรมการกำากับด้แลักิจการฯ	แลัะคณะกรรมการกำากับด้แลักิจ
การฯ	พิัจารณา	แลัะให้ความเห็นเพืั�อป็รับป็รุง	แลัะเตั้ร่ยั่มความพัร้อมเพืั�อรองรับการเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังใหม่ๆ	เป็็นป็ระจำา	เพืั�อให้บริษัทฯ	สัามารถึ
ควบคุมแลัะป็รับลัดความเส่ั�ยั่งท่�อาจม่ขึ�นให้อยั่้ใ่นระดับท่�ยั่อมรับได้

 นโยบัายด�านภัาษ่ั
 1. จรรยาบรรณด้้านภาษีี 
	 บริษัทฯ	มุ่งเป็็นองคก์รท่�ม่การเตั้บิโตั้อยั่า่งม่คณุค่าแลัะม่ความรบัผิ่ดชำอบดา้นภาษ่ท่�โดดเดน่อยั่า่งยั่ั�งยั่นื	รวมทั�งมุ่งเนน้เป็็นองคก์รธุรกิจ
ท่�เป็็นพัลัเมืองท่�ด่ในการรับผิ่ดชำอบภาษ่เพืั�อสัร้างม้ลัค่าเพิั�มให้แก่ชุำมชำนท่�ดำาเนินธุรกิจสัังคม	แลัะสัภาพัแวดล้ัอม
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 2. การบริหารคู่วามเสีิ�ยงด้้านภาษีี 
		 บริษัทฯ	ยึั่ดถืึอแลัะป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายั่	แลัะระเบ่ยั่บ
ข้อบังคับ	พัร้อมทั�งมุ่งจัดการความเส่ั�ยั่งด้านภาษ่	 ได้แก่	ผ่ลั
จากภาษ่ท่�เกิดจากการเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังนโยั่บายั่ด้านภาษ่หรือ
แนวทางการบริหารภาษ่ของภาครัฐ	 ข้อกำาหนดของท้องถิึ�น
	การสันับสันุนนโยั่บายั่แลัะกระบวนการเก่�ยั่วกับการบริหาร
ความเส่ั�ยั่งด้านภาษ่ท่�กำาหนดไว้เป็็นลัายั่ลัักษณ์อักษร	แลัะ
การป็ระเมินความเสั่�ยั่งในกิจกรรมเก่�ยั่วกับภาษ่ทั�งหมดโดยั่
ลัะเอ่ยั่ด	 ซึึ่�งครอบคลัุมถึึงความเสั่�ยั่งในการกำากับการป็ฏิิบัติั้
ตั้ามกฎหมายั่	ความเส่ั�ยั่งด้านป็ฏิิบัติั้การ	แลัะความเส่ั�ยั่งในการ
รายั่งานทางการเงินของผ้้่สัอบบัญ่ช่ำจากภายั่นอก
 3. คู่วามโปร�งใสิด้้านภาษีี 
		 บริษัทฯ	 ม่การรายั่งานภารกิจด้านภาษ่ต่ั้อภาครัฐ
อยั่่างโป็ร่งใสั	แลัะสัอดคล้ัองกับข้อกำาหนดเก่�ยั่วกับการเปิ็ด
เผ่ยั่ข้อม้ลัเก่�ยั่วกับภารกจิด้านภาษ่ทั�งหมด	พัรอ้มทั�งสันับสันุน
นโยั่บายั่ใหม่ท่�ระบุให้บริษัทต่ั้างๆ	 ม่การเปิ็ดเผ่ยั่ข้อม้ลัต่ั้อ
สัาธารณะเก่�ยั่วกับกลัยุั่ทธ์ด้านภาษ่	แลัะรายั่งานการดำาเนิน
การท่�สันับสันุนการพััฒนาเศรษฐกิจของป็ระเทศโดยั่รวม	ทั�ง
น่�บริษัทฯ	มุ่งมั�นในการเป็็นองค์กรธุรกิจท่�เป็็นพัลัเมืองท่�ด่ของ
สัังคม	โดยั่สัร้างความเป็็นเลัศิทางดา้นการกำากับด้แลัดา้นภาษ่	
ความรบัผิ่ดชำอบด้านภาษ่	แลัะการม่ความโป็รง่ใสัทางภาษ่	เพืั�อ
สัร้างความไว้วางใจให้กับสัังคมแลัะผ้้่ม่ส่ัวนได้เส่ัยั่ทั�งหมด

การดำำาเนิินิการดำ�านิการบริหารห�วง
โซื้�อุปทานิ
 การจัดหาวัีตถุดิบัท่ี่�ม่ประสิที่ธิภัาพ
	 ร้ป็แบบการผ่ลิัตั้ของบริษัทฯ	 เป็็นการผ่ลิัตั้ตั้าม 
คำาสัั�งซืึ่�อของล้ักค้า	(Make	to	Order)	การบริหารจัดหาวัตั้ถุึดิบ
จะสัอดคล้ัองกับคำาสัั�งซืึ่�อของล้ักค้า	 เพืั�อบริหารสิันค้าคงคลััง
อยั่่างม่ป็ระสิัทธิภาพั	บริษัทฯ	 ให้ความสัำาคัญ่กับค่้ค้าในการ
วางแผ่นจัดหาวัตั้ถุึดิบท่�ม่คุณภาพั	แลัะหลัากหลัายั่ช่ำองทาง	
โดยั่ม่วัตั้ถุึดิบสัำารองในกรณ่ฉุกเฉินเพืั�อความต่ั้อเนื�องของการ
ผ่ลิัตั้	 	แลัะม่ระบบจัดการ	แผ่นการรับส่ังวัตั้ถุึดิบทั�งระยั่ะสัั�น
แลัะระยั่ะยั่าว	แผ่นการซึ่่อมบำารุงเครื�องจักร	โรงงาน	ผ่ลัการ
ดำาเนินงานแลัะการทบทวน	สัอบทาน	 เครื�องมือ	 เครื�องวัด 
ต่ั้าง	ๆ	ท่�ใช้ำในการดำาเนินงาน
	 บริษัทฯ	ม่แผ่นด้านความป็ลัอดภัยั่แลัะสิั�งแวดล้ัอม
	 แลัะให้ความช่ำวยั่เหลืัอแก่ชำุมชำนท้องถิึ�นท่�ตั้ั�งของโรงงาน
	สัำานักงาน	แลัะศ้นยั่์บริการต่ั้างๆ	ของบริษัทฯ	ท่�ตัั้�งอยั่้แ่ต่ั้ลัะ 
ท้องถิึ�น	 	 ส่ังเสัริมให้ม่การแลักเป็ล่ั�ยั่นความคิดเห็น	ให้ความร้้	
พััฒนาอบรม	เป็็นป็ระจำาเพืั�อนำาความร้้ไป็ป็รับป็รุงกระบวนการ
ในห่วงโซ่ึ่อุป็ทานของบริษัท	 แลัะค่้ค้าร่วมกันแลักเป็ลั่�ยั่น
แนวทางการป็ฏิิบัติั้ท่�ด่ด้านห่วงโซ่ึ่อุป็ทาน	แลัะสัร้างความ
สััมพัันธ์ท่�ด่กับค่้ค้า	 	 โดยั่ม่เป้็าหมายั่ในการพััฒนากิจกรรม 
เก่�ยั่วกับการจัดการห่วงโซ่ึ่อุป็ทานทั�งระบบอยั่่างต่ั้อเนื�อง	

 การดำาเนินการด�านสังคม และสิ�งแวีดล�อม 
ส่ิงคู่ม :
	 บริษัทฯ	ตั้ระหนักถึึงความสัำาคัญ่ของการพััฒนาท้องถิึ�น	แลัะสัังคม
	โดยั่สันับสันุนในด้านก่ฬา	เป็็นผ้้่จัดการแข่งขันฟุตั้บอลัเยั่าวชำนรุ่นอายัุ่	12	ปี็
	แลัะ	14	ปี็	ต่ั้อเนื�องมาเป็็นปี็ท่�	5		ให้เยั่าวชำนได้ร้้จักร้ป็แบบการแข่งขัน	กฎ
	กติั้กา	สัากลัในร้ป็แบบฟุตั้บอลัมืออาช่ำพั		ให้เยั่าวชำนใช้ำเวลัาว่างในการฝึ่กฝ่น
ก่ฬาฟุตั้บอลั	แลัะสัามารถึพััฒนาเป็็นนักก่ฬามืออาช่ำพัได้ในอนาคตั้	ซึึ่�งสัามารถึ
ช่ำวยั่ลัดปั็ญ่หาสัังคมท่�เกิดจากเยั่าวชำนในชุำมชำน	แลัะสัังคมได้เป็็นอย่ั่างมาก	อ่ก
ทั�งยั่งัเป็็นเครือข่ายั่ให้	ค่้ค้าท่�ร่วมสันับสันุนการแข่งขันก่ฬา		ผ้้่ป็กครองเยั่าวชำน	
แลัะหน่วยั่งานต่ั้างๆ	ท่�มาร่วมกันสันับสันุน	ได้แลักเป็ล่ั�ยั่นความคิดเห็น	ความ
ร้้	แลัะร่วมกันพััฒนาสัังคม		ช่ำวยั่กันด้แลัสิั�งแวดล้ัอม	สัังคม	ร่วมกัน	ส่ังเสัริมให้
เกิดม้ลัค่าเพิั�มในห่วงโซ่ึ่อุป็ทานเป็็นป็ระโยั่ชำน์สัำาหรับทุกฝ่�ายั่	 ซึึ่�งสัอดคล้ัองกับ
แผ่นพััฒนาความสััมพัันธ์อันด่กับค่้ค้าแลัะชุำมชำน	

สิิ�งแวด้ล้้อม :
	 บริษัทจัดให้ม่การอบรมพััฒนาความร้ใ้นองคก์ร	แลัะค่้คา้ของบรษัิทฯ
		ให้ข้อม้ลัความร้้ท่�ครอบคลุัมทั�งด้านการออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�คำานึงถึึงการใช้ำ
วัสัดุท่�เป็็นมติั้รกบัสิั�งแวดลัอ้ม	ลัดการเกดิคารบ์อน	แลัะของเส่ัยั่กบัสิั�งแวดลัอ้ม
	พัร้อมทั�งครอบคลุัมในเรื�องสิัทธิมนุษยั่ชำน	แลัะแรงงาน	แลัะความป็ลัอดภัยั่	
อาช่ำวอนามัยั่	แลัะสิั�งแวดล้ัอม	ตั้ลัอดจนจริยั่ธรรมแลัะการป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายั่
	การสืั�อสัารด้าน	Supplier	Code	of	Conduct	แลัะการป็ระเมินความเส่ั�ยั่ง	
(ESG	Risk	Assessment)	เพืั�อให้มั�นใจว่า	การพััฒนาค่้ค้าน่�อยั่้่บนพืั�นฐานของ
การพััฒนาอย่ั่างยัั่�งยั่นื	โดยั่กำาหนดให้หน่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข้องนำาข้อม้ลัมารายั่งาน
	ป็ระเมินผ่ลักระทบ	ป็รับป็รุงวิธ่การให้เกิดป็ระสิัทธิภาพั	แลัะพััฒนาอยั่่างต่ั้อ
เนื�องเป็็นป็ระจำาในการป็ระชุำมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ทุกเดือน
	 ในปี็	2561-2562	บริษัทฯ	ได้ผ่ลิัตั้แลัะป็ระกอบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์รถึโดยั่สัาร
ใช้ำเชืำ�อเพัลิังก๊าชำธรรมชำาตั้ติิั้	(NGV)	จำานวน	489	คัน	แลัะสัง่มอบทั�งหมดเมื�อวันท่�	
12	ม่นาคม	2562		ให้กับองคก์รขนสัง่มวลัชำน	หรือ	ขสัมก.ตั้ามสััญ่ญ่าจดัซืึ่�อรถึ
โดยั่สัารทั�งหมด	489	คัน	โดยั่ทาง	ขสัมก.ได้นำารถึท่�บริษัทส่ังมอบออกให้บริการ
แก่ป็ระชำาชำนในเขตั้กรุงเทพัแลัะป็ริมณฑ์ลั	 	 ซึึ่�งคุณสัมบัติั้ของก๊าซึ่ธรรมชำาติั้
สัำาหรับยั่านยั่นต์ั้	 (NGV)	จะเป็็นมิตั้รต่ั้อสิั�งแวดล้ัอมเนื�องจาก	NGV	ม่สััดส่ัวน
ของคาร์บอนน้อยั่กว่าเชืำ�อเพัลิังชำนิดอื�น	แลัะม่คุณสัมบัติั้เป็็นก๊าซึ่ทำาให้การ
เผ่าไหม้สัมบ้รณ์มากกว่าเชืำ�อเพัลิังชำนิดอื�น	แลัะป็ริมาณไอเส่ัยั่ท่�ป็ล่ัอยั่ออกจาก
เครื�องยั่นต์ั้ใช้ำก๊าซึ่ธรรมชำาติั้ม่ป็ริมาณตั้ำ�ากว่าเชืำ�อเพัลิังชำนิดอื�น	NGV	จึงนับเป็็น
เชืำ�อเพัลิังท่�สัะอาด	ไม่ก่อให้เกิดควันดำาหรือสัารพิัษ	ท่�เป็็นอันตั้รายั่ต่ั้อสุัขภาพั
ของป็ระชำาชำน	สัามารถึลัดปั็ญ่หามลัพิัษทางอากาศ	ซึึ่�งนับวันจะทว่ความรุนแรง
มากขึ�น	เครื�องยั่นต์ั้ท่�ใช้ำก๊าซึ่ธรรมชำาติั้จะม่ระดับการป็ล่ัอยั่สัารพิัษท่�ตั้ำ�า	แลัะไม่
ก่อให้เกิดฝุ่�นลัะอองหรือเขม่าจากท่อไอเส่ัยั่	(ก๊าซึ่คาร์บอนมอนอกไซึ่ด์แลัะก๊าซึ่
ไนโตั้รเจนออกไซึ่ด์	เป็็นก๊าซึ่ท่�ก่อให้เกิดป็ฏิิกิริยั่าเรือนกระจก	หรือท่�เร่ยั่กกันโดยั่
ทั�วไป็ว่า	Green	House	Effect	)	

ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึงร้อยละ 50-80

ลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ร้อยละ 60-90 

ลดก๊าซไฮโดรคาร์บอนได้ร้อยละ 60-80 
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การบัริหารควีามเส่�ยงข้ององค์กร
	 บริษัทฯ	ตั้ระหนักถึึงความสัำาคัญ่ของการบริหารความเสั่�ยั่ง	 ซึึ่�งเป็็นส่ัวนสัำาคัญ่ในการกำากับด้แลัแลัะสันับสันุนส่ังเสัริมให้ธุรกิจ
บรรลัุวัตั้ถุึป็ระสังค์ตั้ามท่�ตัั้�งเป้็าหมายั่ไว้	การบริหารจัดการความเสั่�ยั่งจะทำาให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสั	ป็ัญ่หา	แลัะอุป็สัรรคท่�คาดว่าจะเกิด
ขึ�น	 เพืั�อสัามารถึเตั้ร่ยั่มแผ่นรองรับ	หรือป็รับแผ่นกลัยุั่ทธ์ทางธุรกิจทั�งในเชิำงรุกแลัะเชิำงรับได้อยั่่างทันท่วงท่	แลัะเพืั�อลัดความเส่ั�ยั่งท่�ทำาให้
ผ่ลักระทบท่�อาจจะเกิดขึ�นให้อยั่้ใ่นระดับท่�ลัดลังหรือยั่อมรับได้	การบริหารความเส่ั�ยั่งท่�รัดกุม		เป็็นการสัร้างความมั�นใจให้กับนักลังทุน	ผ้้่ถืึอหุ้นหรือผ้้่ม่ 
ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่อ่กทางหนึ�ง	การบริหารความเส่ั�ยั่งนั�นจึงนับเป็็นส่ัวนสันับสันุนในการเติั้บโตั้ขององค์กรอยั่า่งยัั่�งยืั่น	โดยั่บริษัทฯ	ให้ความสัำาคัญ่ต่ั้อ 
นโยั่บายั่ด้านการควบคุมภายั่ใน	แลัะการบริหารความเส่ั�ยั่ง	 	 โดยั่คณะกรรมการตั้รวจสัอบม่หน้าท่�สัอบทานผ่ลัการป็ระเมินความเพ่ัยั่งพัอของ 
ระบบควบคุมภายั่ใน	เพืั�อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายั่ในม่ความเพ่ัยั่งพัอแลัะเหมาะสัมกับการดำาเนินธุรกิจ	 	 โดยั่นำากรอบแนวทางป็ฏิิบัติั้ด้าน
การควบคุมภายั่ในตั้ามมาตั้รฐานสัากลัของ	COSO	มาใช้ำป็รับป็รุงพััฒนาควบค่้กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเสั่�ยั่ง	 (Enterprise	Risk	
Management	 :	ERM)	 	 เพืั�อเป็็นเครื�องมือของฝ่�ายั่จัดการในการพััฒนาให้ระบบควบคุมภายั่ในแลัะบริหารจัดการความเส่ั�ยั่งม่ความสัมบ้รณ์
มากยั่ิ�งขึ�น	
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	 บริษัทฯ	ม่คณะกรรมการกำากับด้แลักิจการบริหารความเส่ั�ยั่ง	สัรรหา	แลัะกำาหนดค่าตั้อบแทน	โดยั่ได้รับการแต่ั้งตัั้�งจากคณะกรรมการ
บริษัทในปี็	2557	พัร้อมทั�งม่การแบ่งหน้าท่�แลัะความรับผิ่ดชำอบไว้อยั่า่งชัำดเจน	เพืั�อให้การบริหารความเส่ั�ยั่งม่ป็ระสิัทธิภาพัอย่ั่างเป็็นระบบโดยั่
กำาหนดให้ม่มิติั้ในการควบคุมด้านต่ั้างๆ	ตั้าม	COSO	คือ	ความเส่ั�ยั่งด้านกลัยัุ่ทธ์	ความเส่ั�ยั่งด้านป็ฏิิบัติั้การ	ความเส่ั�ยั่งด้านการเงิน	ความเส่ั�ยั่ง
ด้านกฎหมายั่	ระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้	ความเส่ั�ยั่งด้านธุรกิจ	ความเส่ั�ยั่งด้านชืำ�อเส่ัยั่ง	แลัะผ่ลักระทบต่ั้อสิั�งแวดล้ัอมโดยั่กำาหนดให้สัายั่งานหน่วยั่งาน
ยั่่อยั่	บรรจุความเส่ั�ยั่งท่�จะเกิดขึ�นอยั่้ใ่นระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้ของระบบ	ISO9001	กำากับไว้เพืั�อลัดระดับความรุนแรงแลัะติั้ดตั้ามรายั่งานความเส่ั�ยั่งให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตั้รมาสั		

องค์ประกอบ ERM
(COSO ENTERPRISE 
RISK MANAGEMENT)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environtment)

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

3. การระบุเหตุการณ์ท่ีเส่ียง (Event Indentification)

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response)

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

7. การส่ือสารและระบบสารสนเทศ (Information & Communication)

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

1.	 สัภาพัแวดลั้อมภายั่ในองค์ถืึอเป็็นพืั�นฐานขององค์ป็ระกอบอื�นของการบริหารความเส่ั�ยั่งโดยั่สั่วนใหญ่่มาจากสัาเหตุั้หลััก	2	ป็ระการ
คือคนแลัะระบบ

2.	 กำาหนดวัตั้ถึุป็ระสังค์เป็็นลัายั่ลัักษณ์อักษรอยั่่างชำัดเจนม่ความสัอดคลั้องกับเป็้าหมายั่เชำิงกลัยัุ่ทธ์แลัะความเสั่�ยั่งท่�หน่วยั่งานยั่อมรับได้
3.	 ระบุเหตัุ้การณ์ความเสั่�ยั่งท่�เคยั่เกิดขึ�นมาแลั้วในอด่ตั้แลัะการคาดการณ์ในอนาคตั้
4.	 กระบวนการหลัังจากองค์กรระบุความเสั่�ยั่งแลั้วม่	2	มิตั้ิคือโอกาสัท่�จะเกิด	(Likelihood)	แลัะผ่ลักระทบจากความเสั่�ยั่ง(Impact)
5.	 เพัื�อลัดระดับโอกาสัท่�อาจเกิดขึ�นแลัะผ่ลักระทบของเหตัุ้การณ์โดยั่ม่หลัักการตั้อบสันองความเสั่�ยั่ง	4	วิธ่หลััก

�	 การยั่อมรับ/ดำารงความเสั่�ยั่ง	(Risk	Acceptance)
�	 การลัด/ควบคุมความเสั่�ยั่ง	(Risk	Reduction/Risk	Control)
�	 การหลั่กเลั่�ยั่งความเสั่�ยั่ง	(Risk	Avoidance)
�	 การกระจายั่/ถึ่ายั่โอนความเสั่�ยั่ง	(Risk	Sharing/Risk	Transfer)

6.	 กิจกรรมการควบคุม	คือ	นโยั่บายั่แลัะกระบวนการป็ฏิิบัติั้งานท่�จะชำ่วยั่ให้ผ้่้บริหารม่ความมั�นใจว่าการป็ฏิิบัติั้งานแลัะการป็ระกอบ 
กิจกรรมของหน่วยั่งานม่การดำาเนินงานท่�สัอดคล้ัองกับเป้็าหมายั่กลัยัุ่ทธ์ขององค์กรเป็็นกิจกรรมท่�สัามารถึช่ำวยั่ป้็องกันแลัะบ่งช่ำ�ให้เห็น
ความเส่ั�ยั่งท่�ม่ผ่ลักระทบต่ั้อวัตั้ถุึป็ระสังค์ขององค์กร

7.	 สัารสันเทศแลัะการสืั�อสัารจะเป็็นเครื�องมือท่�ผ่้้บริหารสัามารถึใชำ้ในการถึ่ายั่ทอดนโยั่บายั่การกำากับด้แลัแลัะติั้ดตั้ามผ่ลัสัำาเร็จของ
การดำาเนินงาน

8.	 เพัื�อให้กลัไกการบริหารความเสั่�ยั่งท่�ม่ป็ระสัิทธิภาพัแลัะป็ระสิัทธิผ่ลัท่�สัมบ้รณ์ควรจัดให้ม่ระบบการติั้ดตั้ามท่�ม่ความตั้่อเนื�อง 
อยั่่างสัมำ�าเสัมอเป็็นวงจรการป็ระเมินผ่ลัท่�ทุกหน่วยั่งานทราบแลัะสัามารถึดำาเนินการเมื�อถึึงรอบระยั่ะเวลัาการติั้ดตั้ามป็ระเมินผ่ลัท่� 
กำาหนดเช่ำนรายั่เดือนรายั่ไตั้รมาสัหรือทุกสิั�นปี็งบป็ระมาณ
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การสร�างวัีฒนธรรมการจัดการควีามเส่�ยง
	 บริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นในการเสัริมสัร้างวัฒนธรรมการจัดการความเส่ั�ยั่งให้เกิดขึ�นทั�วองค์กรในทุกระดับ	 จึงได้จัดทำาแนวทางการสัร้าง 
วัฒนธรรมการจัดการความเส่ั�ยั่งป็ระกอบด้วยั่	
1.	 การกำากับด้แลัความเสั่�ยั่ง	
2.	 โครงสัร้างบริหารความเสั่�ยั่ง
3.	 การจัดการความเสั่�ยั่ง	
4.	 การสัื�อสัารด้านความเสั่�ยั่ง	
5.	 การเผ่ยั่แพัร่ความร้้ด้านการบริหารความเสั่�ยั่ง	

การจัดการควีามเส่�ยงท่ี่�สำาคัญ
	 บริษัทฯ	ได้ม่การบรหิารจัดการความเส่ั�ยั่งครอบคลัมุทุกมิติั้ทั�งด้านเศรษฐกิจ	สัังคมแลัะสิั�งแวดล้ัอมโดยั่ในปี็	2562	บริษัท	ฯ	ได้ดำาเนินการ 
ตั้ามแผ่นการบริหารความเส่ั�ยั่งท่�สัำาคัญ่ต่ั้างๆ	ดังน่�	

 1.  ความเสีู่�ยั่งทางดำ�านิเศึรษัฐกิจ

 1.1 ควีามเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงข้องสถานการณ์การเม่องโลก
	 	 ในปี็	2562	สัถึานการณ์การเมืองทั�งภายั่ในป็ระเทศแลัะต่ั้างป็ระเทศม่ปั็จจัยั่หลัายั่อยั่่างท่�บริษัทต้ั้องติั้ดตั้าม	ดังน่�	

�	 ความเสั่�ยั่งทางการเมอืงจากรฐับาลัชำดุใหม่โดยั่เฉพัาะความเสั่�ยั่งจากนโยั่บายั่การคลังั	การค้า	แลัะด้านเศรษฐกิจโดยั่ปั็จจยัั่เสั่�ยั่ง
ท่�เป็็นไป็ได้คอื	ข้อตั้กลังทางการค้า	การพัจิารณาลัดระดบัความสัมัพันัธ์ระหว่างสัหรฐัอเมรกิาแลัะจน่	รวมถึงึอตัั้ราภาษร่ะหว่าง
ป็ระเทศ	การเป็ลั่�ยั่นแป็ลังกฎข้อบังคับตั้่าง	ๆ	

�	 ความเสั่�ยั่งจากสัถึานการณ์การเมืองในยุั่โรป็	แลัะการเลืัอกตัั้�งระดับชำาติั้ในหลัายั่ป็ระเทศโดยั่ป็ัจจัยั่เสั่�ยั่งท่�เป็็นไป็ได้คือ	
การเป็ลั่�ยั่นแป็ลังของอัตั้ราภาษ่ทางการค้า	ความผ่ันผ่วนของอัตั้ราแลักเป็ลั่�ยั่น	แลัะอัตั้ราเงินเฟ้อ

�	 ความเสั่�ยั่งจากสัถึานการณ์การเมืองท่�ป็ระเทศฮ่องกง	 โดยั่ป็ัจจัยั่เสั่�ยั่งท่�เป็็นไป็ได้คือ	การชำะลัอการลังทุนของกลุั่มลั้กค้าของ 
บริษัทในสันามบินท่�ฮ่องกง

	 	 บริษัทได้ดำาเนินการตั้ิดตั้ามสัถึานการณ์แลัะสัถึานะของความเสั่�ยั่งทางการเมืองดังกล่ัาวมาอยั่่างต่ั้อเนื�อง	 โดยั่เฉพัาะใน 
ส่ัวนของนโยั่บายั่การใช้ำเครื�องมือทางการเงิน	ภาษ่	ของรัฐบาลั	รวมถึึงเฝ้่าระวังการเป็ลั่�ยั่นแป็ลังกฎเกณฑ์์	 ข้อบังคับทางการค้าแลัะภาษ่ 
ระหว่างป็ระเทศท่�อาจเกิดขึ�น	อยั่่างไรก็ตั้าม	บริษัทฯ	ได้จัดป็ระชุำมบอร์ดบริหาร	 เพืั�อร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตั้ของสัภาพัแวดล้ัอม 
ทางด้านธุรกิจ	 สัังคม	นโยั่บายั่รัฐ	 ม่การทบทวนแลัะป็รับทิศทางกลัยุั่ทธ์การดำาเนินธุรกิจให้สัอดคล้ัองกับการเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังทางสัภาพัแวดล้ัอม 
ทางธุรกิจ	

 1.2 ควีามเส่�ยงจากควีามผัู้นผู้วีนข้องอัตราแลกเปล่�ยน 
	 	 ในปี็	2562	บริษัทฯ	ม่ความเส่ั�ยั่งจากอัตั้ราแลักเป็ล่ั�ยั่นค่าเงินบาทท่�แข็งตัั้วอยั่่างต่ั้อเนื�อง	บริษัทฯ	เสันอราคาขายั่ให้ล้ักค้า 
ต่ั้างป็ระเทศส่ัวนใหญ่่เป็็นสักุลัดอลัลัาร์สัหรัฐ	 โดยั่คิดค่าความเส่ั�ยั่งจากอัตั้ราแลักเป็ล่ั�ยั่นไว้	 3-5%	 จากต้ั้นทุนทั�งหมด	 แลัะกำาหนด 
นโยั่บายั่ป้็องกันความเสั่�ยั่งจากอัตั้ราแลักเป็ลั่�ยั่น	 โดยั่การป็ระเมินสัถึานการณ์ในการป็้องกันความเสั่�ยั่งจากอัตั้ราแลักเป็ลั่�ยั่น	 แลัะ 
ติั้ดตั้ามความเคลืั�อนไหวของสักุลัเงินต่ั้างป็ระเทศต่ั้อสักุลัเงินบาทอยั่่างใกล้ัชิำดป็ระกอบกับการทำาสััญ่ญ่าซืึ่�อขายั่เงินตั้ราล่ัวงหน้า	 (Forward	
Contract)	ตั้ามสัถึานการณ์แลัะความจำาเป็็น	โดยั่รายั่ได้ท่�เป็็นเงินตั้ราต่ั้างป็ระเทศ	บริษัทฯได้ทำาสััญ่ญ่าซืึ่�อเงินตั้ราต่ั้างป็ระเทศไว้	100%	ใน
สัภาวะท่�เงินบาทแข็งค่า	(รายั่ลัะเอ่ยั่ดเพิั�มเติั้มตั้ามรายั่งานป็ระจำาปี็	2562	หน้าท่�	122	-	127)
	 	 ความผั่นผ่วนของค่าเงินบาทต่ั้อเงินสักุลัต่ั้างๆ	ม่ผ่ลักระทบต่ั้อการดำาเนินงานด้านธุรกิจการนำาเข้า	การส่ังออก	ของบริษัทฯ	
เนื�องจากบริษัท	ม่การสัั�งซืึ่�อสิันค้าเหล็ัก	งานอุป็กรณ์ส่ัวนหนึ�งมาจากผ้้่ผ่ลิัตั้ต่ั้างป็ระเทศแลัะม่การชำำาระเงินเป็็นเงินสักุลัดอลัลัาร์	ในขณะท่�บริษัทฯ	
ม่สััดส่ัวนการขายั่สิันค้าในป็ระเทศแลัะม่รายั่ได้ส่ัวนใหญ่่เป็็นเงินบาท	บริษัทจึงม่นโยั่บายั่ลัดความเส่ั�ยั่งจากความผั่นผ่วนของอัตั้ราแลักเป็ล่ั�ยั่น	 
โดยั่การทำาสััญ่ญ่าซืึ่�อขายั่เงินตั้ราต่ั้างป็ระเทศล่ัวงหน้า	 (Currency	Forward	Contract)	สัำาหรับธุรกรรมการค้าให้เหมาะสัมกับภาระหน่�โดยั่
ม่อายัุ่สััญ่ญ่าป็ระมาณ	1-6	เดือน	รวมทั�งติั้ดตั้ามการเคลืั�อนไหวของอัตั้ราแลักเป็ล่ั�ยั่นอยั่่างใกล้ัชิำด		
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 2.  ความเสีู่�ยั่งดำ�านิสิู่�งแวดำล�อม

 ควีามเส่�ยงจากการดำาเนินการที่างธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจากอัคค่ภััย 
	 จากเหตุั้การณ์เกิดเพัลิังไหม้พืั�นท่�เก็บขยั่ะท่�อยั่้่บริเวณด้านหลัังสัำานักงานใหญ่่ของบริษัทฯ	 ท่�จังหวัดขอนแก่น	 เมื�อวันท่�	6	 ม่นาคม	
2562	สัาเหตุั้เกิดจากถัึงส่ัใช้ำแล้ัวท่�อยั่้ใ่กล้ัเค่ยั่งกับกองเก็บขยั่ะของบริษัทฯ	ท่�เตั้ร่ยั่มส่ังให้บริษัทรับจ้างจัดเก็บขยั่ะนำาไป็กำาจัด	เกิดป็ระกายั่ไฟจาก 
ความร้อนของอากาศทำาให้ไฟไหม้บริเวณพืั�นท่�เก็บขยั่ะดังกล่ัาว	โดยั่ไม่ได้ลุักลัามไป็ยัั่งบริเวณสัำาคัญ่อื�นๆ	เจ้าหน้าท่�ดับเพัลิังสัามารถึควบคุมเพัลิัง 
ได้โดยั่ใช้ำเวลัาป็ระมาณ	45	นาท่	จากเหตุั้การณ์ไฟไหม้ดังกล่ัาว	ไม่ส่ังผ่ลักระทบต่ั้อโรงงาน	เครื�องมือ	อุป็กรณ์	บุคลัากร	แลัะชุำมชำนรอบข้างบริษัท	
ซึึ่�งบริษัทยั่ังคงสัามารถึดำาเนินงานได้ตั้ามป็กติั้	บริษัทได้ตั้ระหนักถึึงเหตุั้การณ์ท่�เกิดขึ�นข้างต้ั้น	 โดยั่บริษัทฯ	 ม่แผ่นการซ้ึ่อมดับเพัลิังเพืั�อให้ 
พันักงานได้ม่ความเข้าใจในการเกิดเพัลิังไหม้ในพืั�นท่�เส่ั�ยั่งบริเวณโรงงาน	การใช้ำอุป็กรณ์ดับเพัลิังเบื�องต้ั้น	การป็ระสัานงานยั่ังเจ้าหน้าท่�ท่� 
เก่�ยั่วข้องครั�งน่�ได้ป็ฏิิบัติั้ตั้ามแผ่นการซ้ึ่อมดับเพัลิังทุกขั�นตั้อนจึงสัามารถึควบคุมเพัลิังได้ในวงจำากัด	แลัะไม่สัร้างความเส่ัยั่หายั่กับทรัพัยั่์สิัน 
ของบริษัท	

�	 ระยั่ะสัั�นเน้นเรื�องการลั้างสั่ภายั่ในภาชำนะป็นเป็ื้อนก่อนทิ�ง	 แยั่กวัสัดุป็นเป็ื้อนสัารเคม่	ตั้ิดตั้ั�งป็ั๊มนำ�าเพัื�อฉ่ดนำ�าลัดอุณหภ้มิ 
บริเวณท่�จัดเก็บภาชำนะป็นเป้ื็อน	

�	 ระยั่ะยั่าว	จัดทำาโครงสัร้างหลัังคาพัื�นท่�คัดแยั่กขยั่ะท่�รอสั่งกำาจัด	 ติั้ดตั้ั�งระบบป็้องกันแลัะระงับอัคค่ภัยั่	แลัะตั้ิดตั้่อบริษัท 
รับกำาจัดขยั่ะป็นเป้ื็อนสัารเคม่	 เพืั�อนำาออกจากโรงงาน	ตั้ิดตัั้�งกล้ัองวงจรป็ิด	 (CCTV)	 ในพืั�นท่�ด้านหลัังโรงงาน	จัดทำาเอกสัาร 
ขั�นตั้อนป็ฏิิบัติั้งานท่�จุดเก็บขยั่ะ	ซึึ่�งทำาให้ความเส่ั�ยั่งในเรื�องดังกล่ัาวม่การควบคุมอยั่้ใ่นระดับยั่อมรับได้	

	 อ่กหนึ�งความเส่ั�ยั่งด้านสิั�งแวดล้ัอมท่�กำาลัังส่ังผ่ลักระทบต่ั้อป็ระเทศไทยั่ในปั็จจุบันน่�	 คือฝุ่�นลัะอองขนาดเล็ัก	หรือ	 PM	2.5		
ส่ังผ่ลักระทบต่ั้อระบบทางเดินหายั่ใจ	จากการตั้รวจสัอบคุณภาพัอากาศท่�	 จังหวัดขอนแก่น	กรมควบคุมมลัพิัษ	เมื�อวันท่�	17	มกราคม	2563	
ดัชำน่คุณภาพัอากาศ	หรือ	AQI	วัดได้	159	ไมโครกรมัต่ั้อล้ักบาศก	์ส่ัวนค่าฝุ่�นลัะอองขนาดเลัก็	หรือ	PM	2.5	วัดได้	75	ไมโครกรมัต่ั้อล้ักบาศกเ์มตั้ร	
อยั่้่ในเกณฑ์์เริ�มม่ผ่ลักระทบต่ั้อสุัขภาพั	 ซึึ่�งเป็็นค่าท่�เพิั�มขึ�นอยั่่างต่ั้อเนื�อง	ทำาให้หน่วยั่งานรัฐของจังหวัดขอนแก่นเตั้ร่ยั่มวางแผ่นป้็องกัน	
ทั�งน่�บริษัทฯ	 ม่สัำานักงานใหญ่่	 ตัั้�งอยั่้่ท่�จังหวัดขอนแก่น	แต่ั้ตัั้�งอยั่้่ในพืั�นท่�รอบนอกเมืองขอนแก่น	 ซึึ่�งในพืั�นท่�ตัั้�งของบริษัทฯ	แลัะชำุมชำน 
รอบข้างได้รับผ่ลักระทบเพ่ัยั่งเล็ักน้อยั่เท่านั�น	แลัะจากผ่ลัการตั้รวจวัดค่าฝุ่�นลัะอองป็ระจำาปี็	2562	ผ่ลัการตั้รวจวัดป็ริมาณความเข้มข้นของ	
Total	Suspended	Particulate	(TSP)	แลัะ	PM-10	อยั่้่ในเกณฑ์์มาตั้รฐานกำาหนด	

 3.  ความเสีู่�ยั่งดำ�านิสู่่งคม

 ควีามเส่�ยงด�านควีามปลอดภััย อาช่วีอนามัย สิ�งแวีดล�อมและสังคม 
	 บริษัทฯ	 ตั้ระหนักในเรื�องกระบวนการผ่ลิัตั้ซึึ่�งอาจม่ความเส่ั�ยั่งในเรื�องความป็ลัอดภัยั่	 อาช่ำวอนามัยั่แลัะสิั�งแวดล้ัอม	
ซึึ่�งอาจส่ังผ่ลักระทบต่ั้อความป็ลัอดภัยั่	 สิั�งแวดล้ัอมแลัะคุณภาพัช่ำวิตั้ของพันักงาน	 ชุำมชำนท่�อยั่้่ใกล้ัเค่ยั่งบริเวณโรงงานการผ่ลิัตั้	 จึงได้กำาหนด 
แผ่นงานการบริหารด้านความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวอนามัยั่แลัะสิั�งแวดล้ัอมเพืั�อกำาหนดมาตั้รการป้็องกันผ่ลักระทบในทางลับแลัะลัดโอกาสัท่�อาจ 
เกิดขึ�นดังน่�	

�	 ทุกหน่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข้องได้รับการฝ่ึกอบรมป็ี	 2562	 เพัื�อจัดเตั้ร่ยั่มการขอระบบการจัดการสัิ�งแวดลั้อม	 ISO	14001:	2015	
แลัะจะขอรับรองป็ี	2564	

�	 ป็ระกาศนโยั่บายั่	Safety	&	Operation	Excellent	เพัื�อบรรลัุตั้ามเป็้าหมายั่เป็็นองค์กรท่�ม่อุบัตั้ิเหตัุ้จากการทำางานเป็็นศ้นยั่์	
แลัะจัดทำาแผ่นดำาเนินงานสันับสันุน	

�	 จดัการฝึ่กอบรมตั้ามค้ม่อืการป็ฏิบิตัั้งิานแลัะหลักัส้ัตั้รค้ม่อือบรม	ความป็ลัอดภัยั่อาช่ำวอนามยัั่	แลัะสัภาพัแวดล้ัอมในการทำางาน	
ร้อยั่ลัะ	100

�	 จัดทำาค้่มือระบบจัดการความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวอนามัยั่แลัะสิั�งแวดลั้อม	 เพัื�อเป็็นแนวทางในการดำาเนินงานแลัะตั้รวจสัอบการ 
ป็ฏิิบัติั้งาน

�	 ทุกหน่วยั่งานท่�โรงงาน	แลัะสัาขาตั้่างๆ	ได้จัดการฝ่ึกซึ่้อมการจัดทำาแผ่นฉุกเฉิน	การทดสัอบแผ่นงาน	เครื�องมือ	ระบบเตั้ือนภัยั่	
ในป็ี	2562	
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 การบัริหารควีามต่อเน่�องที่างธุรกิจ 
	 บริษัทฯ	 ม่การดำาเนินธุรกิจท่�ม่ความหลัากหลัายั่ในแต่ั้ลัะหน่วยั่ธุรกิจแลัะม่ศ้นยั่์ซ่ึ่อมรถึบรรทุกหลัายั่พืั�นท่�ภายั่ในป็ระเทศม่โอกาสั
เผ่ชิำญ่กับความเส่ั�ยั่งด้านสัภาพัคล่ัอง	แลัะการหยุั่ดชำะงักของการผ่ลิัตั้จากการขาดสัภาพัคล่ัอง	ท่�นำาเงินไป็ลังทุนโครงการใหม่ๆ	ซึึ่�งยั่ังไม่สัามารถึ
รับร้้รายั่ได้หรืออาจเกิดจากปั็จจัยั่เส่ั�ยั่งท่�ไม่สัามารถึคาดการณ์ได้	 เช่ำน	ปั็จจัยั่เส่ั�ยั่งจากภัยั่คุกคามตั้ามธรรมชำาติั้	การเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังหลัังการเลืัอก
ตัั้�ง	การก่อการร้ายั่	การวินาศกรรม	เป็็นต้ั้น	อาจก่อให้เกิดความเส่ัยั่หายั่อยั่่างม่นัยั่สัำาคัญ่ได้	บริษัทฯ	จึงได้ทบทวนแผ่นกลัยุั่ทธ์ป็ระจำาปี็	โดยั่ม่ 
ผ้้่บริหารทั�งส่ัวนกลัางแลัะสัาขารวมถึึงบริษัทในเครือ	 ซึึ่�งจัดทำาเป็็นป็ระจำาทุกปี็ในไตั้รมาสัท่�	3	แลัะ	4	โดยั่ให้ผ้้่บริหาร	หัวหน้างานให้ม่ความร้้	
ความเข้าใจ	แลัะส่ังเสัริมให้ตั้ระหนักถึึงการม่ส่ัวนร่วมในการดำาเนินการเรื�องดังกล่ัาว	รวมไป็ถึึงจัดให้ม่แผ่นฉุกเฉินแลัะแผ่นการซ้ึ่อมการบริหาร
ความต่ั้อเนื�องทางธุรกิจ		นอกจากน่�บริษัทฯ	ยั่ังได้ทำาป็ระกันภัยั่คุ้มครองสัำาหรับทรัพัยั่์สิันหลัักท่�ใช้ำในการดำาเนินธุรกิจทั�งหมดด้วยั่	

 4. ความเสีู่�ยั่งที�เกิดำขึ�นิใหม�
	 บริษัทฯ	 วิเคราะห์ความเส่ั�ยั่งท่�น่าจะเกิดขึ�นใหม่	 (Emerging	Risk)	 เพืั�อวางแผ่นการออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์บริการ	 เพืั�อบริหาร
ความเส่ั�ยั่งเหล่ัานั�นได้อยั่่างม่ป็ระสัิทธิภาพั	 แลัะควบคุมผ่ลักระทบตั้่อบริษัทฯ	 ในอนาคตั้	 จากการทำาแผ่นกลัยัุ่ทธ์ร่วมกันฝ่�ายั่บริหาร
	ความเส่ั�ยั่งท่�อาจเกิดขึ�นใหม่	 ได้แก่	การเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังทางด้านป็ระชำากรศาสัตั้ร์	พัฤติั้กรรมของผ้้่บริโภคท่�เป็ล่ั�ยั่นแป็ลังในอนาคตั้	แลัะความ 
มั�นคงป็ลัอดภัยั่ของระบบเทคโนโลัยั่่สัารสันเทศ	(Cybersecurity)

 4.1 การเปล่�ยนแปลงที่างด�านประชากร พฤติกรรมผู้้�บัริโภัค
	 จากโครงสัร้างป็ระชำากรในสัังคมท่�วัยั่ผ้้่ส้ังอายั่แุลัะวัยั่กลัางคนม่แนวโน้มส้ังขึ�นเรื�อยั่ๆ	ทำาให้ป็ระชำากรเหล่ัาน่�อาจไม่ได้รับความสัะดวก 
สับายั่จากระบบขนส่ังมวลัชำน	ทำาให้บริษัทเกิดความเส่ั�ยั่งจากความสัามารถึในการแข่งขันทางธุรกิจ	บริษัทจึงได้พััฒนาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์แลัะบริการให้ 
เข้าถึึงกลุ่ัมวัยั่ผ้้่ส้ังอายั่แุลัะวัยั่กลัางคนอย่ั่างง่ายั่ดายั่	รวมถึึงการพััฒนารถึเพืั�อการขนส่ังมวลัชำน	สิั�งอำานวยั่ความสัะดวกต่ั้าง	ๆ 	เพืั�อรองรับผ้้่ใช้ำบริการ	
ดังนั�นผ้้่ส้ังอายัุ่จึงเป็็นปั็จจัยั่สัำาคัญ่ต่ั้อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหากผ้้่ใช้ำบริการไม่ได้รับสิั�งอำานวยั่ความสัะดวก	อาจส่ังผ่ลัต่ั้อการเติั้บโตั้ทาง 
ธุรกิจตั้ามแผ่นกลัยัุ่ทธ์ของบริษัทท่�วางไว้	
 บริษ่ีทฯ แล้ะบริษ่ีทย�อย ได้้วางแนวทางป้องก่นแล้ะล้ด้ผล้กระทบคู่วามเสีิ�ยงด่้งกล้�าว โด้ย 
1.	 ร่วมมือกับบริษัทท่�ม่เทคโนโลัย่ั่ทันสัมัยั่	ออกแบบโครงสัร้าง	แลัะจัดให้ม่สิั�งอำานวยั่ความสัะดวกตั้ามหลัักการออกแบบสิั�งอำานวยั่ 

ความสัะดวกเพืั�อคนทุกคน	 (Universal	Design)	อยั่่างเพ่ัยั่งพัอแลัะเหมาะสัมในระบบขนสั่ง 
มวลัชำน	แลัะรถึท่�ใช้ำในการท่าอากาศยั่านเพืั�อตั้อบสันองการใช้ำงานของผ้้่โดยั่สัารทุกกลุ่ัม

2.	 จัดฝ่ึกอบรมแก่พันักงานเพัื�อพััฒนาคุณภาพัการออกแบบ	บริการแก่กลัุ ่มลั้กค้า	 กลัุ ่มผ่้ ้ม่ 
ความต้ั้องการพิัเศษอย่ั่างต่ั้อเนื�อง

3.	 มุ่งเน้นให้ศ้นยั่์ซึ่่อมบริการทุกสัาขาม่ระดับคุณภาพัในการให้บริการท่�ด่	 เพัื�อเพิั�มความสัะดวก 
สับายั่แลัะลัดระยั่ะเวลัารอการให้บริการแก่ล้ักค้าท่�เข้ามาใช้ำบริการ

 

 4.2 ควีามมั�นคงปลอดภััยข้องระบับัเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
	 ปั็จจุบันบทบาทของดจิิทัลัท่�ม่ต่ั้อการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ	ม่มากขึ�น	โดยั่เฉพัาะขอ้ม้ลัทางดา้นการเงนิ	การบญั่ช่ำ	การออกแบบผ่ลัติั้ภัณฑ์์	
ซึึ่�งถืึอเป็็นความลัับของบริษัทฯ	จำาเป็็นต้ั้องกำาหนดแนวทางป็ฏิิบัติั้เพืั�อป้็องกันข้อม้ลัรั�วไหลัจากการขโมยั่ข้อม้ลัทางไซึ่เบอร์	 ซึึ่�งอาจจะส่ังผ่ลัต่ั้อ 
การแข่งขันทางธุรกิจ	การนำางานวิจัยั่ไป็พััฒนาต่ั้อยั่อด	การหยุั่ดชำะงักของระบบ	โดยั่ถืึอว่าเป็็นความเส่ั�ยั่งต่ั้อชืำ�อเส่ัยั่ง	แลัะธุรกิจของบริษัทฯ	
 บริษ่ีทฯ แล้ะบริษ่ีทย�อยได้้จ่ด้ทำามาต่รการล้ด้คู่วามเสีิ�ยงด่้งนี�

�	 กำาหนดแลัะจัดทำาค้่มือการดำาเนินงานความมั�นคงป็ลัอดภัยั่ทางเทคโนโลัยั่่สัารสันเทศแลัะการสัื�อสัาร	
�	 การรายั่งานความเสั่�ยั่งองค์กรสัำาหรับแผ่นกเทคโนโลัยั่่สัารสันเทศ	ม่การกำาหนดเรื�องการป็ระเมินความป็ลัอดภัยั่ของข้อม้ลัเป็็น

สั่วนหนึ�งในหัวข้อป็ระเมิน	แลัะตั้รวจตั้ิดตั้ามผ่ลัการทำางานให้เป็็นป็ัจจุบันอยั่้่เสัมอ
�	 เผ่ยั่แพัร่ความร้้แลัะสัร้างความตั้ระหนักถึึงความมั�นคงป็ลัอดภัยั่ของระบบเทคโนโลัยั่่สัารสันเทศแก่ผ่้้บริหารแลัะพันักงาน 

ทุกคน	ทั�งสัำานักงานใหญ่่แลัะสัาขา	
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การกำากับัด้แลกิจการ
	 CHO	ดำาเนินธุรกิจโดยั่คำานึงถึึงความสัำาคัญ่ในการกำากับด้แลักิจการท่�ด่	โป็ร่งใสั	แลัะให้ความสัำาคัญ่กับระบบการควบคุม	การตั้รวจสัอบ
	รวมถึึงการบริหารความเส่ั�ยั่งอยั่่างสัมำ�าเสัมอ	โดยั่คำานึงถึึงคุณธรรม	แลัะจริยั่ธรรม	ในการดำาเนินธุรกิจ	แลัะป็ฏิิบัติั้ต่ั้อผ้้่ท่�ม่ส่ัวนได้เส่ัยั่ส่ัวนเส่ัยั่ 
อยั่่างเท่าเท่ยั่มกัน	ตั้ลัอดจนให้ความสัำาคัญ่กับการพััฒนาบุคลัากรของบริษัทให้ม่คุณภาพัช่ำวิตั้ท่�ด่	

โครงสร�างการบัริหารจัดการ    
	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้ม่โครงสัร้างการบริหารจัดการท่�ชัำดเจน	ป็ระกอบด้วยั่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตั้รวจสัอบ		
คณะกรรมการกำากับด้แลักิจการบริหาร	ความเสั่�ยั่ง	สัรรหา	แลัะกำาหนดค่าตั้อบแทน	คณะกรรมการบริหาร	รวมทั�งให้ฝ่�ายั่ตั้รวจสัอบภายั่ใน	 
อยั่้่ภายั่ใต้ั้การกำากับด้แลัของคณะกรรมการตั้รวจสัอบ	โดยั่ตั้รง	แลัะเพืั�อให้บริษัทฯ	ม่แนวทางป็ฏิิบัติั้เพืั�อความยัั่�งยืั่นขององค์กร	แลัะเป็็นการ 
พััฒนาบุคลัากรตั้ามเป้็าหมายั่ของแผ่นกลัยัุ่ทธ์	“CHO	2023”	 โดยั่กรรมการผ้้่จัดการใหญ่่แลัะป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร	 ได้ลังนามแต่ั้งตัั้�ง 
ผ้้่จัดการแลัะคณะกรรมการ	CSR	 (Corporate	Social	Responsibility)	 เมื�อวันท่�	28	กรกฎาคม	2557	โดยั่ม่กรรมการผ้้่จัดการใหญ่่แลัะ 
ป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร	ทำาหน้าท่�เป็็นศ้นยั่์กลัางในการขับเคลืั�อนการดำาเนินงานด้านความยั่ั�งยั่ืน	ดังน่�

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านพัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านพัฒนาธุรกิจ

ในประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านงานบริการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านการตลาด
ในประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านการตลาด
ต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านบริหารความเส่ียง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านออกแบบ
วิศวกรรม

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ /

ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านศักยภาพ

องค์กร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

บริหารความเส่ียง
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ผจก. แผนกตรวจสอบภายใน
หน่วยงานดูแลการปฎิบัติตาม

กฏระเบียบข้อบังคับ และกฏหมาย

คณะกรรมการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส /

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ /

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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ความร่บผิู้ดำชอบหนิ�าที�ของคณ์ะกรรมการบริษ่ัท 

คณะกรรมการบัริษััที่
	 คณะกรรมการบริษัทป็ระกอบด้วยั่ผ้้่ทรงคุณวุฒิท่�ม่ความร้้	ความสัามารถึ	แลัะป็ระสับการณ์จากหลัากหลัายั่อาช่ำพั	ท่�เป็็นป็ระโยั่ชำน์ใน 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการ	แลัะม่ความเป็็นอิสัระในการตัั้ดสิันใจเพืั�อป็ระโยั่ชำน์ส้ังสุัดของบริษัทแลัะผ้้่ถืึอหุ้นโดยั่รวม	คณะกรรมการได้ม่ 
ส่ัวนร่วมในการกำาหนด	แลัะ/หรือให้ความเห็นชำอบ	วิสััยั่ทัศน์	ภารกิจ	กลัยุั่ทธ์	เป้็าหมายั่	แผ่นธุรกิจ	แลัะงบป็ระมาณของบริษัทตั้ลัอดจนกำากับ 
ด้แลัให้ฝ่�ายั่จัดการดำาเนินการให้เป็็นไป็ตั้ามแผ่นธุรกิจแลัะงบป็ระมาณท่�กำาหนดไว้อย่ั่างม่ป็ระสิัทธิภาพัแลัะป็ระสิัทธิผ่ลัส้ังสุัดให้แก่ 
กิจการ	แลัะความมั�นคงส้ังสุัดให้แก่ผ้้่ถืึอหุ้น	รวมทั�งด้แลัให้ม่กระบวนการป็ระเมินความเหมาะสัมของการควบคุมภายั่ใน	การตั้รวจสัอบภายั่ใน	
การบริหารความเส่ั�ยั่ง	การรายั่งานทางการเงิน	แลัะม่การติั้ดตั้ามผ่ลัการดำาเนินการอยั่่างสัมำ�าเสัมอ
	 คณะกรรมการบริษัทม่จำานวน	7	คน	ป็ระกอบด้วยั่กรรมการบริษัทท่�เป็็นผ่้้บริหาร	จำานวน	2	คน	แลัะกรรมการบริษัทท่�ไม่ได้เป็็น 
ผ้้่บริหาร	จำานวน	5	คน	โดยั่ม่กรรมการท่�ม่คุณสัมบัติั้เป็็นอิสัระจำานวน	3	คน	ซึึ่�งเกินกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั�งคณะ	จึงถืึอเป็็นการ 
ถ่ึวงดุลัของกรรมการท่�เป็็นผ้้่บริหารอย่ั่างเหมาะสัม	นอกจากน่�	บริษัทได้แต่ั้งตัั้�ง	คณะกรรมการตั้รวจสัอบซึึ่�งป็ระกอบด้วยั่กรรมการอิสัระจำานวน	
3	คน	ม่วาระการดำารงตั้ำาแหน่งคราวลัะ	3	ปี็	แลัะดำารงตั้ำาแหน่งไม่เกิน	3	วาระติั้ดต่ั้อกันนับจากวันท่�ได้รับแต่ั้งตัั้�ง	โดยั่ได้กำาหนดขอบเขตั้แลัะ 
อำานาจในการดำาเนินการของคณะกรรมการดังกล่ัาวไว้อยั่่างชัำดเจนในกฎบัตั้รคณะกรรมการตั้รวจสัอบ

คณะกรรมการตรวีจสอบั
	 สัอบทานให้บริษัทม่การรายั่งานทางการเงินอยั่่างถ้ึกต้ั้อง	สัอบทานให้บริษัทม่ระบบการควบคุมภายั่ในแลัะการตั้รวจสัอบภายั่ในท่�ม่ 
ความเหมาะสัมแลัะม่ป็ระสิัทธิผ่ลั	 จัดทำารายั่งานการกำากับด้แลักิจการของคณะกรรมการตั้รวจสัอบ	พิัจารณาข้อม้ลัหรือเบาะแสัเก่�ยั่วกับการ 
ฉ้อฉลัหรือการทุจริตั้ตั้ามท่�ได้รับแจ้งจากบุคคลัภายั่ในองค์กรแลัะภายั่นอก	แลัะป็ฏิิบัติั้หน้าท่�ตั้ามความรับผิ่ดชำอบท่�ได้รับมอบหมายั่จาก 
คณะกรรมการบริษัทแลัะกฎบัตั้ร	

คณะกรรมการกำากับัด้แลกิจการ บัริหารควีามเส่�ยง สรรหา และกำาหนดค่าตอบัแที่น
	 นำาเสันอแนวนโยั่บายั่การกำากับด้แลักิจการท่�ด่	(Corporate	Governance	Policy)	แลัะจรยิั่ธรรมธุรกิจ	(Code	of	Business	Ethics)	
ของกลุ่ัมบริษัทฯ	 ต่ั้อคณะกรรมการบริษัท	ทบทวนเก่�ยั่วกับนโยั่บายั่การกำากับด้แลักิจการท่�ด่	สัอบทานแลัะนำาเสันอนโยั่บายั่แลัะกรอบการ
บริหารความเสั่�ยั่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท	เพืั�อพิัจารณาอนมัุติั้	สัรรหากรรมการบรษัิท	แลัะกรรมการชำดุยั่อ่ยั่	โดยั่พิัจารณาความเหมาะสัมของ
จำานวน	โครงสัร้าง	แลัะองค์ป็ระกอบของคณะกรรมการ	จัดทำาหลัักเกณฑ์์แลัะนโยั่บายั่การกำาหนดค่าตั้อบแทนของคณะกรรมการบริษัท	แลัะ 
คณะกรรมการชุำดย่ั่อยั่แลัะป็ฏิิบัติั้หน้าท่�ตั้ามความรับผิ่ดชำอบท่�ได้รับมอบหมายั่จากคณะกรรมการบริษัทแลัะกฎบัตั้ร

คณะกรรมการ CSR
	 ยัุ่ทธศาสัตั้ร์ท่�สัำาคัญ่เพืั�อความยัั่�งยั่ืนของบริษัทมุ่งเน้นไป็ส่้ักระบวนการเร่ยั่นร้้เพืั�อพััฒนาบุคลัากรในทุกระดับเพืั�อมุ่งไป็ส่้ัองค์กรแห่ง 
การเร่ยั่นร้้อยั่่างแท้จริง	(Learning	Organization)	การจัดวางโครงสัร้างของคณะกรรมการจึงม่การเชืำ�อมโยั่งแลัะสัามารถึถ่ึายั่ทอดแผ่นกลัยัุ่ทธ์
จากคณะกรรมการบริษัทมายั่ังคณะกรรมการบริหารลังมาส่้ักรรมการผ้้่จัดการใหญ่่แลัะป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหารโดยั่ตั้รง	ทั�งน่�ร้ป็แบบของการ 
จัดการความยั่ั�งยั่ืนขององค์กรจะไม่เน้นการจัดตัั้�งเป็็นแผ่นกรับผิ่ดชำอบด้าน	CSR	โดยั่จะเน้นความม่ส่ัวนร่วมของบุคลัากรทั�งองค์กร

การดำาเนินงานข้องคณะกรรมการ CSR
�	 วางแผ่นงานป็ระจำาป็ีแลัะกำาหนดงบป็ระมาณเพัื�อขออนุมัตั้ิ
�	 ป็ฏิิบัตั้ิงานตั้ามแผ่นแลัะตั้รวจสัอบผ่ลังานให้ได้ตั้ามเป็้าหมายั่
�	 คณะกรรมการ	CSR	รายั่งานผ่ลัการดำาเนินงานด้าน	CSR	ในการป็ระชำุมคณะกรรมการบริหารท่�ม่การป็ระชำุมทุกเดือน
�	 กรรมการผ่้้จัดการใหญ่่แลัะป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหารเป็็นป็ระธานคณะกรรมการ	CSR
�	 เลัขานุการคณะกรรมการบริหารรายั่งานผ่ลัการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	CSR	ในท่�ป็ระชำุมคณะกรรมการบริษัทในวาระ 

รับทราบรายั่งานการป็ระชุำมคณะกรรมการบริหาร
�	 ทำาการป็ระชำาสััมพัันธ์กิจกรรมผ่ลัการดำาเนินงานแลัะหน่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข้องให้รับทราบทางบอร์ดป็ระกาศของบริษัทฯ	ข่าว 

ป็ระชำาสััมพัันธ์ในสืั�อสิั�งพิัมพ์ัข่าวในเว็บไซึ่ต์ั้ของบริษัทท่�	www.cho.co.th	แลัะ	www.facebook.com	ชืำ�อ	Cho	Thavee	Csr,	
CHO	CSR	Happy	workplace,	CHO	CSR	Environment,	CHO	CSR	Special	Activities	–	SPA	แลัะ	CHO	CSR	Social	
community	and	activity,	CHO	News



 37รายงานความย่�งยืน 2562

วีาระการดำารงตำาแหน่ง
�	 กรรมการ	CSR	ท่�เป็็นผ่้้แทนฝ่�ายั่บริหารดำารงตั้ำาแหน่ง 

ตั้ามวาระท่�คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชำอบม่วาระ 
ดำารงตั้ำาแหน่งคราวลัะ	2	 ปี็	แลัะเพืั�อให้การทำางานของ 
คณะกรรมการม่ความต่ั้อเนื�องกรรมการ	CSR	 ซึึ่�งพ้ันจาก 
ตั้ำาแหน่งตั้ามวาระอาจได้รับการแต่ั้งตัั้�งใหม่

หน�าท่ี่�ควีามรับัผิู้ดชอบัข้องคณะกรรมการ CSR
1.	 รับนโยั่บายั่วางแผ่นกำาหนดงบป็ระมาณแลัะกำากับด้แลัการทำา 

กิจกรรม	CSR
2.	 เป็็นผ่้ ้พิัจารณาคัดเลืัอกคณะทำางานแตั้่ลัะฝ่�ายั่เสันอกรรมการ 

ผ้้่จัดการใหญ่่แลัะป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหารแต่ั้งตัั้�ง
3.	 กำาหนดยัุ่ทธศาสัตั้ร์แลัะออกนโยั่บายั่การทำา	CSR	ในแตั้่ลัะฝ่�ายั่
4.	 ควบคุมแลัะตั้ิดตั้ามผ่ลัการทำางาน	CSR	ในแตั้่ลัะฝ่�ายั่
5.	 ตั้รวจสัอบแลัะลังนามในเอกสัารท่�เก่�ยั่วข้องกับการทำางาน	CSR
6.	 ออกระเบ่ยั่บป็ฏิิบัตั้ิท่�เก่�ยั่วข้องกับ	CSR	ในฝ่�ายั่ตั้่างๆ
7.	 ตั้รวจสัอบผ่ลัลััพัธ์แลัะจัดทำาตั้ัวช่ำ�วัดตั้ามเกณฑ์์ท่�กำาหนดโดยั่ 

มาตั้รฐานการทำา	CSR	สัากลั

ท่ี่�มาข้องคณะกรรมการ CSR
	 บริษัทม่นโยั่บายั่การม่ส่ัวนร่วมของพันักงานทุกแผ่นกโดยั่ม่การ 
ดำาเนินงานด้าน	CSR	ซึึ่�งคณะกรรมการแลัะคณะทำางานของ	CSR	มาจาก 
การเสันชืำ�อจากแต่ั้ลัะแผ่นกเพืั�อเป็็นตัั้วแทนในการป็ฏิิบัติั้หน้าท่�

�	 ได้รับการลังนามแตั้่งตัั้�งโดยั่กรรมการผ้่้จัดการใหญ่่แลัะ 
ป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

�	 คณะกรรมการทั� งหมดป็ระกอบด ้วยั่ฝ่ �ายั่กิจกรรม 
สัังคมแลัะชุำมชำน	(SCA)	ฝ่�ายั่สิั�งแวดล้ัอม	(Environment)	
ฝ่�ายั่กิจกรรมพิัเศษ	 (SPA)	 ฝ่�ายั่Happy	Workplace	 
มาจากการสัรรหาแลัะสัมัครใจจากพันักงานทั�งในส่ัวน 
บริหารแลัะป็ฏิิบัติั้งานของหน่วยั่งานตั้า่งๆ	ในองคก์รเพืั�อให้
สัามารถึจดัการโดยั่รอบด้านมุ่งเน้นผ่ลักระทบต่ั้อผ้้่ม่ส่ัวนได้
ส่ัวนเส่ัยั่ทั�งภายั่ในองค์กรแลัะภายั่นอกองค์กร

	 โดยั่พันักงานในทุกระดับขององค์กรแลัะทุกแผ่นกจะเข้ามาม่ 
ส่ัวนร่วมในกิจกรรมตั้่างๆ	 ซึึ่�งพันักงานแตั้่ลัะคนจะม่รายั่ชืำ�ออยั่้่ในฝ่�ายั่ 
กิจกรรมต่ั้างๆ	ตั้ามท่�ป็ระธานฝ่�ายั่ได้มอบหมายั่ให้โดยั่เกิดกระบวนการ 
เร่ยั่นร้้แลัะพััฒนาโดยั่กระบวนการฝ่�ายั่ทั�งน่�ทุกกระบวนการเร่ยั่นร้้จะ 
มุ่งเน้นท่�ความคิดด่ๆ	 ต่ั้อกันช่ำวยั่เหลืัอกันอย่ั่างเป็็นกุศลัแลัะเคารพัซึึ่�งกัน 
แลัะกัน	ไม่ได้มุ่งเน้นเพืั�อแข่งขันหรือเอาผ่ลังาน/รางวัลัตั้อบแทนแต่ั้อย่ั่างใด

การประเมินการกำากับัด้แลกิจการท่ี่�ด่
	 บริษัทฯ	 ได้รับผ่ลัการสัำารวจการกำากับด้แลักิจการ
ของบริษัทจดทะเบ่ยั่น	 (Corporate	Governance	Report	
of	Thai	Listed	Companies		CGR)	จัดทำาโดยั่สัมาคมส่ังเสัริม
สัถึาบันกรรมการบริษัทไทยั่	(IOD)
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	 โครงการป็ระเมินคุณภาพัการจัดป็ระชำุมสัามัญ่ 
ผ้้่ถืึอหุ้น	 (AGM	Checklist)	ป็ระจำาปี็	 2562	 ซึึ่�งจัดทำาโดยั่ 
สัมาคมส่ังเสัริมผ้้่ลังทุนไทยั่แลัะม่สัรุป็ผ่ลัการป็ระเมินฯ	ของปี็	
2560-2562

0 20 40 60 80 100

ผลการประเมิน

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2562 98

96

96

2561

2560



38 บริิษััท ช ทวีี จำำ�กััด (มห�ชน)

จรรยาบัรรณในการดำาเนินธุรกิจ
	 จรรยั่าบรรณของบริษัทจัดทำาขึ�นครั�งแรกเมื�อปี็	2556	แลัะได้ป็รับป็รุงครั�งท่�	 1	 ในปี็	2559	 เพืั�อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 
เป็็นไป็อย่ั่างถ้ึกต้ั้องโป็ร่งใสัยั่ติุั้ธรรมแลัะสัามารถึตั้รวจสัอบได้รวมถึึงการป็ฏิิบัติั้ต่ั้อแรงงานอย่ั่างเป็็นธรรมหน่วยั่งานตั้รวจสัอบภายั่ในดำาเนินการ 
ตั้รวจสัอบในความเส่ั�ยั่งของแต่ั้ลัะหน่วยั่งานโดยั่ดำาเนินงานอยั่้ใ่นระเบ่ยั่บข้อบังคับท่�ต้ั้องได้รับการอนุมัติั้จากคณะกรรมการตั้รวจสัอบก่อนแลัะ 
ผ่ลัการตั้รวจสัอบจะถ้ึกรายั่งานให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตั้รมาสั	นอกจากน่�	 เพืั�อให้เป็็นแนวป็ฏิิบัติั้แลัะการกำากับด้แลักิจการท่�ด่
	บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยั่บายั่ท่�เก่�ยั่วข้องกับหลัักการป็ระกอบกิจการด้วยั่ความเป็็นธรรมไว้ในค่้มือจรรยั่าบรรณทางธุรกิจของบริษัท	สัามารถึด้ 
รายั่ลัะเอ่ยั่ดของจรรยั่าบรรณทางธุรกิจเพิั�มเติั้มได้ในเว็บไซึ่ต์ั้ของบริษัท	ท่�
http://cho-th.listedcompany.com/misc/cg/code_of_conduct.pdf

การต่อต�านการทุี่จริตคอร์รัปชั�น
	 เพืั�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯม่นโยั่บายั่การกำาหนดความรับผิ่ดชำอบ	 แนวทางป็ฏิิบัติั้	 แลัะข้อกำาหนดในการ 
ดำาเนินการท่�เหมาะสัม	สัำาหรับการป้็องกันการคอร์รัป็ชัำ�น	 ในกิจกรรมต่ั้าง	ๆ	 ท่�อาจม่ความเสั่�ยั่งด้านการทุจริตั้ 
คอร์รัป็ชัำ�น	ทำาขึ�นครั�งแรกเมื�อปี็	2558	แลัะได้ป็รับป็รุงครั�งท่�	1	ในปี็	2558	เพืั�อยั่กระดบัความเป็็นสัากลัของการต่ั้อต้ั้าน 
คอร์รัป็ชัำ�น	การสืั�อสัารไป็ยัั่งพันักงาน	ค่้ค้า	แลัะบุคคลัภายั่นอก	เพืั�อเป็็นการยั่กระดับการกำากับด้แลักิจการท่�ด่	สัามารถึ 
ด้รายั่ลัะเอ่ยั่ดเพิั�มเติั้มได้ใน
เว็บไซึ่ต์ั้ของบริษัท	ท่�	http://cho-th.listedcompany.com/misc/cg/20150824-cho-anti-corruption_policy-th.pdf

	 โดยั่เสันอการป็รับป็รุงผ่่านคณะกรรมการกำากับด้แลักิจการบริหาร	ความเส่ั�ยั่ง	สัรรหาแลัะกำาหนดค่าตั้อบแทน
	 เพืั�อให้กรรมการบริษัท	 ผ้้่บริหารแลัะพันักงานทุกคนยึั่ดถืึอป็ฏิิบัติั้ไป็ในทิศทางเด่ยั่วกันท่�ชัำดเจน	 เพืั�อความยัั่�งยั่ืนของบริษัทฯแลัะตั้ามหลััก 
จรรยั่าบรรณทางธุรกิจของบริษัท
	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินนโยั่บายั่ต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัป็ชัำ�นมาโดยั่ตั้ลัอด	 ด้วยั่วิธ่การสืั�อสัารในองค์กรผ่่านบอร์ดป็ระชำาสััมพัันธ์ของ 
บริษัท	แลัะบรษัิทฯ	ได้จัดทำาเป็็นค่้มือแจกให้กับพันักงานทุกคน	อ่กทั�งแจ้งนโยั่บายั่ในการป็ระชำมุฝ่�ายั่บริหาร	แลัะมอบหมายั่ให้พันักงานในสัว่นท่� 
เก่�ยั่วข้องต่ั้างๆ	เข้าร่วมสััมมนากับภาคเอกชำนแลัะรัฐ	 เช่ำน	 กับตั้ลัาดหลัักทรัพัยั่์แห่งป็ระเทศไทยั่(SET)	สัมาคมส่ังเสัริมสัถึาบันกรรมการบริษัท 
ไทยั่	(IOD)	แลัะสัำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพัยั่์แลัะตั้ลัาดหลัักทรัพัยั่์	(SEC)	เป็็นต้ั้น	

กระบัวีนการบัริหารจัดการเร่�องร�องเร่ยน 
	 บริษัทฯจัดช่ำองทางการสืั�อสัารผ่่านเว็บไซึ่ต์ั้ของบริษัทท่�	www.cho.co.th	แล้ัวส่ังผ่่านอ่เมล์ัได้โดยั่ตั้รงท่�อ่เมล์ั	auditcom@cho.
co.th	สัำาหรับผ้้่ร้องเร่ยั่น	แจ้งเบาะแสั	 ม่ข้อสังสััยั่เก่�ยั่วกับเรื�องทุจริตั้คอร์รัป็ชัำ�น	 เพืั�อส่ังให้คณะกรรมการตั้รวจสัอบของบริษัทฯ		 ทั�ง	3	 ท่าน	 
โดยั่บริษัทมอบหมายั่ให้หน่วยั่งานตั้รวจสัอบภายั่ใน	 ซึึ่�งเป็็นหน่วยั่งานอิสัระแลัะขึ�นตั้รงต่ั้อคณะกรรมการตั้รวจสัอบ	 โดยั่นางอัป็สัร	 สุัริยั่า	 
ผ้้่จัดการหน่วยั่งานตั้รวจสัอบภายั่ในเป็็น	ผ้้่ด้แลัอ่เมล์ัน่�		จัดให้ม่ระดับความป็ลัอดภัยั่ท่�ด่	ผ้้่อื�นไม่สัามารถึด้ได้	แลัะไม่สัามารถึลับหรือแก้ไขข้อม้ลั
ใดๆ	ท่�ม่ผ้้่ร้องเร่ยั่นส่ังมาได้		แลัะทำาเมน้ในเว็บไซึ่ต์ั้บริษัท	ให้ผ้้่ร้องเร่ยั่นสัามารถึคลิักเข้ามาแจ้งข้อม้ลัได้รวมเรื�องร้องเร่ยั่นท่�ผ่่านทาง	เว็บไซึ่ต์ั้ของ
บริษัท	อ่เมล์ั	แลัะจดหมายั่	ปี็	2562	ไม่ม่เรื�องร้องเร่ยั่น
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ช่องที่างการรับัเร่�องร�องเร่ยน

กล่องรับเรื�องร้องเร่ยน 
บริษััทั้ฯ ได้ต่ำั�งไว้ในสถ�นทั้่�เปีิดเผู้ย สะดวกต่ำ่อก�รยื�นคำ�ร้องเร่ยนทั้่�สำ�นักง�นใหญิ่ขึ้อง
บริษััทั้

จำดหม�ยส่งถ้ง

ผู้้้จำัดก�รแผู้นกต่ำรวจำสอบภ�ยใน บริษััทั้ ช ทั้ว่ จำำ�กัด(มห�ชน)  
265 หม้่ 4  ถนนกล�งเมือง  ต่ำำ�บลเมืองเก่�  อำ�เภอเมืองขึ้อนแก่น  
จำังหวัดขึ้อนแก่น  40000

อ่เมล์ auditcom@cho.co.th

เว็บไซต่ำ์บริษััทั้ www.cho.co.th

โทั้รศัพทั้์ 043-043880-90 ต่ำ่อ 1235

โทั้รส�ร 043-043889

ต่ำิดต่ำ่อกรรมก�รบริษััทั้

อ่เมล์ :   info@cho.co.th 
ไปีรษัณ่ย์  :  คณะกรรมก�รบริษััทั้ บริษััทั้ ช ทั้ว่ จำำ�กัด(มห�ชน)
เลขึ้ทั้่� 265 หม้่ 4 ถนนกล�งเมือง   ต่ำำ�บลเมืองเก่� อำ�เภอเมืองขึ้อนแก่น 
จำังหวัดขึ้อนแก่น  40000

ต่ำิดต่ำ่อกรรมก�รอิสระ 
และกรรมก�รต่ำรวจำสอบ

อ่เมล์ :   auditcom@cho.co.th 
ไปีรษัณ่ย์  : กรรมก�รอิสระและกรรมก�รต่ำรวจำสอบ
บริษััทั้ ช ทั้ว่ จำำ�กัด(มห�ชน)
เลขึ้ทั้่� 265 หม้่ 4 ถนนกล�งเมือง  ต่ำำ�บลเมืองเก่�  
อำ�เภอเมืองขึ้อนแก่น   จำังหวัดขึ้อนแก่น  40000

ต่ำิดต่ำ่อนักลงทัุ้นสัมพันธ์์

อ่เมล์       :  ir@cho.co.th 
ไปีรษัณ่ย์  : นักลงทัุ้นสัมพันธ์์
บริษััทั้ ช ทั้ว่ จำำ�กัด(มห�ชน)
เลขึ้ทั้่� 265 หม้่ 4 ถนนกล�งเมือง  ต่ำำ�บลเมืองเก่�  
อำ�เภอเมืองขึ้อนแก่น   จำังหวัดขึ้อนแก่น  40000

	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินนโยั่บายั่ต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัป็ชัำ�นมาโดยั่ตั้ลัอดม่การสืั�อสัารในองค์กรผ่่านบอร์ดป็ระชำาสััมพัันธ์ของบริษัทแลัะ 
แจ้งนโยั่บายั่ในท่�ป็ระชุำมคณะกรรมการบริหารแลัะการมอบหมายั่ให้พันักงานในส่ัวนท่�เก่�ยั่วข้องต่ั้างๆ	เข้าร่วมสััมมนากับภาคเอกชำนแลัะรัฐเช่ำน
ตั้ลัาดหลัักทรัพัย์ั่แห่งป็ระเทศไทยั่แลัะสัำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพัยั่์แลัะตั้ลัาดหลัักทรัพัยั่์
	 ในปี็	2560	บริษัทฯ	ได้ป็ระกาศเจตั้นารมณ์เข้าร่วมใน	“แนวร่วมป็ฏิิบัติั้	(Collective	Action	Coalition	หรือ	CAC)	ของภาคเอกชำนไทยั่ใน 
การต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้”	เพืั�อสัร้างมาตั้รฐานการป็ระกอบธุรกิจให้เป็็นไป็ตั้ามนโยั่บายั่บริษัทฯ
	 ทั�งน่�ในปี็	2562	อยั่้ร่ะหว่างเตั้ร่ยั่มความพัร้อมในการส่ังแบบป็ระเมินตั้นเองเก่�ยั่วกับมาตั้รการต่ั้อต้ั้านการคอร์รัป็ชัำ�น	แลัะป็รับป็รุงระเบ่ยั่บ 
ป็ฏิิบัติั้ขององค์กรให้เป็็นมาตั้รฐานยั่ิ�งขึ�นตั้ามหลัักสัากลั	
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กล่องรับัเร่�องร�องเร่ยน 
	 บริษัทฯ	ได้ติั้ดตัั้�งไว้ในสัถึานท่�เปิ็ดเผ่ยั่	สัะดวกต่ั้อการยั่ื�นคำาร้องเร่ยั่น	โดยั่ติั้ดตัั้�งไว้	2	กล่ัอง	เพืั�อเพิั�มช่ำองทางการร้องเร่ยั่น
	 กล่ัองท่�	1	ถึึงคณะกรรมการตั้รวจสัอบของบริษัท	เป็็นผ้้่ดำาเนินการรับผิ่ดชำอบเรื�องร้องเร่ยั่นจากกล่ัองม่การเปิ็ดกล่ัองเดือนลัะ	1	ครั�ง
	นำามาในรายั่งานการป็ระชุำมของคณะกรรมการตั้รวจสัอบแลัะป็ระเมินเรื�อง	ดำาเนินการเสันอต่ั้อไป็ท่�ป็ระชุำมของคณะกรรมการบริษัท	เพืั�อนำา 
ไป็เสันอวิธ่การแก้ไขไป็ท่�ป็ระชุำมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพืั�ออนุมัติั้ต่ั้อไป็	ในปี็	2562	กล่ัองรับเรื�องร้องเร่ยั่นกล่ัองท่�	1	ไม่ม่เรื�องร้องเร่ยั่น
	 กล่ัองท่�	2	ถึึงคณะกรรมการ	CSR	เพืั�อเปิ็ดรับเรื�องร้องเร่ยั่นท่�ผ้้่ร้องเร่ยั่นไมส่ัะดวกแจ้งผ่่านโดยั่ตั้รงกบัคณะกรรมการตั้รวจสัอบ	บริษัทฯ	
จึงได้เพิั�มกล่ัองร้องเร่ยั่นกล่ัองท่�	2	 น่�ขึ�นมา	 เพืั�อให้พันักงาน	 บุคคลัทั�วไป็	แลัะบุคคลัภายั่ในบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการ	CSR	นำาไป็พิัจารณา 
เพืั�อเสันอในท่�ป็ระชุำมของคณะกรรมการบริหาร	เพืั�อพิัจารณาแนวทางแก้ไขเรื�องท่�ร้องเร่ยั่น	แล้ัวแจ้งผ่ลัการแก้ไขต่ั้อคณะกรรมการบริษัทแลัะ 
คณะกรรมการตั้รวจสัอบ	โดยั่ในปี็	2562	 ร้อยั่ลัะ	100	 เรื�องท่�ร้องเร่ยั่นมาจากพันักงานของบริษัทฯ	 ซึึ่�งเรื�องร้องเร่ยั่นท่�ผ่่านกล่ัองรับเรื�อง 
ร้องเร่ยั่นกล่ัองท่�	2	ม่	6	เรื�อง		บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการแก้ไขเรื�องร้องเร่ยั่นเร่ยั่บร้อยั่แล้ัว	4	เรื�อง	แลัะอยั่้่ระหว่างการแก้ไข	2	เรื�อง	

ตารางสรุปข้�อร�องเร่ยนปี 2562

จำานวนเร่�อง

ข้อร้องเร่ยั่นทั�งหมด 6

ผ่่านการแก้ไขแล้ัว 4

อยั่้่ระหว่างการแก้ไข 2

การร่บเร่�องร้องเรียนแล้ะข้้อเสินอแนะ ภายในปี 2562
เว็บไซึ่ต์ั้																																	 -ไม่ม่-
โทรศัพัท์																												 -ไม่ม่-
กล่ัองรับเรื�องร้องเร่ยั่น	 	 -	6	เรื�อง-
จดหมายั่	 		 	 	 -ไม่ม่-
	อื�นๆ																																				 -	ไม่ม่-
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เร่ื่�องร้ื่องเรีื่ยน หน่วย ปีี 2560 ปีี 2561 ปีี 2562

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องทั้ั�งหมด กรณ่ 0 17 6

ขึ้้อร้องเร่ยนด้�นทั้รัพย�กรบุคคล หน่วยั่ ปีี 2560 ปีี 2561 ปีี 2562

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องด้�นทั้รัพย�กรบุคคล กรณ่ 0 0 0

ขึ้้อเร่ยกร้องกรณ่ก�รเลือกปีฏิิบัต่ำิ ครั�ง 0 0 2

จำำ�นวนเรื�องร้องเร่ยนให้ปีรับปีรุงระเบ่ยบปีฏิิบัต่ำิภ�ยในบริษััทั้ กรณ่ N/A 1 2

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องทั้่�ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขึ้ กรณ่ 0 1 3

ด้�นสังคม หน่วยั่ ปีี 2560  ปีี 2561 ปีี 2562

จำำ�นวนเรื�องร้องเร่ยนทั้่�เก่�ยวขึ้้องกับผู้ลกระทั้บทั้�งสังคม กรณ่ 0 2 0

จำำ�นวนเรื�องร้องเร่ยนให้ปีรับปีรุงระเบ่ยบปีฏิิบัต่ำิภ�ยในบริษััทั้ กรณ่ N/A 12 1	

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องทั้่�ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขึ้ กรณ่ 0 14 1

ขึ้้อร้องเร่ยนด้�นสิ�งแวดล้อม หน่วยั่ ปี็	2560 ปี็	2561 ปี็	2562

จำำ�นวนขึ้้อร้องทัุ้กขึ้์ด้�นสิ�งแวดล้อม กรณ่ 0 2 1

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องทั้่�ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขึ้ กรณ่ 0 1 0

ขึ้้อร้องเร่ยนด้�นสิทั้ธ์ิมนุษัยชน หน่วยั่ ปี็	2560 ปี็	2561 ปี็	2562

จำำ�นวนขึ้้อเร่ยกร้องทัุ้กขึ้์ด้�นแรงง�น ครั�ง 0 0 0

จำำ�นวนขึ้้อร้องทัุ้กด้�นสิทั้ธ์ิมนุษัยชน ครั�ง 0 0 0

จำำ�วนขึ้้อเร่ยกร้องทั้่�ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขึ้ กรณ่ 0 0 0

การเคารพด�านสิที่ธิมนุษัยชน 
	 บริษัทฯ	ป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายั่สิัทธิมนุษยั่ชำนแลัะกฎหมายั่รัฐธรรมน้ญ่	 โดยั่ให้ความสัำาคัญ่ต่ั้อความเสัมอภาคเท่าเท่ยั่มกันของ 
พันักงาน	ไม่เลืัอกป็ฏิิบัติั้อย่ั่างไม่เป็็นธรรมต่ั้อบุคคลัเพัราะเหตั้แุห่งความแตั้กต่ั้างในเรื�องถิึ�นกำาเนิด	ภาษา	อายั่	ุการศึกษา	สัถึาบนั	เพัศ	ความพักิาร	
สัภาพัทางกายั่หรือสุัขภาพั	สัถึานะของบุคคลั	แลัะฐานะทางเศรษฐกิจหรือสัังคม		 	บริษัทฯ	กำาหนดให้พันักงาน	ตั้้องม่อายัุ่ไม่ตั้ำ�ากว่า	18	 ปี็	
ไม่ม่การบังคับใช้ำแรงงาน	 เปิ็ดกว้างในการจัดจ้างพันักงานซึ่ึ�งม่ความพิัการแลัะได้ป็ฏิิบัติั้ตั้ามพัระราชำบัญ่ญั่ติั้ส่ังเสัริมแลัะพััฒนาคุณภาพัช่ำวิตั้ 
คนพิัการ	โดยั่บริษัทฯ	ได้ให้เงินสัวัสัดิการช่ำวยั่เหลืัอรายั่เดือนแลัะพััฒนาคุณภาพัช่ำวิตั้คนพิัการ	เพืั�อสันับสันุนการพััฒนาโอกาสัในสัังคมต่ั้อไป็
	 บริษัทฯ	 ม่นโยั่บายั่เปิ็ดรับคนพิัการเข้าทำางานเพืั�อสัร้างเสัริม	 ความเท่าเท่ยั่มกันแลัะส่ังเสัริมให้คนพิัการม่คุณภาพัช่ำวิตั้ท่�ด่	
ขึ�นอยั่่างสัมำ�าเสัมอ	 โดยั่ในปี็	2562	บริษัทฯ	 ได้รับคนพิัการ	 เข้าทำางาน	รวม	8	คน	 คิดเป็็นร้อยั่ลัะ	1	ของพันักงาน	 ทั�งหมด	แลัะม่เงิน 
สัวัสัดิการคนพิัการเพืั�อให้พันักงาน	ผ้้่พิัการได้รับความช่ำวยั่เหลืัอ	เป็็นการป็ฏิิบัติั้ต่ั้อแรงงานท่�	ด่ยั่ิ�งขึ�น	อ่กทั�งยั่ังได้จัดให้พันักงานผ้้่พิัการทำางาน 
ในแผ่นก	ท่�เหมาะสัม	แลัะลัดความเส่ั�ยั่งจากอุบัติั้เหตุั้จากการทำางาน
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กิจกรรมเข้�าเย่�ยมชมบัริษััที่
	 บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่	ได้ต้ั้อนรับหน่วยั่งานต่ั้างๆ	เช่ำน	หน่วยั่ราชำการ	บริษัทเอกชำน	บริษัทค่้ค้า	บริษัทล้ักค้า	โรงเร่ยั่น	มหาวิทยั่าลััยั่	
แลัะผ้้่ถืึอหุ้น		เป็็นต้ั้น	เพืั�อเยั่่�ยั่มชำมบริษัท	เป็็นศ้นยั่์การเร่ยั่นร้้	เข้าศึกษากระบวนการผ่ลิัตั้	การควบคุมคุณภาพั	ความป็ลัอดภัยั่	แลัะสิั�งแวดล้ัอม	
โดยั่ปี็	2562	ม่หน่วยั่งานทั�งหมดท่�เข้าเยั่่�ยั่มชำมบริษัทฯ	จำานวน	35	ครั�ง	30	หน่วยั่งาน		
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การวิีเคราะห์ผู้้�ม่ส่วีนได�ส่วีนเส่ยข้ององค์กร 
	 CHO	นำาวิธ่การตัั้�งเป้็าหมายั่ของแต่ั้ลัะบุคคลัในองค์กรให้ม่เป้็าหมายั่	ท่�สัอดคล้ัองกันทั�งองค์กรหรือท่�เร่ยั่กว่า		OKRs	(Objective	Key	
and	Result)	มาใช้ำในองค์กร	100%	โดยั่ทั�งองค์กรม่เป้็าหมายั่เด่ยั่วกัน	ม่กรอบเวลัาท่�ชัำดเจน	ม่เป้็าม้ลัค่า	ม่การช่ำ�วัดแต่ั้ลัะเดือน	แต่ั้ลัะไตั้รมาสั	
ม่การสัรุป็ติั้ดตั้ามงาน	ระดมความคิด		

	 	 	 กิจกรรมทบทวนแลัะป็รับแผ่นกลัยุั่ทธ์	CHO	2023	ในปี็	2562	ครั�งท่�	7	

	 บริษัทฯ	 ม่ความมั�นใจในการดำาเนินงานผ่ลิัตั้สิันค้าแลัะบริการให้กับล้ักค้า	 ให้ยั่อมรับในด้านผ่ลัป็ระโยั่ชำน์ท่�จะเกิดขึ�นทุกภาคส่ัวน	 
จากการเร่ยั่นร้้การพััฒนาเทคโนโลัยั่อ่ยั่า่งต่ั้อเนื�อง	ร่วมกันขับเคลืั�อนให้การพััฒนาระดับท้องถิึ�น	ไป็ส่้ัระดับสัากลั	อันจะนำาความเจริญ่ในด้านสัังคม
	เศรษฐกิจ	แลัะสิั�งแวดล้ัอมควบค่้กัน	โดยั่กำาหนดเป็็นแผ่นกลัยัุ่ทธ์ของบริษัทฯ	เพืั�อตั้อบสันองความต้ั้องการของผ้่้ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ขององค์กร 
ทั�งภายั่ในแลัะภายั่นอก	โดยั่ม่ส่ัวนร่วมของแต่ั้ลัะภาคส่ัวนอย่ั่างเหมาะสัม	แลัะสัร้างผ่ลัตั้อบแทนท่�เติั้บโตั้อย่ั่างเป็็นธรรม	ม่ความโป็ร่งใสั	ม่สัำานึกใน
การดำาเนินธุรกิจด้วยั่ความรับผิ่ดชำอบต่ั้อสัังคมแลัะชุำมชำน	โดยั่	บริษัทฯ	 ม่แผ่นดำาเนินการของแผ่นแม่บท	10	 ปี็	 ซึึ่�งม่การทบทวนเป็็นป็ระจำา 
ทุกๆ	ปี็	ในการสัร้างความสััมพัันธท่์�ด่ให้กับค่้ค้า	ล้ักค้า	ผ้้่ป็ระกอบการ	หน่วยั่งานภาครฐั	ตั้ลัอดจนพันกังานในองคก์ร	ม่การสัำารวจความพังึพัอใจ
	ความต้ั้องการ	จากล้ักค้า	 เป็็นป็ระจำาทุกปี็	 อ่กทั�งสืั�อสัารแลัะทำางานร่วมกันกับผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ในทุกภาคส่ัวน	 เพืั�อนำาข้อม้ลัมาป็รับป็รุง 
ป็ระสิัทธิภาพัของการออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์แลัะการบริการได้อยั่่างถ้ึกต้ั้อง	 ร่วมทั�งเพืั�อให้เกิดการม่ส่ัวนร่วมกันอยั่่างแท้จริง	 จึงสัรุป็ป็ระเด็นด้าน 
ความรับผิ่ดชำอบแลัะกระบวนการสืั�อสัารตั้ามแต่ั้ลัะกลุ่ัมของผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ดังน่�	
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ผู้้้มีีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ปีรื่ะเด็้นด้้านความีรัื่บผิู้ด้ชอบ กรื่ะบวนการื่ส่่�อส่ารื่ และการื่มีีส่่วนร่ื่วมี ช่องทางการื่ส่่�อส่ารื่ ความีคาด้หวังของผู้้้มีีส่่วนได้้เสี่ย สิ่�งที�บริื่ษััทตอบส่นอง

พนักง�น การิพั่ฒนาคุวามรู้ิของพัน่กงานเป็น
สิี่�งท่ี่�เริาให่้คุวามสี่ำาคุ่ญ่เป็นอย่ั่างมาก
 บริิษ่ที่ฯ มุ่งเน้นพัน่กงานไดำ้เร่ิยั่นรู้ิ 
งานชุ่างแลิะเพิั�มเติมในด้ำานท่ี่กษะ 
คุวามชุำานาญ่ ม่วิชุาการิเพืั�อนำาไปสู่ี่ 
การิปฏิิบ่ติงานไดำ้อย่ั่างม่ปริะสี่ิที่ธิ์ 
ภัาพัเพิั�มข้�น ส่ี่งผลิถึง้เรืิ�องคุ่าตอบแที่น  
ท่ี่� สูี่งข้�นโดำยั่ไม่ต้องกล่ิบไปเร่ิยั่นใน 
สี่ถึานศ้กษา อ่ก ซ้่� ง เ ป็นการิ เ ร่ิยั่น 
คุวบคูุ่ก่บการิปฏิิบ่ติงานจริิงได้ำอย่ั่าง 
เห่มาะสี่ม อ่กท่ี่�งสี่ร้ิางคุวามผูกพ่ัน
ต่อองค์ุกริในกิจกริริมต่างๆ ท่ี่�คุณะ
กริริมการิ CSR จ่ดำที่ำาข้�นเป็นปริะจำา

- การิสืี่�อสี่าริ แลิะการิร่ิบข้อมูลิต่างๆ 
ในองค์ุกริของพัน่กงาน เชุ่น 
การิสืี่�อสี่าริผ่านเส่ี่ยั่งตามสี่ายั่ กิจกริริมที่ำาบุญ่ 
ต่กบาตริปริะจำาเดืำอนเกิดำ ผ่าน CSR ฝ่่ายั่ Happy 
work place แลิะกิจกริริมต่างๆ
- CEO พับพัน่กงานในการิปริะชุุมแถึว เดืำอนลิะ 1 คุร่ิ�ง  
- การิให้่ข้อมูลิต่างๆ ของบริิษ่ที่ฯ ผ่านริายั่งานปริะจำาปี 
ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม 
- การิพ่ัฒนาฝึ่กอบริมบุคุคุลิกริอย่ั่างย่ั่�งยืั่นจ่ดำให้่ม่
 โคุริงการิพ่ัฒนาบุคุคุลิากริโริงเร่ิยั่นชุ่าง ชุ ที่ว่ แลิะการิ
จ่ดำฝึ่กอบริม
- ร่ิบฟัังคุวามคิุดำเห็่นของพัน่กงานจากแบบสี่ำาริวจ 
คุวามคิุดำเห็่น 
- กล่ิองร่ิบคุวามคิุดำเห็่นแลิะการิร้ิองเร่ิยั่น  
- การิปริะเมินผลิการิที่ำางานตนเองปีลิะ 2 คุร่ิ�ง

- สื�อส�รผู้่�นเส่ยงต่ำ�มส�ย 
และก�รจำัดกิจำกรรมต่ำ่�งๆ
-  สื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์

- พัฒน�วัฒนธ์รรมทั้่�ด่ง�มภ�ยในองค์กร  
- ทั้ิศทั้�งพัฒน�ธ์ุรกิจำและสร้�งคว�ม 
สัมพันธ์์
- ก�รบริห�รง�นบุคล�กรอย่�งม่ปีระสิทั้ธ์ิ
ภ�พ
- สวัสดิก�รและค่�ต่ำอบแทั้นทั้่�ด่ขึ้้�น  
คว�มมั�งคง

- จำัดกิจำกรรมสร้�งคว�มผู้้กพันพนักง�น 
สร้�งขึ้วัญิและกำ�ลังใจำให้พนักง�น เพื�อมุ่งส้่ก�ร 
เปี็นผู้้้ปีระกอบก�รทั้่�ด่
- จำัดอบรมให้คว�มร้้และก�รจำัดให้พนักง�นใน 
ระดับช่�งเขึ้้�ศ้กษั�คว�มร้้เพิ�มในโรงเร่ยนช่�ง ช 
ทั้ว่
- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ่อพนักง�นอย่�งเทั้่�เทั้่ยมกัน
- บริษััทั้ม่สวัสดิก�รต่ำ่�งๆ ให้แก่พนักง�น เช่น 
สวัสดิก�รเงินคนพิก�ร ขึ้้�วฟร่ เปี็นต่ำ้น
- สวัสดิก�รมอบเงินทัุ้นเพื�อก�รศ้กษั�บุต่ำร 
พนักง�น
- ปีระกันช่วิต่ำกลุ่มสวัสดิก�รพนักง�น 

ชุมชนและสังคม การิลิดำมลิภัาวะจากการิดำำาเนินงา 
นของบริิษ่ที่ฯ ด้ำานเส่ี่ยั่ง ด้ำานกลิิ�น  
จ่ดำดูำแลิในการิตริวจสี่อบแลิะให้่ 
คุวามร่ิวมมือก่บชุุมชุน ในการิตอบ
สี่นองเรืิ�องท่ี่�ชุุมชุนร้ิองขอ แลิะการิ 
จ่ดำที่ำาริะบบป้องก่นในมลิภัาวะต่างๆ 
การิชุ่วยั่พ่ัฒนาเศริษฐกิจชุุมชุน ว่ดำ 
โริงเร่ิยั่น ตามวาริะปริะจำาปี  
สี่น่บสี่นุนกิจกริริมของชุุมชุนภัายั่ใน 
ท้ี่องถิึ�นให้่ม่ส่ี่วนร่ิวมในการิส่ี่งเสี่ริิมสุี่ข
ภัาพั ห่่นมาเล่ินก่ฬาเพืั�อสุี่ขภัาพัแลิะ 
คุริอบคุร่ิวก่ฬาเพิั�มมากข้�นในแต่ลิะปี

-  การิสี่น่บสี่นุนกิจกริริมแลิะให้่คุวาม 
ชุ่วยั่เห่ลืิอชุุมชุนแลิะส่ี่งคุม กิจกริริมชุุมชุนส่ี่มพ่ันธ์์ 
โดำยั่ร่ิวมสี่น่บสี่นุนท่ี่�งด้ำานการิศ้กษา เที่คุโนโลิย่ั่ ก่ฬา 
ว่ฒนธ์ริริม พุัที่ธ์ศาสี่นา
- การิร่ิวมปริะชุุมก่บห่น่วยั่งานภัาคุร่ิฐของท้ี่องถิึ�น 
ร่ิวมกิจกริริมชุุมชุน ห่น่วยั่งานภัาคุร่ิฐ ภัาคุเอกชุนแลิะ 
องค์ุการิปกคุริองท้ี่องถิึ�น
- กิจกริริมก่ฬา ฟุัตบอลิ ชุ ที่ว่ จูเน่ยั่ร์ิ คุ่พั  
แลิะกิจกริริมปริะเพัณ่ไที่ยั่  2 ปี ต่อ 1 คุร่ิ�ง
- จ่ดำการิสี่ำาริวจชุุมชุนริอบโริงงาน 
ด้ำานส่ี่งคุมแลิะด้ำานสิี่�งแวดำล้ิอม ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- การิร่ิบเรืิ�องร้ิองเร่ิยั่นจากชุุมชุน 

- ก�รให้ขึ้้อม้ลต่ำ่�งๆ ขึ้องบริษััทั้ฯ 
จำ�กร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- วิทั้ยุ FM Face book  
ก�รโฆษัณ�ปีระช�สัมพันธ์์ผู้่�น  
Social  Media  You  Tube 
  channel

- ชุมชนและสังคมได้รับก�รพัฒน� 
อย่�งยั�งยืน
- ก�รด้แลสิ�งแวดล้อมรอบโรงง�นให้ด่ขึ้้�น 
ลดผู้ลกระทั้บด้�นกลิ�นขึ้องก�รพ่นส่

- จำัดกิจำกรรมต่ำ่�งๆ เพื�อช่วยเหลือ 
แก้ไขึ้ปีัญิห�ชุมชนและสังคม 
- ร่วมปีล้กต่ำ้นไม้ในชุมชนเพื�อเพิ�มพื�นทั้่�ส่เขึ้่ยว
- สร้�งพื�นทั้่�ส่เขึ้่ยวโดยก�รปีล้กต่ำ้นไม้รอบรั�ว 
โรงง�นผู้ลิต่ำเพื�อลดกลิ�นส่ออกจำ�กโรงง�นส้่ชุมชน 
รอบขึ้้�ง

ล้กค้� / ค้่ค้� การิปฏิิบ่ติตามส่ี่ญ่ญ่าข้อตกลิง 
ของกริะบวนการิ พ่ัฒนาการิ 
บริิการิออกแบบเชิุงนว่ตกริริมท่ี่�ท่ี่น 
สี่ม่ยั่  กฎห่มายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องให่ม่ๆ   
การิดูำแลิร่ิกษาคุวามปลิอดำภ่ัยั่ใน
ที่ร่ิพัย์ั่สิี่นอย่ั่างม่ริะบบริะเบ่ยั่บ  การิ
ส่ี่�งซื่�อ 
สิี่นคุ้าแลิะชุำาริะเงินต่อคูุ่คุ้าท่ี่�เป็นธ์ริริม 

- จ่ดำการิปริะชุุมร่ิวมก่บผู้ปริะกอบการิ ไตริมาสี่ลิะ 1 
คุร่ิ�ง
- การิติดำต่อสืี่�อสี่าริผ่านสืี่�ออิเล็ิกที่ริอนิกส์ี่แลิะผ่าน 
เว็บเพัจ  
- ลูิกคุ้าเข้าเย่ั่�ยั่มชุมบริิษ่ที่ฯ  ปีลิะห่ลิายั่คุร่ิ�ง
- การิสี่ำาริวจคุวามพ้ังพัอใจ ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- คูุ่คุ้าร่ิวมก่บบริิษ่ที่ฯ สี่น่บสี่นุนกิจกริริม ชุ ที่ว่ 
จูเน่ยั่ร์ิคุ่พั ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- การิจ่ดำให้่ม่ชุ่องที่างให้่ลูิกคุ้าได้ำร้ิองเร่ิยั่นห่รืิอแนะนำา 
เพืั�อปร่ิบปรุิงการิดำำาเนินงานแลิะปร่ิบปรุิงผลิิตภ่ัณฑ์์  
- การิบริิการิห่ล่ิงการิขายั่ในปริะเที่ศ ให้่บริิการิร่ิบแจ้ง 
ปัญ่ห่างานซ่่อมบริิการิ (After Sales Service)   ตลิอดำ
 24 ชุ่�วโมง

 - แบบสำ�รวจำคว�มพ้งพอใจำ 
ขึ้องล้กค้�
- ก�รรับร้้ขึ้้อม้ลขึ้องบริษััทั้ฯ 
ในร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- ผู้่�น Social Media 
- อ่เมล์ เว็บไซต่ำ์ และ แบบปีระเมิน

- ก�รต่ำอบสนองต่ำ่อคว�มต่ำ้องก�รในเรื�อง 
ต่ำ่�งๆ แก่ล้กค้�
- สินค้�ทั้่�ต่ำ้องก�ร และก�รทั้ำ�ให้สินค้�และ
บริก�รทั้่�ม่คุณภ�พ
- บริห�รง�นซ่อมบริก�รให้ม่ปีระสิทั้ธ์ิภ�พ
ส้งสุด 
- ก�รส่งมอบทั้่�ต่ำรงเวล�

- ค้นคว้�เทั้คโนโลย่และก�รถ่�ยทั้อดเทั้คโนโลย่ 
มุ่งมั�นพัฒน�สินค้�ให้ม่คุณภ�พเทั้่�เทั้่ยบส�กล 
- พัฒน�ผู้ลิต่ำภัณฑ์์ทั้่�ทั้ันสมัย และม่ม�ต่ำรฐ�น
- พัฒน�ง�นหลังก�รขึ้�ยอย่�งต่ำ่อเนื�อง
- ก�รปีฏิิบัต่ำิต่ำ�มเงื�อนไขึ้ขึ้้อต่ำกลงขึ้อง 
ล้กค้�และค้่ค้�อย่�งเคร่งครัด 
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พนักง�น การิพั่ฒนาคุวามรู้ิของพัน่กงานเป็น
สิี่�งท่ี่�เริาให่้คุวามสี่ำาคุ่ญ่เป็นอย่ั่างมาก
 บริิษ่ที่ฯ มุ่งเน้นพัน่กงานไดำ้เร่ิยั่นรู้ิ 
งานชุ่างแลิะเพิั�มเติมในด้ำานท่ี่กษะ 
คุวามชุำานาญ่ ม่วิชุาการิเพืั�อนำาไปสู่ี่ 
การิปฏิิบ่ติงานไดำ้อย่ั่างม่ปริะสี่ิที่ธิ์ 
ภัาพัเพิั�มข้�น ส่ี่งผลิถึง้เรืิ�องคุ่าตอบแที่น  
ท่ี่� สูี่งข้�นโดำยั่ไม่ต้องกล่ิบไปเร่ิยั่นใน 
สี่ถึานศ้กษา อ่ก ซ้่� ง เ ป็นการิ เ ร่ิยั่น 
คุวบคูุ่ก่บการิปฏิิบ่ติงานจริิงได้ำอย่ั่าง 
เห่มาะสี่ม อ่กท่ี่�งสี่ร้ิางคุวามผูกพ่ัน
ต่อองค์ุกริในกิจกริริมต่างๆ ท่ี่�คุณะ
กริริมการิ CSR จ่ดำที่ำาข้�นเป็นปริะจำา

- การิสืี่�อสี่าริ แลิะการิร่ิบข้อมูลิต่างๆ 
ในองค์ุกริของพัน่กงาน เชุ่น 
การิสืี่�อสี่าริผ่านเส่ี่ยั่งตามสี่ายั่ กิจกริริมที่ำาบุญ่ 
ต่กบาตริปริะจำาเดืำอนเกิดำ ผ่าน CSR ฝ่่ายั่ Happy 
work place แลิะกิจกริริมต่างๆ
- CEO พับพัน่กงานในการิปริะชุุมแถึว เดืำอนลิะ 1 คุร่ิ�ง  
- การิให้่ข้อมูลิต่างๆ ของบริิษ่ที่ฯ ผ่านริายั่งานปริะจำาปี 
ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม 
- การิพ่ัฒนาฝึ่กอบริมบุคุคุลิกริอย่ั่างย่ั่�งยืั่นจ่ดำให้่ม่
 โคุริงการิพ่ัฒนาบุคุคุลิากริโริงเร่ิยั่นชุ่าง ชุ ที่ว่ แลิะการิ
จ่ดำฝึ่กอบริม
- ร่ิบฟัังคุวามคิุดำเห็่นของพัน่กงานจากแบบสี่ำาริวจ 
คุวามคิุดำเห็่น 
- กล่ิองร่ิบคุวามคิุดำเห็่นแลิะการิร้ิองเร่ิยั่น  
- การิปริะเมินผลิการิที่ำางานตนเองปีลิะ 2 คุร่ิ�ง

- สื�อส�รผู้่�นเส่ยงต่ำ�มส�ย 
และก�รจำัดกิจำกรรมต่ำ่�งๆ
-  สื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์

- พัฒน�วัฒนธ์รรมทั้่�ด่ง�มภ�ยในองค์กร  
- ทั้ิศทั้�งพัฒน�ธ์ุรกิจำและสร้�งคว�ม 
สัมพันธ์์
- ก�รบริห�รง�นบุคล�กรอย่�งม่ปีระสิทั้ธ์ิ
ภ�พ
- สวัสดิก�รและค่�ต่ำอบแทั้นทั้่�ด่ขึ้้�น  
คว�มมั�งคง

- จำัดกิจำกรรมสร้�งคว�มผู้้กพันพนักง�น 
สร้�งขึ้วัญิและกำ�ลังใจำให้พนักง�น เพื�อมุ่งส้่ก�ร 
เปี็นผู้้้ปีระกอบก�รทั้่�ด่
- จำัดอบรมให้คว�มร้้และก�รจำัดให้พนักง�นใน 
ระดับช่�งเขึ้้�ศ้กษั�คว�มร้้เพิ�มในโรงเร่ยนช่�ง ช 
ทั้ว่
- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ่อพนักง�นอย่�งเทั้่�เทั้่ยมกัน
- บริษััทั้ม่สวัสดิก�รต่ำ่�งๆ ให้แก่พนักง�น เช่น 
สวัสดิก�รเงินคนพิก�ร ขึ้้�วฟร่ เปี็นต่ำ้น
- สวัสดิก�รมอบเงินทัุ้นเพื�อก�รศ้กษั�บุต่ำร 
พนักง�น
- ปีระกันช่วิต่ำกลุ่มสวัสดิก�รพนักง�น 

ชุมชนและสังคม การิลิดำมลิภัาวะจากการิดำำาเนินงา 
นของบริิษ่ที่ฯ ด้ำานเส่ี่ยั่ง ด้ำานกลิิ�น  
จ่ดำดูำแลิในการิตริวจสี่อบแลิะให้่ 
คุวามร่ิวมมือก่บชุุมชุน ในการิตอบ
สี่นองเรืิ�องท่ี่�ชุุมชุนร้ิองขอ แลิะการิ 
จ่ดำที่ำาริะบบป้องก่นในมลิภัาวะต่างๆ 
การิชุ่วยั่พ่ัฒนาเศริษฐกิจชุุมชุน ว่ดำ 
โริงเร่ิยั่น ตามวาริะปริะจำาปี  
สี่น่บสี่นุนกิจกริริมของชุุมชุนภัายั่ใน 
ท้ี่องถิึ�นให้่ม่ส่ี่วนร่ิวมในการิส่ี่งเสี่ริิมสุี่ข
ภัาพั ห่่นมาเล่ินก่ฬาเพืั�อสุี่ขภัาพัแลิะ 
คุริอบคุร่ิวก่ฬาเพิั�มมากข้�นในแต่ลิะปี

-  การิสี่น่บสี่นุนกิจกริริมแลิะให้่คุวาม 
ชุ่วยั่เห่ลืิอชุุมชุนแลิะส่ี่งคุม กิจกริริมชุุมชุนส่ี่มพ่ันธ์์ 
โดำยั่ร่ิวมสี่น่บสี่นุนท่ี่�งด้ำานการิศ้กษา เที่คุโนโลิย่ั่ ก่ฬา 
ว่ฒนธ์ริริม พุัที่ธ์ศาสี่นา
- การิร่ิวมปริะชุุมก่บห่น่วยั่งานภัาคุร่ิฐของท้ี่องถิึ�น 
ร่ิวมกิจกริริมชุุมชุน ห่น่วยั่งานภัาคุร่ิฐ ภัาคุเอกชุนแลิะ 
องค์ุการิปกคุริองท้ี่องถิึ�น
- กิจกริริมก่ฬา ฟุัตบอลิ ชุ ที่ว่ จูเน่ยั่ร์ิ คุ่พั  
แลิะกิจกริริมปริะเพัณ่ไที่ยั่  2 ปี ต่อ 1 คุร่ิ�ง
- จ่ดำการิสี่ำาริวจชุุมชุนริอบโริงงาน 
ด้ำานส่ี่งคุมแลิะด้ำานสิี่�งแวดำล้ิอม ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- การิร่ิบเรืิ�องร้ิองเร่ิยั่นจากชุุมชุน 

- ก�รให้ขึ้้อม้ลต่ำ่�งๆ ขึ้องบริษััทั้ฯ 
จำ�กร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- วิทั้ยุ FM Face book  
ก�รโฆษัณ�ปีระช�สัมพันธ์์ผู้่�น  
Social  Media  You  Tube 
  channel

- ชุมชนและสังคมได้รับก�รพัฒน� 
อย่�งยั�งยืน
- ก�รด้แลสิ�งแวดล้อมรอบโรงง�นให้ด่ขึ้้�น 
ลดผู้ลกระทั้บด้�นกลิ�นขึ้องก�รพ่นส่

- จำัดกิจำกรรมต่ำ่�งๆ เพื�อช่วยเหลือ 
แก้ไขึ้ปีัญิห�ชุมชนและสังคม 
- ร่วมปีล้กต่ำ้นไม้ในชุมชนเพื�อเพิ�มพื�นทั้่�ส่เขึ้่ยว
- สร้�งพื�นทั้่�ส่เขึ้่ยวโดยก�รปีล้กต่ำ้นไม้รอบรั�ว 
โรงง�นผู้ลิต่ำเพื�อลดกลิ�นส่ออกจำ�กโรงง�นส้่ชุมชน 
รอบขึ้้�ง

ล้กค้� / ค้่ค้� การิปฏิิบ่ติตามส่ี่ญ่ญ่าข้อตกลิง 
ของกริะบวนการิ พ่ัฒนาการิ 
บริิการิออกแบบเชิุงนว่ตกริริมท่ี่�ท่ี่น 
สี่ม่ยั่  กฎห่มายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องให่ม่ๆ   
การิดูำแลิร่ิกษาคุวามปลิอดำภ่ัยั่ใน
ที่ร่ิพัย์ั่สิี่นอย่ั่างม่ริะบบริะเบ่ยั่บ  การิ
ส่ี่�งซื่�อ 
สิี่นคุ้าแลิะชุำาริะเงินต่อคูุ่คุ้าท่ี่�เป็นธ์ริริม 

- จ่ดำการิปริะชุุมร่ิวมก่บผู้ปริะกอบการิ ไตริมาสี่ลิะ 1 
คุร่ิ�ง
- การิติดำต่อสืี่�อสี่าริผ่านสืี่�ออิเล็ิกที่ริอนิกส์ี่แลิะผ่าน 
เว็บเพัจ  
- ลูิกคุ้าเข้าเย่ั่�ยั่มชุมบริิษ่ที่ฯ  ปีลิะห่ลิายั่คุร่ิ�ง
- การิสี่ำาริวจคุวามพ้ังพัอใจ ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- คูุ่คุ้าร่ิวมก่บบริิษ่ที่ฯ สี่น่บสี่นุนกิจกริริม ชุ ที่ว่ 
จูเน่ยั่ร์ิคุ่พั ปีลิะ1 คุร่ิ�ง
- การิจ่ดำให้่ม่ชุ่องที่างให้่ลูิกคุ้าได้ำร้ิองเร่ิยั่นห่รืิอแนะนำา 
เพืั�อปร่ิบปรุิงการิดำำาเนินงานแลิะปร่ิบปรุิงผลิิตภ่ัณฑ์์  
- การิบริิการิห่ล่ิงการิขายั่ในปริะเที่ศ ให้่บริิการิร่ิบแจ้ง 
ปัญ่ห่างานซ่่อมบริิการิ (After Sales Service)   ตลิอดำ
 24 ชุ่�วโมง

 - แบบสำ�รวจำคว�มพ้งพอใจำ 
ขึ้องล้กค้�
- ก�รรับร้้ขึ้้อม้ลขึ้องบริษััทั้ฯ 
ในร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- ผู้่�น Social Media 
- อ่เมล์ เว็บไซต่ำ์ และ แบบปีระเมิน

- ก�รต่ำอบสนองต่ำ่อคว�มต่ำ้องก�รในเรื�อง 
ต่ำ่�งๆ แก่ล้กค้�
- สินค้�ทั้่�ต่ำ้องก�ร และก�รทั้ำ�ให้สินค้�และ
บริก�รทั้่�ม่คุณภ�พ
- บริห�รง�นซ่อมบริก�รให้ม่ปีระสิทั้ธ์ิภ�พ
ส้งสุด 
- ก�รส่งมอบทั้่�ต่ำรงเวล�

- ค้นคว้�เทั้คโนโลย่และก�รถ่�ยทั้อดเทั้คโนโลย่ 
มุ่งมั�นพัฒน�สินค้�ให้ม่คุณภ�พเทั้่�เทั้่ยบส�กล 
- พัฒน�ผู้ลิต่ำภัณฑ์์ทั้่�ทั้ันสมัย และม่ม�ต่ำรฐ�น
- พัฒน�ง�นหลังก�รขึ้�ยอย่�งต่ำ่อเนื�อง
- ก�รปีฏิิบัต่ำิต่ำ�มเงื�อนไขึ้ขึ้้อต่ำกลงขึ้อง 
ล้กค้�และค้่ค้�อย่�งเคร่งครัด 
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เจำ้�หน่�/ล้กหน่�
การิปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขข้อตกลิง  
ม่คุวามโปร่ิงใสี่ในการิส่ี่�งซื่�อสิี่นคุ้า 
แลิะชุำาริะเงินต่อคูุ่คุ้าท่ี่�เป็นห่ล่ิก 
ธ์ริริมาภิับาลิ 

- การิให้่ข้อมูลิต่างๆ ของบริิษ่ที่ฯ จากริายั่งานปริะจำาปี
- ริายั่งานงบการิเงินปฏิิบ่ติตามกฎห่มายั่ริะเบ่ยั่บข้อ 
บ่งคุ่บแลิะการิกำาก่บดูำแลิกิจการิ
- สี่ร้ิางคุวามส่ี่มพ่ันธ์์ท่ี่�ด่ำ เปิดำให้่เข้าเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ
- ให้่ข้อมูลิก่บห่น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้องอย่ั่างถูึกต้อง 

- ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นก�รพบปีะพ้ดคุย 
สื�ออิเล็กทั้รอนิกส์โทั้รศัพทั้์ จำดหม�ย  
และเว็บไซต่ำ์ (website)  

- ก�รปีฏิิบัต่ำิต่ำ่อเจำ้�หน่�และล้กหน่� ต่ำ�ม
เงื�อนไขึ้และขึ้้อต่ำกลงให้เปี็นไปีต่ำ�ม
กฎหม�ย 

- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ�ม ระเบ่ยบ 
เงื�อนไขึ้ขึ้้อต่ำกลงต่ำ�มสัญิญิ�เงินก้้ ขึ้้อต่ำกลงต่ำ่�งๆ  
และดำ�เนินธ์ุรกิจำด้วยคว�มโปีร่งใส 
- จำัดเย่�ยมชมกิจำก�รเพื�อให้เกิดคว�มมั�นใจำใน 
ก�รดำ�เนินง�น

ค้่แขึ้่ง/พันธ์มิต่ำร ปฏิิบ่ติตามกริอบกติกาของการิแข่งข่น
การิปริะมูลิท่ี่�ถูึกต้อง   ตามห่ล่ิก 
ริะเบ่ยั่บข้อบ่งคุ่บของการิเสี่นอแลิะ 
ปริะมูลิ การิให้่ข้อมูลิท่ี่�เป็นปริะโยั่ชุน์ 
แลิกเปล่ิ�ยั่นคุวามรู้ิร่ิวมก่น

- การิจ่ดำกิจกริริมปริะชุุมร่ิวมก่น การิแลิกเปล่ิ�ยั่น 
ปริะสี่บการิณ์
- ข้อกฎห่มายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บธุ์ริกิจการิเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ 
ริะห่ว่างก่น แลิะคุวามร่ิวมมือที่างธุ์ริกิจในอนาคุต 

- ร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- บันทั้้กขึ้้อต่ำกลง (MOU)
- ก�รปีระชุมร่วมกัน
- จำดหม�ย E-mail เย่�ยมชมกิจำก�ร 
แลกเปีล่�ยนวิทั้ย�กร และ Website 

- ก�รแขึ้่งขึ้ันอย่�งโปีร่งใส ม่จำริยธ์รรม และ
ดำ�เนินกิจำกรรมทั้�งต่ำล�ดอย่�งเปี็นธ์รรม 
- ก�รได้รับคว�มไว้ว�งใจำจำ�กพันธ์มิต่ำร 

- ดำ�เนินธ์ุรกิจำอย่�งโปีร่งใส
- ก�รแขึ้่งขึ้ันทั้�งก�รค้�ต่ำ�มกลไกต่ำล�ดอย่�ง 
เปี็นธ์รรม
- จำัดต่ำั�งกิจำก�รค้�ร่วม (Consortium) เช่น 
กับบริษััทั้ สแกน อินเต่ำอร์ จำำ�กัด (มห�ชน) 
ในน�ม “กลุ่มร่วมทั้ำ�ง�น SCN-CHO”

ผู้้้ถือหุ้น/นักลงทัุ้น สี่ภัาพัคุล่ิองที่างการิเงินท่ี่�ม่�นคุง  
ม่ผลิการิปริะกอบการิจากการิ 
ลิงทุี่นท่ี่�ด่ำม่ผลิตอบแที่นจากการิลิงทุี่น 
ด้ำวยั่ข่�นตอนท่ี่�สี่ามาริถึตริวจสี่อบได้ำ 
ม่คุวามชุ่ดำเจนโปร่ิงใสี่ องค์ุกริม่การิ 
พ่ัฒนาในเชิุงบวกอย่ั่างต่อเนื�อง  
อนาคุตของการิให้่บริิการิม่แนวโน้ม 
ขยั่ายั่เพิั�มมากข้�น 

- จ่ดำที่ำาริายั่งานปริะจำาปี 
ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม 
ให้่ก่บผู้ถืึอหุ้่นแลิะน่กลิงทุี่น
- การิปริะชุุมสี่าม่ญ่ผู้ถืึอหุ้่นปริะจำาปี
- การิเปิดำให้่เย่ั่�ยั่มชุมบริิษ่ที่ 2 ปี ต่อ 1 คุร่ิ�ง
- การิบริริยั่ายั่สี่รุิป Road show ตามจ่งห่ว่ดำต่างๆ 
ทุี่กไตริมาสี่
- กิจกริริมบริิษ่ที่จดำที่ะเบ่ยั่นพับผู้ลิงทุี่น (Opportunity 
Day) ไตริมาสี่ลิะ 1 คุร่ิ�ง
- การิออกบูธ์จ่ดำแสี่ดำงนิที่ริริศการิเพืั�อการิลิงทุี่น ปีลิะ 
1 คุร่ิ�ง
- การิปริะกาศผลิปริะกอบการิของบริิษ่ที่ฯ ทุี่ก 
ไตริมาสี่แลิะเปิดำเผยั่ข้อมูลิข่าวสี่าริบนเว็บไซ่ต์ของ 
บริิษ่ที่ฯ แลิะบน Face book CHO News 

- ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์
 โทั้รศัพทั้์ จำดหม�ย  เว็บไซต่ำ์ขึ้อง
บริษััทั้ และ Facebook CHO News 

- ก�รให้ผู้ลต่ำอบแทั้นก�รลงทัุ้นส้งสุดและ 
ก�รเจำริญิเต่ำิบโต่ำขึ้องธ์ุรกิจำ
- ก�รบริห�รง�นด้วยคว�มโปีร่งใส
- สร้�งคว�มเขึ้้�ใจำในก�รดำ�เนินง�นขึ้อง
บริษััทั้  

- เพิ�มช่วงทั้�งก�รรับขึ้้อม้ลขึ้่�วส�รให้ผู้้้ถือหุ้น 
และนักลงทัุ้นได้ทั้ร�บขึ้้อม้ลขึ้องบริษััทั้ฯ 
- เพิ�มขึ้้อม้ลขึ้่�วส�รต่ำ่�งๆ ในเว็บไซต่ำ์ขึ้อง 
นักลงทัุ้นสัมพันธ์์ให้ม่ขึ้้อม้ลทั้่�ทั้ันต่ำ่อเหต่ำุก�รณ ์
ปีัจำจำุบัน และทั้ันสมัย

สื�อมวลชน แห่ล่ิงข้อมูลิท่ี่�ม่ปริะสิี่ที่ธิ์ภัาพั ถูึกต้อง 
ริวดำเร็ิว

- ริายั่งานปริะจำาปี ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม
- การิปริะชุุมสี่าม่ญ่ผู้ถืึอหุ้่น Press tour Thank Press 
- พับปะเย่ั่�ยั่มสืี่�อมวลิชุนในโอกาสี่ต่างๆ

- ก�รแถลงขึ้่�ว อ่เมล ์
(E-mail)  เว็บไซต่ำ์(Website)  
Facebook  Line  โทั้รศัพทั้์  
ก�รโฆษัณ�ในช่องทั้�งขึ้อง CHO 
YOUTUBE CHANNEL 

- ก�รได้รับขึ้้อม้ลทั้่�ทั้ันต่ำ่อเวล� ถ้กต่ำ้อง 
ครบถ้วน เทั้่�เทั้่ยบกัน
- ก�รได้รับขึ้้อม้ลคว�มคือหน้�ทั้�งธ์ุรกิจำ 
ขึ้องบริษััทั้
- เปีิดเผู้ยขึ้้อม้ลกับสื�อทัุ้กสื�อทั้่�เทั้่�เทั้่ยมกัน  

- ให้ขึ้่�วเก่�ยวกับคว�มคืบหน้�ขึ้องธ์ุรกิจำ

หน่วยง�นร�ชก�ร บริิษ่ที่ฯ ได้ำม่การิติดำต่อจ่ดำซื่�อ จ่ดำจ้าง 
ก่บที่างห่น่วยั่งานริาชุการิมาต่�งแต่ 
อด่ำตจนถ้ึงปัจจุบ่น อ่กท่ี่�งห่น่วยั่งาน 
ริาชุการิย่ั่งต้องกำาก่บดูำแลิการิ 
ดำำาเนินงานของบริิษ่ที่ให้่เป็นไปตามท่ี่�
กฎห่มายั่กำาห่นดำ 

- ห่น่วยั่งานริาชุการิเข้าเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ ปีลิะห่ลิายั่คุร่ิ�ง 
- การิเสี่นอริาคุาจ่ดำซื่�อ จ่ดำจ้างก่บห่น่วยั่งานริาชุการิ
- การิปฏิิบ่ติตามกฎริะเบ่ยั่บ เงื�อนไขของร่ิฐ  

- จำดหม�ยจำ�กหน่วยง�นร�ชก�ร  
ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์ 
และโทั้รศัพทั้์  เว็บไซต่ำ์ (Website)

- บริษััทั้ฯ ได้รับคว�มไว้ใจำจำ�ก
หน่วยง�นร�ชก�ร เปี็นบริษััทั้ฯ 
ทั้่�ปีระกอบกิจำก�รด้วยคว�มโปีร่งใส

- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ�มกฎหม�ย ระเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ 
ดำ�เนินธ์ุรกิจำอย่�งโปีร่งใส 
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ผู้้้มีีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ปีรื่ะเด็้นด้้านความีรัื่บผิู้ด้ชอบ กรื่ะบวนการื่ส่่�อส่ารื่ และการื่มีีส่่วนร่ื่วมี ช่องทางการื่ส่่�อส่ารื่ ความีคาด้หวังของผู้้้มีีส่่วนได้้เสี่ย สิ่�งที�บริื่ษััทตอบส่นอง

เจำ้�หน่�/ล้กหน่�
การิปฏิิบ่ติตามเงื�อนไขข้อตกลิง  
ม่คุวามโปร่ิงใสี่ในการิส่ี่�งซื่�อสิี่นคุ้า 
แลิะชุำาริะเงินต่อคูุ่คุ้าท่ี่�เป็นห่ล่ิก 
ธ์ริริมาภิับาลิ 

- การิให้่ข้อมูลิต่างๆ ของบริิษ่ที่ฯ จากริายั่งานปริะจำาปี
- ริายั่งานงบการิเงินปฏิิบ่ติตามกฎห่มายั่ริะเบ่ยั่บข้อ 
บ่งคุ่บแลิะการิกำาก่บดูำแลิกิจการิ
- สี่ร้ิางคุวามส่ี่มพ่ันธ์์ท่ี่�ด่ำ เปิดำให้่เข้าเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ
- ให้่ข้อมูลิก่บห่น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้องอย่ั่างถูึกต้อง 

- ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นก�รพบปีะพ้ดคุย 
สื�ออิเล็กทั้รอนิกส์โทั้รศัพทั้์ จำดหม�ย  
และเว็บไซต่ำ์ (website)  

- ก�รปีฏิิบัต่ำิต่ำ่อเจำ้�หน่�และล้กหน่� ต่ำ�ม
เงื�อนไขึ้และขึ้้อต่ำกลงให้เปี็นไปีต่ำ�ม
กฎหม�ย 

- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ�ม ระเบ่ยบ 
เงื�อนไขึ้ขึ้้อต่ำกลงต่ำ�มสัญิญิ�เงินก้้ ขึ้้อต่ำกลงต่ำ่�งๆ  
และดำ�เนินธ์ุรกิจำด้วยคว�มโปีร่งใส 
- จำัดเย่�ยมชมกิจำก�รเพื�อให้เกิดคว�มมั�นใจำใน 
ก�รดำ�เนินง�น

ค้่แขึ้่ง/พันธ์มิต่ำร ปฏิิบ่ติตามกริอบกติกาของการิแข่งข่น
การิปริะมูลิท่ี่�ถูึกต้อง   ตามห่ล่ิก 
ริะเบ่ยั่บข้อบ่งคุ่บของการิเสี่นอแลิะ 
ปริะมูลิ การิให้่ข้อมูลิท่ี่�เป็นปริะโยั่ชุน์ 
แลิกเปล่ิ�ยั่นคุวามรู้ิร่ิวมก่น

- การิจ่ดำกิจกริริมปริะชุุมร่ิวมก่น การิแลิกเปล่ิ�ยั่น 
ปริะสี่บการิณ์
- ข้อกฎห่มายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บธุ์ริกิจการิเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ 
ริะห่ว่างก่น แลิะคุวามร่ิวมมือที่างธุ์ริกิจในอนาคุต 

- ร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 
ร�ยง�นคว�มรับผู้ิดชอบต่ำ่อสังคม
- บันทั้้กขึ้้อต่ำกลง (MOU)
- ก�รปีระชุมร่วมกัน
- จำดหม�ย E-mail เย่�ยมชมกิจำก�ร 
แลกเปีล่�ยนวิทั้ย�กร และ Website 

- ก�รแขึ้่งขึ้ันอย่�งโปีร่งใส ม่จำริยธ์รรม และ
ดำ�เนินกิจำกรรมทั้�งต่ำล�ดอย่�งเปี็นธ์รรม 
- ก�รได้รับคว�มไว้ว�งใจำจำ�กพันธ์มิต่ำร 

- ดำ�เนินธ์ุรกิจำอย่�งโปีร่งใส
- ก�รแขึ้่งขึ้ันทั้�งก�รค้�ต่ำ�มกลไกต่ำล�ดอย่�ง 
เปี็นธ์รรม
- จำัดต่ำั�งกิจำก�รค้�ร่วม (Consortium) เช่น 
กับบริษััทั้ สแกน อินเต่ำอร์ จำำ�กัด (มห�ชน) 
ในน�ม “กลุ่มร่วมทั้ำ�ง�น SCN-CHO”

ผู้้้ถือหุ้น/นักลงทัุ้น สี่ภัาพัคุล่ิองที่างการิเงินท่ี่�ม่�นคุง  
ม่ผลิการิปริะกอบการิจากการิ 
ลิงทุี่นท่ี่�ด่ำม่ผลิตอบแที่นจากการิลิงทุี่น 
ด้ำวยั่ข่�นตอนท่ี่�สี่ามาริถึตริวจสี่อบได้ำ 
ม่คุวามชุ่ดำเจนโปร่ิงใสี่ องค์ุกริม่การิ 
พ่ัฒนาในเชิุงบวกอย่ั่างต่อเนื�อง  
อนาคุตของการิให้่บริิการิม่แนวโน้ม 
ขยั่ายั่เพิั�มมากข้�น 

- จ่ดำที่ำาริายั่งานปริะจำาปี 
ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม 
ให้่ก่บผู้ถืึอหุ้่นแลิะน่กลิงทุี่น
- การิปริะชุุมสี่าม่ญ่ผู้ถืึอหุ้่นปริะจำาปี
- การิเปิดำให้่เย่ั่�ยั่มชุมบริิษ่ที่ 2 ปี ต่อ 1 คุร่ิ�ง
- การิบริริยั่ายั่สี่รุิป Road show ตามจ่งห่ว่ดำต่างๆ 
ทุี่กไตริมาสี่
- กิจกริริมบริิษ่ที่จดำที่ะเบ่ยั่นพับผู้ลิงทุี่น (Opportunity 
Day) ไตริมาสี่ลิะ 1 คุร่ิ�ง
- การิออกบูธ์จ่ดำแสี่ดำงนิที่ริริศการิเพืั�อการิลิงทุี่น ปีลิะ 
1 คุร่ิ�ง
- การิปริะกาศผลิปริะกอบการิของบริิษ่ที่ฯ ทุี่ก 
ไตริมาสี่แลิะเปิดำเผยั่ข้อมูลิข่าวสี่าริบนเว็บไซ่ต์ของ 
บริิษ่ที่ฯ แลิะบน Face book CHO News 

- ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์
 โทั้รศัพทั้์ จำดหม�ย  เว็บไซต่ำ์ขึ้อง
บริษััทั้ และ Facebook CHO News 

- ก�รให้ผู้ลต่ำอบแทั้นก�รลงทัุ้นส้งสุดและ 
ก�รเจำริญิเต่ำิบโต่ำขึ้องธ์ุรกิจำ
- ก�รบริห�รง�นด้วยคว�มโปีร่งใส
- สร้�งคว�มเขึ้้�ใจำในก�รดำ�เนินง�นขึ้อง
บริษััทั้  

- เพิ�มช่วงทั้�งก�รรับขึ้้อม้ลขึ้่�วส�รให้ผู้้้ถือหุ้น 
และนักลงทัุ้นได้ทั้ร�บขึ้้อม้ลขึ้องบริษััทั้ฯ 
- เพิ�มขึ้้อม้ลขึ้่�วส�รต่ำ่�งๆ ในเว็บไซต่ำ์ขึ้อง 
นักลงทัุ้นสัมพันธ์์ให้ม่ขึ้้อม้ลทั้่�ทั้ันต่ำ่อเหต่ำุก�รณ ์
ปีัจำจำุบัน และทั้ันสมัย

สื�อมวลชน แห่ล่ิงข้อมูลิท่ี่�ม่ปริะสิี่ที่ธิ์ภัาพั ถูึกต้อง 
ริวดำเร็ิว

- ริายั่งานปริะจำาปี ริายั่งานคุวามร่ิบผิดำชุอบต่อส่ี่งคุม
- การิปริะชุุมสี่าม่ญ่ผู้ถืึอหุ้่น Press tour Thank Press 
- พับปะเย่ั่�ยั่มสืี่�อมวลิชุนในโอกาสี่ต่างๆ

- ก�รแถลงขึ้่�ว อ่เมล ์
(E-mail)  เว็บไซต่ำ์(Website)  
Facebook  Line  โทั้รศัพทั้์  
ก�รโฆษัณ�ในช่องทั้�งขึ้อง CHO 
YOUTUBE CHANNEL 

- ก�รได้รับขึ้้อม้ลทั้่�ทั้ันต่ำ่อเวล� ถ้กต่ำ้อง 
ครบถ้วน เทั้่�เทั้่ยบกัน
- ก�รได้รับขึ้้อม้ลคว�มคือหน้�ทั้�งธ์ุรกิจำ 
ขึ้องบริษััทั้
- เปีิดเผู้ยขึ้้อม้ลกับสื�อทัุ้กสื�อทั้่�เทั้่�เทั้่ยมกัน  

- ให้ขึ้่�วเก่�ยวกับคว�มคืบหน้�ขึ้องธ์ุรกิจำ

หน่วยง�นร�ชก�ร บริิษ่ที่ฯ ได้ำม่การิติดำต่อจ่ดำซื่�อ จ่ดำจ้าง 
ก่บที่างห่น่วยั่งานริาชุการิมาต่�งแต่ 
อด่ำตจนถ้ึงปัจจุบ่น อ่กท่ี่�งห่น่วยั่งาน 
ริาชุการิย่ั่งต้องกำาก่บดูำแลิการิ 
ดำำาเนินงานของบริิษ่ที่ให้่เป็นไปตามท่ี่�
กฎห่มายั่กำาห่นดำ 

- ห่น่วยั่งานริาชุการิเข้าเย่ั่�ยั่มชุมกิจการิ ปีลิะห่ลิายั่คุร่ิ�ง 
- การิเสี่นอริาคุาจ่ดำซื่�อ จ่ดำจ้างก่บห่น่วยั่งานริาชุการิ
- การิปฏิิบ่ติตามกฎริะเบ่ยั่บ เงื�อนไขของร่ิฐ  

- จำดหม�ยจำ�กหน่วยง�นร�ชก�ร  
ต่ำิดต่ำ่อสื�อส�รผู้่�นสื�ออิเล็กทั้รอนิกส์ 
และโทั้รศัพทั้์  เว็บไซต่ำ์ (Website)

- บริษััทั้ฯ ได้รับคว�มไว้ใจำจำ�ก
หน่วยง�นร�ชก�ร เปี็นบริษััทั้ฯ 
ทั้่�ปีระกอบกิจำก�รด้วยคว�มโปีร่งใส

- ปีฏิิบัต่ำิต่ำ�มกฎหม�ย ระเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ 
ดำ�เนินธ์ุรกิจำอย่�งโปีร่งใส 
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ประเด็นการพัฒนาและกลยุที่ธ์
	 บริษัทฯ	 ให้ความสันใจแลัะให้ลัำาดับความสัำาคัญ่ต่ั้อป็ระเด็นความสัำาคัญ่ของการดำาเนินธุรกิจ	 ท่�ทำาให้ธุรกิจเติั้บโตั้อยั่่างยั่ั�งยั่ืนใน
อนาคตั้	ด้วยั่เหตุั้น่�เราจึงดำาเนินการป็ระเมินป็ระเด็นสัำาคัญ่ต่ั้อการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืนในความเส่ั�ยั่ง	หรือโอกาสัทางธุรกิจ	สัังคม	แลัะสิั�งแวดล้ัอม
ท่�ม่ต่ั้อธุรกิจ	 (ปั็จจัยั่ภายั่ใน)	 เช่ำน	 เด่ยั่วกับผ่ลักระทบต่ั้อผ้้่ม่ส่ัวนได้เส่ัยั่	 (ปั็จจัยั่ภายั่นอก)	แลัะนำาผ่ลัท่�ได้เสันอต่ั้อท่�ป็ระชุำมคณะกรรมการ
บริหารได้พิัจารณาอนุมัติั้ในการนำาเสันอรายั่งานฉบับน่�	 โดยั่ป็ระเมินให้สัอดคล้ัองกับหลัักการของ	Global	Reporting	 Initiative	(GRI)	ฉบับ	
GRI	Standards	ดังน่�		

หล่กการค่ดำเลือกประเด็ำนิสู่ำาค่ญ่ (Materiality)
	 ในปี็	2562	บริษัทฯ	 ได้คัดเลืัอกป็ระเด็นสัำาคัญ่จากกรอบการบริหารการพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยืั่น	15	ป็ระเด็น	 (ตั้ามรายั่ลัะเอ่ยั่ดใน
ตั้าราง	Materiality	Matrix)	 ด้วยั่การคาดหวังท่�อาจจะเกิดผ่ลักระทบต่ั้อความสัำาเร็จในด้านต่ั้างๆ	ขององค์กร	 ท่�อาจแสัดงถึึงโอกาสัหรือ 
ความเส่ั�ยั่ง	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสัังคม	แลัะด้านสิั�งแวดล้ัอม	ในทุกภาคส่ัวนการดำาเนินธุรกิจครอบคลุัมกลุ่ัมผ้้่ม่ส่ัวนได้เส่ัยั่	ภายั่ใต้ั้ขอบเขตั้ผ่ลักระทบทั�ง 
ภายั่ในแลัะภายั่นอกองค์กร	โดยั่พิัจารณาป็ระเด็นแลัะลัำาดับความสัำาคัญ่จากผ่ลัสัำารวจป็ระจำาปี็	2562
	 1.	ข้อม้ลัการสัำารวจความพึังพัอใจของพันักงาน	
	 2.	ข้อม้ลัผ่ลัการสัำารวจชุำมชำน	
	 3.	ข้อม้ลัผ่ลัการสัำารวจความพึังพัอใจของล้ักค้า	
	 4.	ข้อม้ลัผ่ลัการสัำารวจความผ้่กพัันแลัะความสุัขของพันักงานในองค์กร	

การจัดลำาดับัควีามสำาคัญ (Prioritization)
	 บริษัทฯ	ม่การทบทวนลัำาดับป็ระเด็นสัำาคัญ่ท่�ม่ผ่ลักระทบตั้่อผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่	แลัะป็ระเด็นสัำาคัญ่ท่�ม่ผ่ลักระทบตั้่อการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ		โดยั่การเท่ยั่บเค่ยั่งกับความสัอดคล้ัองในป็ระเด็นต่ั้างๆ		แลัะตัั้วช่ำ�วัดตั้ามแนวทาง	GRI	Sustainability	Reporting	Standards	
ซึึ่�งในปี็	2562	บริษัทพิัจารณาตั้ามลัำาดับความสัำาคัญ่ใน	2	เกณฑ์์	เพืั�อกำาหนดป็ระเด็นต่ั้างๆ	ลังตั้าราง	Materiality	Matrix	 โดยั่เน้นป็ระเด็น
สัำาคัญ่ระดับมากแลัะป็ระเด็นสัำาคัญ่ระดับน้อยั่

การที่วีนสอบัประเด็นสำาคัญ (Validation)
	 บริษัทฯ	ได้ทวนสัอบความครบถ้ึวนของป็ระเด็นท่�ม่นัยั่สัำาคัญ่	จากการวิเคราะห์	 พิัจารณา	แลัะเห็นชำอบจากคณะกรรมการ	CSR	 
แล้ัวนำาเสันอต่ั้อท่�ป็ระชุำมคณะกรรมการบริหาร	โดยั่ม่กรรมการผ้้่จัดการใหญ่่แลัะป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหารเป็็นป็ระธานท่�ป็ระชุำม

Materiality Matrix

มาก

มาก

น้อย สำคัญต่อบริษัทฯ (Significant Impact to CHO) 
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- การจัดซื้อจัดจ้้าง
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

- การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

- การปฎิบัติต่อพนักงาน
- การจัดการคุณภาพอากาศ
- สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
  สิ่งแวดล้อม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

		 จากป็ระเดน็สัำาคัญ่ท่�วิเคราะห์ได้	ในปี็	2562	บริษัทฯ
	ให้ความสัำาคัญ่ป็ระเดน็ด้านการจดัซืึ่�อจัดจ้าง	เพิั�มมากขึ�นจาก
ปี็	2561		 เพืั�อควบคุมต้ั้นทุนการผ่ลัิตั้	แลัะเพิั�มป็ระสัิทธิภาพั 
ด้านจัดซืึ่�อจัดจ้าง	แลัะด้านป็ระเด็นด้านการจัดการคุณภาพั 
อากาศ	 เป็็นอ่กป็ระเด็นท่�สัำา คัญ่เพิั�มขึ�นจากปี็	 2561	
เนื�องจากในปี็	 2562	 บริษัทฯ	 เกิดเหตุั้ไฟไหม้ขยั่ะทำาให้ 
สืั�อมวลัชำนให้ความสันใจด้านมลัพิัษทางอากาศมากขึ�น
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กรื่อบการื่ด้ำาเนิน

งาน ปีรื่ะเด็้นส่ำาคัญ

ขอบเขตของผู้ลกรื่ะทบ

ภายใน

องค์กรื่

ผู้้้มีีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยภายนอกองค์กรื่

CHO ชุมีชนและ

สั่งคมี

ล้กค้า/ค่้

ค้า

เจ้้าหนี/ล้ก

หนี�

ค่้แข่ง/

พัันธมิีตรื่

ผู้้้ถื่อหุ้น/

นักลงทุน

ส่่�อมีวลชน หน่วยงาน

รื่าชการื่

ด้�นเศรษักิจำ

1. ก�รกำ�กับด้แลกิจำก�ร        
2. ก�รวิจำัยและพัฒน�นวัต่ำกรรม    

3. ก�รจำัดซื�อจำัดจำ้�ง     

4. ก�รจำัดก�รห่วงโซ่อุปีทั้�น     
5. ก�รบริห�รจำัดก�รคว�มเส่�ยง        

ด้�นสังคม

6. สุขึ้ภ�พและคว�มปีลอดภัย    

7. ก�รรับผู้ิดชอบต่ำ่อชุมชนและสังคม   
8. สิทั้ธ์ิมนุษัยชน        
9. ก�รปีฏิิบัต่ำิต่ำ่อพนักง�น  
10. ก�รต่ำ่อต่ำ้�นก�รทัุ้จำริต่ำ        

ด้�นสิ�งแวดล้อม

11. ก�รจำัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศ     

12. ก�รนำ�ทั้รัพย�กรกลับม�ใช้ใหม่ 

13. ก�รบริห�รจำัดก�รก�รใช้นำ��   

14. สินค้�และบริก�รเปี็นมิต่ำรต่ำ่อสิ�งแวดล้อม     

15. คว�มหล�กหล�ยทั้�งช่วภ�พ  

กลยุที่ธ์ในการพัฒนาธุรกิจระยะยาวีส่้ปี ค.ศ 2023
	 CHO	ใช้ำนโยั่บายั่การขับเคลืั�อนองค์กรไป็ส่้ัความยั่ั�งยั่ืน	ด้วยั่กลัยุั่ทธ์การวางแผ่นระยั่ะยั่าวตั้าม	แผ่นแม่บท	10	ปี็	“CHO 2023 แกร�ง 
กล้้า ต่�าง”	แลัะเป็็นองค์กรแห่งการเร่ยั่นร้้	(Learning	Organization)	ผ่่านเครื�องมือ	ท่�สัำาคัญ่	ได้แก่	Routine	to	Research	(R2R)	Knowledge	
Management	(KM)	แลัะ	Continuous	Quality	Improvement	(CQI)	ทำาให้เกิดกระบวนการ	เร่ยั่นร้้ตั้ลัอดเวลัา	สิั�งท่�ม่ความสัำาคัญ่มากท่�สุัด	
คือ	พันักงาน	เพัราะเป็็นผ้้่เชืำ�อมโยั่งแลัะส่ังต่ั้อการพััฒนาจากภายั่ในองค์กร	ออกไป็ส่้ัสัังคม	แลัะสิั�งแวดล้ัอมภายั่นอก	น่�คือ	‘ความยั่ั�งยั่ืน’

แผ่นแม่บท	10	ปี็	“CHO	2023	แกร่ง	กล้ัา	ต่ั้าง”
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นโยบัายการขั้บัเคล่�อนองค์กรไปส่้ควีามยั�งย่น
CH

O
 S

CH
O

O
L

CH
O

 P
RO

GR
A

M

กิจ
กร

รม
เฉ

พา
ะชุ

มช
น

CS
R 

สิ่ง
แว

ดล้
อม

CS
R 

SP
A

H
A

PP
Y

 W
O

RK
PL

AC
E

GR
O

U
P 

PR
O

CE
SS

ALL TIME LEARNING

CHO. COMMUNITY
SOCIAL & COMMUNITY

CUSTOMER & STAKEHOLDER

KM
CQI

R2R LEARNING
ORGANIZATION

 

	 การบริหารจัดการความยัั่�งยืั่นขององค์กรจะได้รับนโยั่บายั่การกำาหนดวิสััยั่ทัศน์แลัะกลัยัุ่ทธ์	 โดยั่คณะกรรมการบริษัทม่หน้าท่�
สัำาคัญ่ในการวางเป้็าหมายั่	 ถ่ึายั่ทอดวิสััยั่ทัศน์	แลัะกรอบการบริหารจัดการมายัั่งฝ่�ายั่บริหารรับผิ่ดชำอบ	ทั�งน่�การถ่ึายั่ทอดจะอาศัยั่กลัไก	
กระบวนการดำาเนินงานของกลุ่ัมกิจกรรมต่ั้างๆ	เพืั�อให้บรรลุัถึึงเป้็าหมายั่	ความม่ส่ัวนร่วมของบุคลัากรทั�งองค์กร
	 เป้็าหมายั่เชิำงกลัยัุ่ทธ์ท่�สัำาคัญ่ขององค์กรคือ	องค์กรแห่งการเร่ยั่นร้้	 (Learning	organization)	 ทั�งน่�ทิศทางนโยั่บายั่ของการ 
จัดการความยั่ั�งยั่ืนจะใช้ำกระบวนการจากกลุ่ัมต่ั้างๆให้เกิดการเร่ยั่นร้้ตั้ลัอดเวลัา	 (All	 the	time)	โดยั่ใช้ำกลัไกท่�ม่อยั่้่เช่ำน	หลัักส้ัตั้รโรงเร่ยั่นช่ำาง
	ชำ	ทว่		หลัักส้ัตั้รการพััฒนาพันักงาน	(CHO	Program)	กระบวนการของกลุ่ัมกิจกรรมต่ั้างๆ	ทั�งน่�การขับเคลืั�อนเชิำงนโยั่บายั่เพืั�อนำาองค์กรไป็ส่้ั 
องค์กรแห่งการเร่ยั่นร้้ท่�สัำาคัญ่คือ	การผ่ลัักดันแลัะพััฒนาการทำางานป็ระจำาอยั่่างเป็็นระบบ	ทั�งน่�บริษัทฯ	ได้นำาเครื�องมือท่�สัำาคัญ่มาใช้ำในการ 
ขับเคลืั�อนคือ	R2R	(Routine	to	Research)	โดยั่ม่กระบวนการพััฒนาคุณภาพัอยั่่างต่ั้อเนื�อง	(Continuous	Quality	Improvement,	CQI)		
เป็็นเครื�องมือสันับสันุนท่�สัำาคัญ่ในการพััฒนางานป็ระจำาไป็ส่้ักระบวนการทำาวิจัยั่ในงานป็ระจำา	(R2R)
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การขั้บัเคล่�อนนวัีตกรรมเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น
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ฝายกิจกรรมสังคม
และชุมชน

ฝายกิจกรรมพิเศษ

ฝายสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน

จัดตั้งโรงเรียนชาง ช.ทวี

พนักงานทำงานอยางมีความสุข
และองคกรที่พัฒนายั่งยืน

เปาหมายฝาย 
HAPPY WORK PLACE

 
 
 
 
 

 
 
 
 

									 โดยั่สัรุป็คือ	นโยั่บายั่การขับเคลืั�อนขององค์กรจะมุ่งเน้นความร้้	(Knowledge)	เป็็นพืั�นฐานการพััฒนาการเร่ยั่นร้้ส่้ัความยัั่�งยั่ืน	โดยั่ม่
กลุ่ัมกิจกรรมหลัักส้ัตั้รพืั�นฐานของบริษัทแลัะเครื�องมือ	R2R	ท่�ช่ำวยั่ในการพััฒนากระบวนการเร่ยั่นร้้อยั่่างเป็็นระบบ

การฝึึกอบัรมงานช่าง
	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการพััฒนาบุคลัากรให้สัอดคล้ัองกับนโยั่บายั่แลัะสัภาวการณ์ด้วยั่การพััฒนาความร้้	 ทักษะแลัะคุณลัักษณะของ
บุคลัากร	โดยั่ใช้ำเครื�องมือในการพััฒนาบุคลัากร	3	ร้ป็แบบ	
	 1.	การสัอนงาน	(Coaching	/	OJT)	
	 2.	การแบ่งปั็นความร้้	(Knowledge	Sharing	/	CHO	School)	
	 3.	การมอบหมายั่โครงการ	(Project	Assignment	/	Mechatronics	Project)	

	 ในปี็	2561-2562	บริษัทฯ	ได้ป็รับเป็ล่ั�ยั่นการเร่ยั่นการสัอนของโรงเร่ยั่นช่ำาง	ชำ	ทว่	มารวมเป็็นการเร่ยั่นร้้แบบการเร่ยั่นร้้งานตั้าม 
ส่ัวนงานป็ฏิิบัติั้ตั้ามท่�ได้รับมอบหมายั่	 (Training	 in	Process)	สัำาหรับพันักงานทุกคนท่�เข้าทำางานใหม่แลัะพันักงานเดิม	แลัะม่การอบรม 
พืั�นฐานเบื�องต้ั้นในการแบ่งปั็นความร้้	(Knowledge	Sharing)	เพืั�อพััฒนาความร้้งานช่ำางให้ป็ฏิิบัติั้งานได้อย่ั่างม่ป็ระสิัทธิภาพั	
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พนักงานเขาใหม

พนักงานประจำ

85.11%

72.16%

94.55%

57.58%

90.14%

59.76%

2560 2561 2562

หมายั่เหตุั้	ร้อยั่ลัะของจำานวนผ้้่เข้าเร่ยั่นคิดจากจำานวนของพันักงานทั�งหมด

กระบวนิการพ่ฒนิางานิประจำาสู่่�งานิวิจ่ยั่ 

	 R2R	 เป็็นโครงการ	 “การเร่ยั่นร้้”	 ท่�กระตุ้ั้นให้เกิดการป็รับป็รุงท่�ด่
ขึ�นอยั่่างต่ั้อเนื�องผ่สัมผ่สัานไป็กับการป็รับป็รุงเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังแบบ 
ก้าวกระโดด	 โดยั่ใช้ำนวัตั้กรรมหรือ	 Innovation	 ของพันักงานทุก
ระดับ	 ในกระบวนการป็รับป็รุงพััฒนางานด้วยั่ตัั้วเองจากงานป็ระจำา

	 ให้สัอดคล้ัองกับมาตั้รฐานการทำาวิจัยั่	 ซึึ่�งทุกขั�นตั้อนของแต่ั้ลัะโครงการ	จะม่คณะกรรมการพิัจารณาผ่ลังานแลัะให้การสันับสันุนโครงการ	 
สัามารถึนำาไป็ดำาเนินการป็ระยุั่กต์ั้ใช้ำได้จริง	พัร้อมทั�งแบ่งปั็นความร้้จากการป็รับป็รุงท่�ด่ขึ�นกับหน่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข้องภายั่ในองค์กร	 ซึึ่�งม่ผ่ลัต่ั้อ 
การพััฒนาการ	ทำางานของพันกังาน	แลัะผ่ลังาน	R2R	ของพันักงานท่�ผ่่านการพิัจารณาแลัะใช้ำงานได้จริงจะได้รับรางวัลัตั้อบแทนจากบรษัิทเพืั�อ
สัร้างแรงบันดาลัใจในการแสัดงผ่ลังาน

ควีามคาดหวัีงจากการที่ำา R2R
�	 การสั่งมอบสัินค้าแลัะบริการท่�ด่ยั่ิ�งขึ�นอยั่่างตั้่อเนื�องทำาให้ได้รับความพัึงพัอใจจากลั้กค้า
�	 ม่การป็รับป็รุงป็ระสัิทธิผ่ลัแลัะความสัามารถึขององค์กรโดยั่รวม
�	 เกิดการเร่ยั่นร้้ระดับองค์กรแลัะระดับพันักงานแตั้่ลัะบุคคลั

ผู้ลงานข้องโครงการ R2R ปี 2560-2562

ปี็	2560
โครงการท่�ม่ผ่ลังานจริงใช้ำงาน			 =	6	โครงการ
อยั่้่ในระหว่างดำาเนินการ		 	 =	2	โครงการ
ไม่ผ่่านการพิัจารณา			 	 =	1	โครงการ

ปี็	2561
โครงการท่�ม่ผ่ลังานจริงใช้ำงาน			 =	3	โครงการ
อยั่้่ในระหว่างดำาเนินการ		 	 =		-ไม่ม่-
ไม่ผ่่านการพิัจารณา			 	 =		-ไม่ม่-

ปี็	2562	
โครงการท่�ม่ผ่ลังานจริงใช้ำงาน			 =		3	โครงการ
อยั่้่ในระหว่างดำาเนินการ		 	 =		1	โครงการ
ไม่ผ่่านการพิัจารณา			 	 =		-ไม่ม่-
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พ่ฒนิางานิประจำาสู่่�งานิวิจ่ยั่ (R2R)

ความปลอดภัยในการทำงาน

ขวัญกำลังใจจากการทำงาน

ลดช่ัวโมงการทํางาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

R2R
การจัดการความรู้
และนวัตกรรม

ลดตันทุน

ผู้ลงานต�นแบับัท่ี่�ใช�งานจริงปี 2562
เคร่ื่�องย้ายถืังแบบคานกรื่ะด้ก 

คุู่ณสิมบ่ติ่ 		 :	ใช้ำยั่กถัึงนำ�ามัน	200	ลิัตั้ร	เพืั�อเตั้ร่ยั่มการเคลืั�อนยั่้ายั่	
ประโยชั่น์		 :	-	ลัดชัำ�วโมงการทำางานยั่กถัึง		ป็ระมาณ	45	%	
	 	 		-	ลัดการใช้ำแรงงาน	ป็ระมาณ	50	%	
	 	 		-	ม่ความป็ลัอดภัยั่ต่ั้อทรัพัยั่์สิันแลัะลัดความเส่ั�ยั่งในการเกิดอุบัติั้เหตุั้
ข้้อเสีิย	 	 :	ต้ั้องหมั�นตั้รวจด้สัภาพัของอุป็กรณ์ให้พัร้อมใช้ำงานอยั่้่ตั้ลัอด	
	 	 เพืั�อป้็องกันการชำำารุด

Vacuum Test

คุู่ณสิมบ่ติ่	 :	ใช้ำทดสัอบรอยั่รั�วซึึ่มของชิำ�นงาน	
ประโยชั่น์	 :	-	เพิั�มป็ระสิัทธิภาพัในการทำางาน	
	 	 		-	เพิั�มคุณภาพัในการตั้รวจสัอบชิำ�นงาน															
ข้้อเสีิย	 	 :	ใช้ำกับชิำ�นงานเฉพัาะส่ัวน

เคร่ื่�องพ่ันทรื่าย (ขี�เป็ีด้) ก่อส่ร้ื่าง

คุู่ณสิมบ่ติ่ 	 	:	ใช้ำในการทำาความสัะอาดชิำ�นงานก่อนการพ่ันส่ั	
ประโยชั่น์	 	:	-	ลัดชัำ�วโมงการทำางาน	ป็ระมาณ	37	%	
	 	 			-	ลัดการใช้ำแรงงาน			ป็ระมาณ	33	%	
	 	 			-	สัามารถึเคลืั�อนยั่้ายั่ไป็ตั้ามพืั�นทำางานได้	
ข้้อเสีิย	 	 :	-	ยั่ังไม่ม่	-	
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การดำาเนินงานข้อง CSR CHO

ALL DEPARTMENT

กุศลจิต
Learning Process 
and  Development

กิจกรรมสังคม
และชุมชน

ผู้พิการ
Anti Corruption

สิทธิมนุษยชน
ชุมชนภายใน / ภายนอก

ความสุขท้ังแปดด้าน
ของกระบวนการ

Happy WorkPlace

HAPPY
WORK PLACE

คณะกรรมการ CSR

กิจกรรมพิเศษต่างๆภายในบริษัท
*ผู้สนับสนุนกิจกรรมภายนอก*

กิจกรรมพิเศษ

ส่ิงแวดล้อมภายใน
ส่ิงแวดล้อมภายนอก

พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

สิง่แวดล้อม
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ฝึา่ยกิจกรรมสังคมและชุมชน
											 คณะกรรมการแลัะคณะทำางานฝ่�ายั่กิจกรรมสัังคมแลัะชุำมชำน	ม่หน้าท่�รับผิ่ดชำอบในการดำาเนินงานกิจกรรมท่�เก่�ยั่วข้องกับการต่ั้อต้ั้าน 
คอร์รัป็ชัำ�น	 (Anti	 –	Corruption)	สัิทธิมนุษยั่ชำน	 (SCA)	แลัะชุำมชำนทั�งภายั่ในแลัะภายั่นอกองค์กร	 โดยั่กรรมการแลัะคณะทำางานได้ม่
การป็ระชุำมป็รึกษาหารือแนวทางการทำางาน	การแก้ไขปั็ญ่หาในเรื�องท่�รับผิ่ดชำอบทุกเดือน	เพืั�อนำาแนวทางท่�ได้จากการป็ระชุำมเสันอในท่�ป็ระชุำมของ 
คณะกรรมการบริหารอนุมัติั้

กิจกรรมสังคมและชุมชน

นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

Gifts to Give กิจกรรมต่อต้านการทุจริต มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ
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ผู้ลการดำำาเนิินิงานิของฝึา่ยั่กิจกรรมสู่่งคมและชุมชนิในิปี 2562

โครงการแบ่ังป่นนำ�าใจหมุนใช�เปล่�ยนม่อ ( Gifts 2 Give)

วัีนท่ี่� 1 กันยายน 2562

สถานท่ี่� : 
โรงเร่ยนบั�านสร�างแซ่่งวัีงถั�วี 
จังหวัีดข้อนแก่น
รายั่ลัะเอ่ยั่ด	 :	 	 	บริจาคสิั�งของจากพันักงาน 
แลัะสันับสันุนจากบริษัทเพืั�อนำาของใช้ำ
ท่� ไ ม่ ใช้ำงานแล้ัวมาแบ่งปั็นนำ�า ใจหมุนใช้ำ
เป็ล่ั�ยั่นมือ	 (	Gifts	2	Give)	 ให้กับโรงเร่ยั่น
บ้านสัร้างแซ่ึ่งวังถัึ�ว	แลัะม่อาสัาสัมัครจาก 
พันักงานเข้าร่วมกิจกรรมป็รับป็รุง	 ซ่ึ่อมแซึ่ม	
โรงเร่ยั่นบ้านสัร้างแซ่ึ่งวังถัึ�ว	โดยั่กิจกรรมครั�ง
น่�ม่พันักงานจิตั้อาสัาเข้าร่วม	40	คน

โครงการแบ่ังป่นนำ�าใจหมุนใช�เปล่�ยนม่อ ( Gifts 2 Give) 

วัีนเสาร์แรกข้องเด่อน

สถานท่ี่� : 
สำานักงานใหญ่ข้องบัริษััที่ 
จังหวัีดข้อนแก่น 
รายั่ลัะเอ่ยั่ด	 :	 การเสัริมสัร้างสัังคมใน 
บ ริ ษั ท ด้ ว ยั่ก า รทำา โ ค ร ง ก า ร ด่ ๆ 	 เ พืั� อ 
แบ่งปั็นนำ�าใจหมุนใช้ำเป็ล่ั�ยั่นมือ	(	Gifts	2	Give)	
นำาของใช้ำท่�ไม่ใช้ำงานแล้ัว	แต่ั้สัภาพัยัั่งใช้ำงานได้
ด่	นำามาแบ่งปั็นบริจาคให้เพืั�อนพันักงาน	 ซึึ่�ง 
บริษัทม่เป้็าหมายั่การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน	
(SDGs)	มุ่งมั�นท่�จะขจัดความยั่ากจน
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โครงการมอบัการศ่กษัาบุัตรพนักงาน

วัีนท่ี่� 1 มิถุนายน 2562

สถานท่ี่� : สำานักงานใหญ่ข้องบัริษััที่ จังหวัีดข้อนแก่น 
รายั่ลัะเอ่ยั่ด	:			บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตั้รพันักงาน	ต่ั้อเนื�องมาเป็็นปี็ท่�	4	
โดยั่มอบผ่่านโครงการ	CSR	ฝ่�ายั่กิจกรรมสัังคมแลัะชำุมชำน	 เพืั�อเป็็นขวัญ่แลัะกำาลัังใจสัำาหรับ
นักเร่ยั่นท่�เร่ยั่นด่	แลัะ	บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	ยัั่งคงเน้นเรื�องคนเป็็นสิั�งท่�สัำาคัญ่ต่ั้อการ
พััฒนาท้องถิึ�น
	 ส่ัวนหนึ�งของการสัร้างความสัำาเร็จถ้ึาหากพืั�นฐานการ	 ใช้ำช่ำวิตั้ของท่มงานยั่ังไม่เกิด 
ความสัมบ้รณ์ต่ั้อให้เรามุ่ง	ตั้อบแทนสัังคมมากแคไ่หนก็ไม่ถึึงแก่นแท้ของความเข้าใจ	ฉะนั�นการ 
จัดทำาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตั้รพันักงาน	ชำ	ทว่	 จึงเกิดขึ�นโดยั่ม่วัตั้ถุึป็ระสังค์หลัักใน 
การเสัริมสัร้าง	ความผ้่กพัันระหว่างพันักงานกับองค์กร	 อ่กทั�งยั่ังเป็็นส่ัวน	 เติั้มเต็ั้มท่�ด่ในการ 
แบ่งเบาภาระค่าใช้ำจ่ายั่	แลัะท่�สัำาคัญ่สัามารถึ	สัร้างกำาลัังใจให้กับครอบครัว	ส่ังผ่ลัด่ต่ั้อการทำางาน	
แลัะม่	ความสุัข	ตั้ามเป้็าหมายั่ของ	CHO

โครงการ ช ที่ว่ี จ้เน่ยร์ คัพ 

รายั่ลัะเอ่ยั่ด	:			บริษัทฯ	เห็นความสัำาคัญ่ในการพััฒนาการเล่ันก่ฬาของยั่วุชำนอยั่า่งต่ั้อเนื�อง	โดยั่
ให้การสันับสันุนด้วยั่การเป็็นผ้้่จัดการแข่งขันมาตัั้�งแต่ั้ปี็	2554	ถึึงปี็	2561	ได้จัดมาอยั่า่งต่ั้อเนื�อง
รวม	8	ครั�ง	ตัั้�งแต่ั้ปี็	2562	บริษัทฯ	ได้ป็รับกำาหนดการจัดโครงการ	ชำ	ทว่	จ้เน่ยั่ร์	คัพั	ขึ�นใหม่เป็็น
จัด	2	ปี็	ต่ั้อ	1	ครั�ง	โดยั่จะจัดครั�งท่�	9	ในปี็	2563	การจัดโครงการน่�เพืั�อส่ังเสัริม	สันับสันุนแลัะสัร้าง
โอกาสัใหย้ั่วุชำนไทยั่ทั�วป็ระเทศสัานตั้อ่ความฝั่นส่้ัการเป็็นนักฟุตั้บอลัอาช่ำพั	แลัะเพืั�อให้โครงการ
	ชำ	ทว่	จ้เน่ยั่ร์คัพั	เป็็นการป็ล้ักฝั่งวินัยั่ให้ยัุ่วชำน	ผ่่านกิจกรรมการแข่งขันก่ฬาตัั้�งแต่ั้วัยั่เด็กเป็็น 
หลััก	 แลัะให้เยั่าวชำนม่สันามในการแสัดงความสัามารถึ	 ห่างไกลัยั่าเสัพัติั้ด	 อ่กทั�ง
เป็็นการเผ่ยั่แพัร่ชืำ�อเส่ัยั่งของบริษัทผ่่านโครงการ	ชำ	ทว่	 จ้เน่ยั่ร์คัพั	แลัะเป็็นเวท่เริ�มต้ั้นของ
ยัุ่วชำนอายุั่ไม่เกิน	12	แลัะ	14	ปี็	 เป็็นรายั่การฟุตั้บอลัยุั่วชำนในจังหวัด	ได้ให้โอกาสัได้พััฒนา
ทักษะ	ทั�งก่ฬาฟุตั้บอลั	แลัะกร่ฑ์า	ไป็พัร้อมๆ	กัน	
“เราเชืำ�อแลัะศรัทธาเสัมอว่านอกจากการพััฒนาธุรกิจด้วยั่เทคโนโลัยั่่แลัะนวัตั้กรรมให้ 
เกิดความสัำาเร็จ	ภาพัรวมของสัังคมความรับผิ่ดชำอบท่�สัำาคัญ่ของเรา	ซึึ่�ง	 ก่ฬา	คือหนึ�งคำาตั้อบ
ท่�เราน้อมนำามาป็รับใช้ำ”
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ฝึา่ยกิจกรรมพิเศษั (SPA)
	 กรรมการแลัะคณะทำางานของฝ่�ายั่กิจกรรมพิัเศษ	 ม่หน้าท่�รับผิ่ดชำอบด้านการสันับสันุนแลัะบริจาคเพืั�อช่ำวยั่เหลืัอสัังคมในร้ป็ 
แบบตั้่างๆ	 เพืั�อเป็็นป็ระโยั่ชำน์กับสัังคมบริษัทฯ	 จึงได้ม่นโยั่บายั่การทำางานด้าน	CSR	ในร้ป็แบบของกระบวนการพััฒนาด้านความยั่ั�งยืั่นอยั่่าง 
แท้จริงโดยั่ม่ฝ่�ายั่กิจกรรมพิัเศษเกิดขึ�นเพืั�อพััฒนาความคิดต่ั้อยั่อดจากท่�เป็็นผ้้่สันับสันุนด้านต่ั้างๆ	ให้เป็็นบริจาคเพืั�อเป็็นการกุศลัการสันับสันุนแลัะ 
พััฒนาอยั่่างม่ส่ัวนร่วมในกิจกรรมต่ั้างๆ	ท่�บริษัทได้ม่ส่ัวนเก่�ยั่วข้อง

พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วม
พัฒนาจาก CSR ฝา่ยกิจกรรมพิเศษ

นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

1. ช่วยเหลืองานศพ
พนักงานท่ีเสียชีวิต

4. บริจาคโลหิต2. สนับสนุนงานกีฬา
ในสถาบันการศึกษา

3. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ของนักศึกษา
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กิจกรรมบัริจาคโลหิต 
	 การบริจาคโลัหิตั้เพืั�อเสัริมสัร้างจิตั้สัำานึกในการเส่ัยั่สัลัะแลัะรับบริจาคเลืัอดให้กับโรงพัยั่าบาลัเพืั�อนำาไป็ใช้ำรักษาผ้้่ป็�วยั่พันักงาน	ชำ	ทว่
	 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลัหิตั้ให้กับคลัังเลืัอดกลัางโรงพัยั่าบาลัขอนแก่น	ได้ดำาเนินโครงการเป็็นป็ระจำาทุกปี็	CSR	CHO	กลุ่ัมกิจกรรมพิัเศษจะ 
ยั่งัคงดำาเนินกิจกรรมช่ำวยั่เหลืัอสัังคมในโครงการน่�ป็ระจำาทุกปี็	โดยั่ในปี็	2562	จัดกิจกรรมบริจาคโลัหิตั้จำานวน	4	ครั�ง	รวมยั่อดโลัหิตั้ท่�ได้	114,850		
ซ่ึ่ซ่ึ่.	“คนพัันธ์ุ	ชำ”	ทุกคนได้ร่วมพัลัังร่วมใจ	ในการดำาเนินกิจกรรม	แลัะร่วมบริจาคในทุกๆ	ครั�งท่�ผ่่านมา	เพืั�อชุำมชำนแลัะสัังคม	จากสัถิึติั้จะเห็น
ได้ว่ายั่อดการบริจาคเพิั�มขึ�นทุกปี็	เนื�องจากพันักงานให้ความสันใจเพิั�มขึ�นแลัะจำานวนพันักงานของบริษัทฯ	เพิั�มขึ�น

สถิติยอดบัริจาคโลหิต

ยอดบัริจาคโลหิต

43,200
cc.

2557 2558 2559 2560 2561 2562

111,250
cc.

74,300
cc.

106,000
cc.

97,000
cc.

114,850
cc.
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ฝึา่ย HAPPY WORK PLACE
	 เป็็นกิจกรรมเพืั�อเสัริมสัร้างความสุัขของพันักงาน	ให้เกิดความสุัขทั�ง	8	ด้าน	โดยั่ม่เป้็าหมายั่ให้เกิดขึ�นทุกด้านจากการจัดทำาโครงการ 
ต่ั้างๆ	ตั้ามการป็ระชุำมหารือแนวทางร่วมกัน	ผ่่านคณะกรรมการ	Happy	Work	Place	ท่�ดำาเนินการวางแผ่นจัดการตั้าม	งบป็ระมาณต่ั้างๆ	ท่� 
บริษัทจัดสัรรให้จัดกิจกรรมสัำาคัญ่ๆ	ม่การพิัจารณาข้อเสันอแนะ	พัร้อมตั้อบปั็ญ่หาแลัะช่ำ�แจงข่าวสัาร	ข้อม้ลัท่�ถ้ึกต้ั้อง	โดยั่ในปี็	2562	ฝ่�ายั่	Happy	
Work	Place	ได้เน้นให้ความสัำาคัญ่ในการสัร้างความสุัขแลัะส่ังเสัริมขวัญ่กำาลัังใจให้กับพันักงานโดยั่ม่กิจกรรมหลัักท่�ได้ดำาเนินงานแล้ัวดังน่�	

วัฒนธรรมองค์กร + การมีส่วนร่วม + Engagement

ความสุขท้ัง 8 ด้าน

1. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ 2. การวางแผนการใช้เงิน 3. กิจกรรมทําบุญตักบาตร
4. กิจกรรมส่งเสริม
การออกกําลังกาย

5. อาหารราคาถูก 6. กิจกรรมวันเกิดพนักงาน 7. กิจกรรมผ่อนคลาย 8. กิจกรรมศึกษาหาความรู้
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ผู้ลการดำำาเนิินิงานิในิปี 2562 ของฝึา่ยั่ HAPPY WORK PLACE

1. กิจกรรมครอบัครัวีสุข้สันต์ (Happy Family) 

เป็็นการจัดกิจกรรมส่ังเสัริมให้พันักงานตั้ระหนักในความสัำาคัญ่ของครอบครัว	ฝ่�ายั่	HAPPY	
WORK	 PLACE	 ได้จัดกิจกรรมรดนำ�าดำาหัวผ้้่ท่�ม่อาวุโสัแลัะผ่้้บริหาร	 ในวันสังกรานตั้์	
เ ป็็นป็ระจำาทุกปี็	 เ พืั�อใ ห้พันักงานได้แสัดงความรัก	 ความกตั้ัญ่ญู้	 แลัะขอพัรตั้่อ	
ผ้้่อาวุโสัแลัะผ้้่บริหาร	

2. โครงการให�ควีามร้�การวีางแผู้นการใช�เงิน (Happy Money)

บริษัทฯ	 เล็ังเห็นถึึงความสัำาคัญ่ของความสัุขพันักงานโดยั่ป็ัญ่หาหนึ�งท่� ส่ังผ่ลัต่ั้อการ 
ทำางาน	คือ	ภาวะความเคร่ยั่ด	ความกังวลัใจเก่�ยั่วกับหน่�สิัน	ในปี็	2561	แลัะ	2562	บริษัทฯ	ได้
ร่วมมือกับธนาคารแห่งป็ระเทศไทยั่ในการให้ความร้้ด้านการวางแผ่นทางการเงิน	ความสัำาคัญ่
ของการออมเงิน	แลัะส่ังเสัริมการสัร้างวินัยั่ทางการเงินอย่ั่างยัั่�งยืั่นให้กับบุคลัากรของบริษัทฯ
พันักงานท่�เข้าอบรมได้ทำาบัญ่ช่ำรายั่รับ-รายั่จ่ายั่	 เพืั�อฝึ่กหัดลัดค่าใช้ำจ่ายั่ท่�ไม่จำาเป็็น	 	แลัะการ
วางแผ่นการออมเงินเพืั�อใช้ำในอนาคตั้	

3. กิจกรรมที่ำาบุัญตักบัาตร (Happy Soul)

กิจกรรมทำาบุญ่ตัั้กบาตั้รในวันคล้ัายั่วันเกิดของพันักงาน	เดือนลัะ	1	ครั�ง	แลัะกิจกรรมป็ฏิิบัติั้ 
ธรรมในวันสัำาคัญ่ทางศาสันา	เพืั�อเป็็นศิริมงคลักับตั้นเองแลัะเป็็นการทำานุบำารุงพัระพุัทธศาสันา	
ส่ังเสัรมิให้พันักงานม่คณุธรรมแลัะจรยิั่ธรรมท่�ด่งาม	สัามารถึป็ฏิิบัติั้งานรว่มกันอยั่า่งม่ความสัขุ
สัร้างความศรัทธาในศาสันาแลัะม่ศ่ลัธรรมในการดำาเนินช่ำวิตั้

4. กิจกรรมส่งเสริมการการออกกำาลังกาย (Happy Body)

บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมออกกำาลัังกายั่ให้กับพันักงานชำว่งเวลัากลัางวนัแลัะเวลัาหลัังเลักิงาน	เช่ำน	
ตั้ะกร้อ	แบดมินตัั้น	เป็ตั้อง	เป็็นต้ั้น	แลัะกิจกรรมการออกกำาลัังกายั่ในท่�ทำางานหรือขณะทำางาน 
อยั่้ท่่�โต๊ั้ะวันลัะ	2	ครั�ง	อ่กทั�งได้ให้พันักงานเข้าร่วมกิจกรรมก่ฬาภายั่นอก	เช่ำน	งานก่ฬาวันแรงงาน	
เป็็นต้ั้น	เพืั�อส่ังเสัริมให้พันักงานม่สุัขภาพัท่�ด่	
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5. โครงการอาหารราคาถ้ก  (Happy Money)

บริษัทฯ	ได้จัดโครงการอาหารราคาถ้ึกแลัะโครงการข้าวฟร่	จากผ่ลัผ่ลิัตั้ในพืั�นท่�ของบริษัทฯ	
ให้กับพันักงาน	โดยั่ฝ่�ายั่	HAPPY	WORK	PLACE	ได้เริ�มโครงการน่�ในปี็	2558	จนถึึงปั็จจุบัน	
เพืั�อลัดค่าใช้ำจ่ายั่แลัะช่ำวยั่เหลืัอค่าครองช่ำพัของพันักงาน

6. กิจกรรมวัีนเกิดพนักงาน (ฺBirthday)

ฝ่�ายั่	 HAPPY	 WORK	 PLACE	 คำานึงถึึงความสัำาคัญ่ในวันคล้ัายั่วันเกิดของพันักงาน	
ถืึอว่าเป็็นวันสัำาคัญ่อ่กหนึ�งวัน	กลุ่ัมพันักงานจึงนำาของขวญั่ไป็มอบให้พันักงานถึึงท่�แผ่นกพัร้อม 
คำาอวยั่พัร	เพืั�อส่ังเสัริมความเอื�ออาทรต่ั้อกัน	แลัะให้ความร้้สึักถึึงความสัำาคัญ่ของเพืั�อนพันักงาน	

7. กิจกรรมผู่้อนคลาย (Happy Relax)

บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมปี็ใหม่	 เพืั�อสัร้างความสัามัคค่	ทำาให้พันักงานได้พัักผ่่อนแลัะผ่่อนคลัายั่
จากการทำางานมาตั้ลัอดทั�งปี็	แลัะได้แจกถุึงผ้่าให้กับพันักงานเพืั�อส่ังเสัริมการใช้ำถุึงผ้่าใส่ัของ 
แทนการใช้ำถุึงพัลัาสัติั้กในช่ำวิตั้ป็ระจำาวัน	เพืั�อลัดการใช้ำถุึงพัลัาสัติั้กแลัะเป็็นมิตั้รต่ั้อสิั�งแวดล้ัอม		

8. การศ่กษัาหาควีามร้� พัฒนาตนเองตลอดเวีลา (Happy Brain)

บริษัทฯ	 ได้ จัดให้พันักงานได้อบรมศึกษาหาความร้้ เ พืั�อพััฒนาตั้ัวเองตั้ลัอดเวลัา 
จากแหล่ังต่ั้างๆ	 นำาไป็ส่้ัการเป็็นมืออาช่ำพัเพืั�อให้ เ กิดความมั�นคงก้าวหน้าในการ 
ทำางาน	 คือเร่ยั่นเพืั�อร้้	 ม่ปั็ญ่ญ่านำาความก้าวหน้าในช่ำวิตั้	 ม่ความชำำานาญ่แลัะม่ความร้้ความ 
สัามารถึในงาน	ม่ความรบัผิ่ดชำอบ	ม่การพััฒนาตั้นเองอยั่า่งต่ั้อเนื�อง	ม่ระเบ่ยั่บวินัยั่ตั้รงต่ั้อเวลัา	
เพืั�อสันองนโยั่บายั่ของบริษัทฯ	ในปี็	2562	ฝ่�ายั่	HAPPY	WORK	PLACE	จึงได้จัดกิจกรรมการ
พััฒนาปั็ญ่ญ่า	แลัะกิจกรรมพััฒนาความร้	้ความรบัผิ่ดต่ั้อหน้าท่�	แลัะการทำางานเป็็นท่ม	เพืั�อนำา
ความร้้มาพััฒนาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ของบริษัทฯ	แลัะพััฒนาความร้้ของพันักงานไป็ควบค่้กัน
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ฝึา่ยสิ�งแวีดล�อม

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมพัฒนาสิง่แวดล้อม

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม กิจกรรม 5ส. ปลูกปา่

	 ฝ่�ายั่สิั�งแวดล้ัอมม่หน้าท่�รับผิ่ดชำอบในการดำาเนินงานด้านสิั�งแวดล้ัอมทั�งในแลัะนอกองค์กร	แลัะท่�สัำาคัญ่คือ	การพััฒนานวัตั้กรรมด้าน
สิั�งแวดล้ัอมท่�สัอดคล้ัองกับสัมรรถึนะหลัักขององค์กร
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วัีตถุประสงค์ CSR ด�านสิ�งแวีดล�อมท่ี่�สอดคล�องกับั To Goal CHO 2023  
1.	 จัดให้ม่ระบบการบริหารงานด้านสัิ�งแวดลั้อมท่�เหมาะสัม	แลัะตั้ิดตั้ามป็ระเมินผ่ลัการดำาเนินการดังกลั่าวอยั่่างสัมำ�าเสัมอ	รวมทั�งศึกษาหา 

ความร้้เก่�ยั่วกับป็ระเด็น	สิั�งแวดล้ัอม	เช่ำน	ระบบนิเวศน์	ปั็ญ่หาโลักร้อน	ภาวะฝุ่�น	PM	2.5		มลัภาวะ	ต่ั้างๆ	ฯลัฯ
2.	 สัรรหาเทคโนโลัยั่่	แลัะขั�นตั้อนการผ่ลิัตั้ท่�ม่มาตั้รฐานด้านสิั�งแวดลั้อม	 โดยั่คำานึงถึึง	การลัดป็ริมาณ	แลัะการบำาบัดมลัพิัษก่อนป็ลั่อยั่สั้ ่

ธรรมชำาติั้	
3.	 ใชำ้ทรัพัยั่ากรอยั่่างม่ป็ระสัิทธิภาพั	ม่มาตั้รการป็ระหยั่ัดพัลัังงาน	แลัะการนำาทรัพัยั่ากรกลัับมาใชำ้ใหม่	
4.	 พััฒนาสัินค้าแลัะบริการท่�ไม่สั่งผ่ลักระทบตั้่อสัิ�งแวดลั้อม	ม่ความป็ลัอดภัยั่ในการ	ใชำ้งาน	
5.	 สัร้างความป็ลัอดภัยั่	แลัะระบบสัาธารณสัุข	แก่พันักงาน	แลัะชำุมชำนโดยั่รอบ
6.	 ป็ฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายั่	แลัะข้อบังคับด้านสัิ�งแวดลั้อม	
7.	 สั่งเสัริมให้ลั้กค้าตั้ระหนักถึึงข้อพัึงระวังด้านสัิ�งแวดลั้อมท่�เกิดจากการใชำ้สัินค้า	แลัะบริการของกลัุ่มบริษัทฯ	
8.	 สัร้างเสัริมความร้้	ฝ่ึกอบรมพันักงาน	แลัะชำุมชำนโดยั่รอบในเรื�องสัิ�งแวดลั้อมความป็ลัอดภัยั่	แลัะ	สัาธารณสัุข
9.	 จัดเตั้ร่ยั่มแผ่นฉุกเฉินเพัื�อจัดการกับป็ัญ่หาเก่�ยั่วกับสัิ�งแวดลั้อมท่�อาจเกิดขึ�น	รวมทั�งจัดให้ม่ระบบการรายั่งานตั้่อหน่วยั่งานกำากับด้แลั 

ทันท่ท่�เกิดเหตุั้การณ์ดังกล่ัาว
10.	 สั่งเสัริมการด้แลัรักษาสัิ�งแวดลั้อม	สันับสันุนกิจกรรมชำุมชำน	
11.	 ได้ม่การป็รับป็รุงสัภาวะแวดลั้อมในการทำางานในกระบวนการทำาสั่	โดยั่วิธ่การป็รับป็รุงห้องพั่นสั่ให้เป็็นระบบป็ิด	
 
	 โดยั่ใช้ำม่านนำ�าในการดักจับกลิั�นแลัะลัะอองท่�เกิดจากการพ่ันส่ั	นอกจากระบบการทำาส่ัดังท่�กล่ัาวมาแล้ัว	 เรายัั่งม่ห้องทำาส่ัระบบส่ัฝุ่�น 
โดยั่จะเป็็นการทำาส่ัระบบปิ็ดเช่ำนเด่ยั่วกัน	

กิจกรรมการปล้กต�นไม�

วัีนท่ี่� 2 พฤศจิกายน 2562 

สถานท่ี่� : สำานักงานใหญ่ข้องบัริษััที่ จังหวัีดข้อนแก่น 
รายั่ลัะเอ่ยั่ด	:	พันักงานแลัะฝ่�ายั่สิั�งแวดล้ัอมของบริษัทฯ	แลัะบริษัทย่ั่อยั่	ได้ร่วมโครงการป็ล้ักต้ั้นไม้	
จำานวน	500	ต้ั้น	ในพืั�นท่�ข้างรั�วโรงงานสัำานักงานใหญ่่ของบรษัิท	จังหวัดขอนแก่น	เพืั�ออนุรักษ์ 
ธรรมชำาติั้ด้านสิั�งแวดล้ัอม	 เพิั�มพืั�นท่�ส่ัเข่ยั่วในโรงงาน	 โดยั่ระยั่ะยั่าวหากตั้้นไม้โตั้ขึ�นก็จะ 
กลัายั่เป็็นรั�วกำาแพังธรรมชำาติั้ป้็องกันกลิั�น	ลัะอองฝุ่�นท่�เกิดจากกระบวนการผ่ลิัตั้ของบริษัทฯ	
ส่้ัชุำมชำนรอบข้าง

กิจกรรมการปล้กปา่

วัีนท่ี่� 14 กรกฎาคม 2562 

สถานท่ี่� : สวีนปา่ จังหวัีดข้อนแก่น 
รายั่ลัะเอ่ยั่ด	:	โครงการป็ล้ักป็�า	ไม้ม่ค่า	สัร้างป็�าคนพัันธ์ุ	ชำ	จำานวน	3,500	ต้ั้น	โดยั่ม่ผ้้่บริหาร	
แลัะพันักงานร่วมในกิจกรรม	เพืั�อเป็็นสัวนป็�าในอนาคตั้	ตั้ามเป้็าหมายั่ให้ได้	1	แสันต้ั้น	ณ	สัวน
ป็�า	ชำ	ทว่	ตั้.บ้านโต้ั้น	อ.พัระยั่ืน	จ.ขอนแก่น
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การดำาเนินงานด�านสิ�งแวีดล�อม
นโยบัายสิ�งแวีดล�อม (Environmental Policy) 
1.	 บริษัทฯม่ความมุ่งมั�นในการสั่งเสัริมการป็ฏิิบัตั้ิงานให้เป็็นไป็ตั้ามกฎระเบ่ยั่บแลัะข้อกฎหมายั่ด้านสัิ�งแวดลั้อม	รวมไป็ถึึงการพััฒนาแลัะ

ป็รับป็รุงการดำาเนินงานด้านสัิ�งแวดลั้อมอยั่่างตั้่อเนื�อง
2.	 บริษัทฯม่ความมุ่งมั�นดำาเนินการป็้องกันแลัะลัดอุบัติั้เหตัุ้ในการทำางานให้เป็็นไป็ตั้ามกฎหมายั่ด้านความป็ลัอดภัยั่อาชำ่วอนามัยั่แลัะ

สัภาพัแวดลั้อมในการทำางาน
3.	 บริษัทฯพัร้อมดำาเนินเรื�องการคัดแยั่กขยั่ะแลัะการใชำ้พัลัังงานอยั่่างป็ระหยัั่ดโดยั่มุ่งเน้นการใชำ้ทรัพัยั่ากรให้ม่ป็ระสัิทธิภาพัสั้งสัุดแลัะ 

สัอดคล้ัองตั้ามกฎหมายั่แลัะข้อกำาหนดต่ั้างๆท่�เก่�ยั่วข้องเพืั�อป้็องกันแลัะลัดมลัพิัษท่�เกิดขึ�นจากกิจกรรมต่ั้างๆ
4.	 บรษัิทฯ	พัร้อมป็ระชำาสััมพัันธ์เพืั�อป็ลัก้จติั้สัำานึก	ตั้ามนโยั่บายั่ด้านสิั�งแวดล้ัอมต่ั้างๆให้กบัพันกังานแลัะผ้้่เก่�ยั่วข้องรวมทั�งพัร้อมเผ่ยั่แพัร่ต่ั้อ

สัาธารณชำน	โดยั่สัอดคลั้องตั้ามกฎระเบ่ยั่บป็ฏิิบัตั้ิตั้่างๆ
5.	 บริษัทฯ	จัดให้ม่การทบทวน	ป็รับป็รุง	แลัะป็ระเมินผ่ลัการป็ฏิิบัตั้ิตั้ามนโยั่บายั่ท่�กำาหนดไว้ข้างตั้้นเป็็นป็ระจำา	
	 โดยั่พัร้อมท่�จะป็ระชำาสััมพัันธ์นโยั่บายั่ด้านสิั�งแวดล้ัอมต่ั้างๆ	 ซึึ่�งเป็็นฉบับป็รับป็รุงใหม่	 ให้กับพันักงานแลัะผ้้่เก่�ยั่วข้องรวมทั�ง 
พัร้อมเผ่ยั่แพัร่ต่ั้อสัาธารณชำน		โดยั่สัอดคล้ัองตั้ามกฎระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้ท่�เก่�ยั่วข้อง

การบัริหารจัดการนำ�า (Water Management)
	 บริษัทฯ	ให้ความสัำาคัญ่กับการใช้ำนำ�าอย่ั่างคุ้มค่า	ม่การนำานำ�ามาใช้ำในกระบวนการผ่ลิัตั้ในป็ริมาณท่�ไม่มาก	จึงทำาให้บริษัทฯ	ไม่ม่ปั็ญ่หา 
เก่�ยั่วกับการบริหารจัดการนำ�าแลัะไม่ม่ผ่ลักระทบเก่�ยั่วกับการใช้ำนำ�า	รวมทั�งการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพันำ�าท่�ป็ล่ัอยั่ออกจากกระบวนการ 
ผ่ลิัตั้	แลัะอาคารสัำานักงาน	ได้นำามาตั้รการแลัะเทคโนโลัยั่ท่่�ทันสัมัยั่มาใช้ำในระบบป็รับป็รุงคุณภาพันำ�าให้ม่ความเหมาะสัม	ด้วยั่ระบบบำาบัดนำ�าเส่ัยั่	
แบบติั้ดกับท่�สัำาหรับอาคารสัำานักงาน	ได้แก่	บ่อดักไขมัน	(Grease	Trap)	ระบบบ่อเกรอะ	(Septic	Tank)	ระบบบ่อกรองไร้อากาศ	(Anaerobic	
Filter)	 เพืั�อให้นำ�าทิ�งม่คุณภาพัด่ขึ�นก่อนป็ล่ัอยั่เข้าบ่อซึึ่มลังดิน	แลัะท่อระบายั่นำ�าสัาธารณะเพืั�อให้สัามารถึบำาบัดนำ�าเส่ัยั่ได้ตั้ามมาตั้รฐานนำ�าทิ�ง 
ก่อนระบายั่ออกส่้ัสิั�งแวดล้ัอม

						การป็รับป็รุงพืั�นท่�รอบสัระนำ�า	ป็รับป็รุงระบบบำาบัดนำ�าเส่ัยั่ในบริษัท		 	 อ่างล้ัางจานแลัะถัึงดักไขมัน
						ณ	วันท่�	2	พัฤศจิกายั่น	2562
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การตรวีจสอบั และวัีดค่า (Monitoring & Measurement)
	 การตั้รวจวัดคุณภาพัสิั�งแวดล้ัอมในบริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่
	 บริษัทฯ	 แลัะบริษัทยั่่อยั่ใช้ำพัลัังงานไฟฟ้าในกระบวนการผ่ลิัตั้ทั�งกระบวนการ	 เพืั�อลัดมลัภาวะทางอากาศจากกระบวนการ
ผ่ลิัตั้	 ในส่ัวนป็ริมาณการป็ล่ัอยั่ก๊าซึ่จากกระบวนการทำาส่ัอยั่้่ภายั่ใต้ั้ข้อกำาหนดของกฎหมายั่	 เนื�องจากมากกว่า	80%	ของกระบวนการ
เลืัอกใช้ำส่ั	2K	ระบบ	Low	Emission	Product	 อ่กทั�งยัั่งม่ห้องอบพ่ันส่ัติั้ดตัั้�งระบบกรองอากาศท่�ทันสัมัยั่ใช้ำในกระบวนการพ่ันส่ัเพืั�อลัด
มลัภาวะสิั�งแวดล้ัอม	ทั�งน่�ป็ริมาณการป็ล่ัอยั่ฝุ่�นลัะออง	(Particulate)	จากกระบวนการผ่ลิัตั้พับว่าม่ค่าอยั่้ภ่ายั่ใต้ั้ข้อกำาหนดทางกฎหมายั่เช่ำนเด่ยั่วกัน	 
นอกจากน่�ยั่งัม่มาตั้รการตั้รวจตั้ดิตั้ามคุณภาพัอากาศภายั่ในโรงงาน	แลัะมาตั้รการตั้รวจวดัคุณภาพัอากาศในบรรยั่ากาศในพืั�นท่�ชุำมชำนโดยั่รอบ
โรงงาน	ตั้ามตัั้วช่ำ�วัดมาตั้รฐานแลัะความถ่ึ�ตั้ามข้อกำาหนดของกฎหมายั่อยั่่างเคร่งครัด	โดยั่บริษัทเอกชำน	ซึึ่�งเป็็นหน่วยั่งานท่�ขึ�นทะเบ่ยั่น	แลัะได้
รับการรับรองตั้ามมาตั้รฐาน	
	 การตั้รวจวัดเส่ัยั่งของบริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่	ดำาเนินการตั้รวจวัดระดับความดังของเส่ัยั่งในพืั�นท่�ป็ฏิิบัติั้งาน	แลัะในพืั�นท่�ชุำมชำนปี็ลัะ	
1	ครั�ง	โดยั่ระดับความดังของเส่ัยั่งเป็็นไป็ตั้ามท่�กฎหมายั่กำาหนดทุกบริเวณท่�ม่การตั้รวจวัด

การตั้รวจวัดคุณภาพัอากาศภายั่ในโรงงาน 	การตั้รวจวัดคุณภาพัอากาศในพืั�นท่�ชุำมชำนโดยั่รอบโรงงาน 
	ป็ระจำาปี็	2562

การจัดการข้องเส่ยท่ี่�เหล่อจากกระบัวีนการผู้ลิต (Waste Management) 
	 บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่	 ได้ดำาเนินการแยั่กกำาจัดตั้ามป็ระเภทสิั�งป็ฏิิก้ลัหรือวัสัดุท่�ไม่ใช้ำแล้ัวด้วยั่วิธ่การท่�เหมาะสัมแลัะเป็็นไป็ตั้าม
มาตั้รฐานทางกฎหมายั่โดยั่ในปี็	2560	ม่ป็ริมาณของเส่ัยั่ท่�ไม่เป็็นอันตั้รายั่	รวม	155	ตัั้น	ในปี็	2561		ม่ป็ริมาณของเส่ัยั่ท่�ไม่เป็็นอันตั้รายั่	รวม
	140	ตัั้น	แลัะในปี็	2562	ม่ป็ริมาณของเส่ัยั่ท่�ไม่เป็็นอันตั้รายั่	รวม	120	ตัั้น	ซึึ่�งลัดลังจากปี็ท่�ผ่่านมา	กำาจัดโดยั่การส่ังกำาจัดกับเทศบาลัตั้ำาบลั
เมืองเก่า	แลัะการคัดแยั่กป็ระเภทเพืั�อจำาหน่ายั่ต่ั้อ	(Sorting)	เพืั�อเป็็นการอนุรักษ์พัลัังงานแลัะทรัพัยั่ากรธรรมชำาติั้ผ่่านการร่ไซึ่เคิลั	แลัะการนำา
กลัับมาใช้ำใหม่ผ่่านโครงการ	3Rs	 เพืั�อลัดต้ั้นทุนการกำาจัดของเส่ัยั่อุตั้สัาหกรรมอย่ั่างม่ป็ระสิัทธิภาพัในส่ัวนท่�เหลืัอจากร่ไซึ่เคิลั	 ผ้้่รับกำาจัดขยั่ะ
ของบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการฝั่งกลับอยั่่างถ้ึกสุัขอนามัยั่	ในพืั�นท่�ท่�เหมาะสัมเป็็นสััดสั่วนไม่ส่ังผ่ลักระทบทั�งภายั่ในแลัะภายั่นอกโรงงาน	อ่กทั�งยัั่ง
เผ่ยั่แพัร่ข้อม้ลัความร้้เรื�องการอนุรักษ์สิั�งแวดล้ัอม	แลัะใช้ำพัลัังงานอยั่่างป็ระหยั่ัดผ่่านโครงการ	3Rs	ให้กับเยั่าวชำน	แลัะป็ระชำาชำนในท้องถิึ�น	
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ข้บัวีนการนำาข้ยะมาร่ไซ่เคิล

ขยะมีค่า กระดาษ

เศษวัสดุไม่ปนเป้ือนสารเคมี / สี
เศษกระดาษสํานักงาน
กระดาษลัง
เศษกระดาษหนังสือพิมพ์, (ไม่ปนเป้ือสารเคมี สี)
เศษแกนพลาสติก 

เศษโลหะต่างๆ เช่น เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม
สแตนเลส และเศษโลหะทุกชนิด

เศษไม้ท่ีไม่ปนเป้ือสารเคมี / สี ทุกชนิด

ขยะมีค่า โลหะ ขยะมีค่า ไม้

 (ใช้แรงงานจากพนักงานทีมี่ชัว่โมงว่างงาน)

ผลิตภัณฑ์
พร้อมจําหน่าย

เตาป้ิงย่าง

ชุดโต๊ะเก้าอี้

พลังงานท่ี่�ยั�งย่น และนวัีตกรรมส่เข่้ยวี  (Sustainable energy & Green Innovation)
	 บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่	 ม่พัันธกิจท่�จะผ่ลิัตั้สิันค้าท่�เป็็นมิตั้รต่ั้อสิั�งแวดล้ัอม	 ม่ความยั่ั�งยั่ืน	 	 ความป็ลัอดภัยั่	 เป็็นมิตั้รต่ั้อผ้้่ใช้ำ	
แลัะสัามารถึใช้ำงานหลัากหลัายั่	 ซึึ่�งเป็็นพืั�นฐานด้านอนุรักษ์พัลัังงาน	 โดยั่มุ่งมั�นจะป็ฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รฐาน	 แลัะข้อกำาหนดตั้่างๆ	
ท่�เก่�ยั่วข้องกับด้านพัลัังงาน	 เพืั�อลัดการใช้ำพัลัังงานในกระบวนการผ่ลิัตั้อย่ั่างเคร่งครัด	พัร้อมทั�งดำาเนินการพััฒนาป็รับป็รุงกระบวนการ	
แลัะผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�ลัดการใช้ำพัลัังงาน	อยั่่างจริงจัง	ซึึ่�งจะทำาให้ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์	แลัะกิจกรรมของบริษัทฯ	ส่ังผ่ลักระทบต่ั้อสิั�งแวดล้ัอมน้อยั่ท่�สุัด	บริษัทฯ	
จึงจัดให้ม่การดำาเนินการเก่�ยั่วกับการลัดการใช้ำพัลัังงาน	
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การประหยัดพลังงานและการลงทุี่นเพ่�อสิ�งแวีดล�อม
	 บริษัทฯ	ให้ความสัำาคัญ่ในการลัดการใช้ำพัลัังงาน	อย่ั่างสิั�นเป็ลืัอง	รวมถึึงการใช้ำพัลัังงานทดแทนต่ั้างๆ	เพืั�อลัดภาระให้กับป็ระเทศ	แลัะ 
เพืั�อป็ระยัุ่กต์ั้ใช้ำความร้้ของพันักงานท่�ได้จากการอบรมวิชำาแมคคาทรอนิกส์ัโดยั่เริ�มโครงการในป็ี	2558	จนถึึงป็ัจจุบัน	 โดยั่นำาแผ่งโซึ่ล่ัาเซึ่ลัลั์	 
มาศึกษาแลัะพััฒนาในการทำาพัลัังงานทดแทนไฟฟ้าแสังสัว่าง	ในชืำ�อโครงการพัลัังงานไฟฟ้าแสังสัว่าง	Solar	Cell

โครงการพลังงานไฟฟา้แสงสว่ีาง Solar Cell

	 พันักงานท่�เร่ยั่นพััฒนาความร้้ในโรงเร่ยั่นช่ำาง	ชำ	ทว่	 โดยั่เป็็นการเร่ยั่นร้้ในการมอบหมายั่โครงการ	 (Project	Assignment	 /	
Mechatronics	Project)	ในปี็	2562	เป็็นการติั้ดตั้ามผ่ลังานของการใช้ำไฟฟ้าแสังสัว่าง	Solar	Cell	
	 -	ติั้ดตัั้�งแผ่งจำานวน	20	แผ่ง	กรณ่จ่ายั่โหลัดไป็	12	ชัำ�วโมง	จะใช้ำเวลัาในการชำาร์จป็ระมาณ	2-3	ชัำ�วโมง
	 -	แบตั้เตั้อร่�จำานวน	20	ล้ัก	สัามารถึจ่ายั่โหลัดได้นานสุัด	28.73	ชัำ�วโมง	หรือถ้ึาไม่ม่การชำาร์จแบตั้เตั้อร่�จะสัามารถึใช้ำงานได้ป็ระมาณ	
24	ชัำ�วโมง
	 -	อินเวอร์เตั้อร์ม่ระบบการตั้รวจสัอบพัลัังงานแบตั้เตั้อร่�	เมื�อแบตั้เตั้อร่�ใกล้ัหมดสัามารถึสัลัับการใช้ำงานไฟฟ้าได้		โดยั่ใช้ำไฟ	220	โวลัต์ั้	
จากการไฟฟ้าจ่ายั่โหลัดแทนพัลัังงานจากแบตั้เตั้อร่�

		 ขบวนการใช้ำพัลัังงานแสังอาทิตั้ยั่์	 เพืั�อใช้ำสัำาหรับไฟฟ้าแสังสัว่างบริเวณโดยั่รอบรั�วบริษัท	 ซึึ่�งจะช่ำวยั่ลัดการซืึ่�อพัลัังงานแลัะ 
ช่ำวยั่ให้ป็ระหยั่ดัพัลัังงาน	จากเดมิซึึ่�งเป็็น	Sport	light	ใช้ำพัลัังงานไฟฟา้ถึึง	43.2	kWh	(สัามารถึลัดคา่ไฟฟ้าท่�ต้ั้องจ่ายั่	63,072	บาทตั้อ่ปี็)	เป็ลั่�ยั่น
เป็็นแสังสัว่างจากหลัอดไฟ	LED	โดยั่ใช้ำพัลัังงานท่�ได้จากโซึ่ล่ัาเซึ่ลัล์ั	8.16	kWh	สัามารถึจ่ายั่ไฟฟ้าใช้ำกับไฟฟ้าแสังสัว่างรอบรั�วบริษัทได้ไม่น้อยั่
กว่าวันลัะ	12	ชัำ�วโมง

สิ่�งแวด้ล้อมี ด้้านพัลังงาน หน่วย 2560 2561 2562

กระแสไฟฟ้�ทั้่�ซื�อม�ใช้ กิโลวัต่ำต่ำ์ 1,329,124 1,202,061 1,181,906 

ใช้ไฟฟ้�จำ�กพลังง�นแสงอ�ทั้ิต่ำย์ กิโลวัต่ำต่ำ์ 18,746 9,399 5,623

	 จากสัถึิติั้การใช้ำไฟฟ้าจากพัลัังงานแสังอาทิตั้ยั่์ของบริษัทฯ	ในป็ี	2562	จะเห็นได้ว่าม่การใช้ำพัลัังงานลัดลัง	 เนื�องจากอุป็กรณ์ม่การ 
เสืั�อมสัภาพัของแบตั้เตั้อร่�สัามารถึใช้ำงานได้ร้อยั่ลัะ	30	ของจำานวนทั�งหมด
	 นอกจากน่�บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่อ่ยั่	ได้ม่การพััฒนาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�อนุรักษ์พัลัังงานท่�ยั่ั�งยั่นื	ด้วยั่การวิจัยั่ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ในการใช้ำวัสัดุ	Composite	
มาใช้ำในการผ่ลิัตั้ต้้ั้คอนเทนเนอร์นำ�าหนักเบาเชิำงพัาณิชำยั่์	 ซึึ่�งเป็็นการเพิั�มศักยั่ภาพัด้านการบรรทุกได้มากขึ�นจากนำ�าหนักท่�ลัดลังของผ่ลัิตั้ภัณฑ์์	 
โดยั่สัามารถึลัดต้ั้นทุนด้านพัลัังงานเชืำ�อเพัลิังท่�ใช้ำในการขนส่ัง	ได้ถึึง	9%
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								 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการวิจัยั่	แลัะพััฒนาจากความเช่ำ�ยั่วชำาญ่ในการออกแบบสัร้างสัรรค์ผ่ลิัตั้ผ่สัานเทคโนโลัยั่่ระดับโลักเข้ากับการ 
จัดการอย่ั่างมืออาช่ำพัในการสัร้างสัรรค์ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ท่�เป็็นมิตั้รต่ั้อสิั�งแวดล้ัอมเพืั�อตั้อบสันองทิศทางการเป็ล่ั�ยั่นแป็ลังในอุตั้สัาหกรรมการขนส่ัง 
เพืั�อลัดต้ั้นทุน	 เพิั�มป็ระสิัทธิภาพั	แลัะความป็ลัอดภัยั่ในการขนส่ังสิันค้าตั้ลัอดจนลัดผ่ลักระทบในเชิำงลับต่ั้อสัังคม	แลัะสิั�งแวดล้ัอมด้วยั่การนำา 
เทคโนโลัยั่่ขั�นส้ังมาใช้ำในการออกแบบ	แลัะสัร้างผ่ลิัตั้ภัณฑ์์โดยั่ในปี็	2557	ได้จัดทำาโครงการ	Electric	Truck	 (รถึบรรทุกพัลัังงานไฟฟ้า)	แลัะ	
Electric	Catering	(รถึขนส่ังลัำาเล่ัยั่งอาหารขึ�นเครื�องบินพัลัังงานไฟฟ้า)	ท่�ใช้ำพัลัังงานไฟฟ้า	100%	เพืั�อลัดภาวะมลัพิัษ	แลัะลัดโลักร้อน

Working Environment
	 คุณภาพัช่ำวิตั้ของการทำางานม่ความสัำาคัญ่ยิั่�งในการทำางาน	บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่	ได้คำานึงถึึงผ้้่ป็ฏิิบัติั้งาน	โดยั่ดำาเนินการจัดการ 
ผ่่านโครงการต่ั้างๆ	 เพืั�อจัดการสัถึานท่�ทำางานท่�ม่ความเหมาะสัมถ้ึกสุัขลัักษณะ	ป็ลัอดภัยั่	ทำาให้เกิดความสุัข	ความมั�นคง	 ซึึ่�งหากผ้่้ป็ฏิิบัติั้งาน 
เกิดความร้้สึักท่�ด่	 ม่ความสุัขในการทำางานจะส่ังผ่ลัด่ต่ั้อทั�งตัั้วบุคลัากร	แลัะองค์กร	 ช่ำวยั่เพิั�มผ่ลัผ่ลิัตั้	แลัะช่ำวยั่เพิั�มขวัญ่	แลัะกำาลัังใจต่ั้อผ้้่ 
ป็ฏิิบัติั้งานตั้ลัอดจนเป็็นแรงจ้งใจในการทำางาน		

การฝึึกอบัรมพนักงานเร่�องสิ�งแวีดล�อม
	 บริษัทได้จัดให้ม่จัดการฝึ่กอบรมหัวข้อสิั�งแวดล้ัอมให้กับพันักงานท่�เข้าใหม่ก่อนท่�จะเริ�มงาน	พันักงานท่�ได้รับการอบรมคิดเป็็น	
100	%	ของพันักงานใหม่	 จัดอบรมในหัวข้อ	ความหมายั่ของสิั�งแวดล้ัอม	แลัะสิั�งแวดล้ัอมในการ	ทำางาน	เช่ำน	 ฝุ่�น	 เส่ัยั่ง	แสัง	แลัะความร้อน		
ตั้ลัอดจนค่ามาตั้รฐานท่�	กำาหนดตั้ามกฎกระทรวงเรื�องการบริหารจัดการด้านความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวะอนามัยั่	แลัะสิั�งแวดล้ัอมในการทำางาน			
รวมไป็ถึึงอุป็กรณ์	ป้็องกันภัยั่ส่ัวนบุคคลัท่�พันักงานต้ั้องใช้ำเพืั�อเป็็นป้็องกัน	แลัะการด้แลัสุัขภาพัของตั้นเองอยั่่างถ้ึกวิธ่	
 

การอบรม	 ISO	14001:2015	 Introduction	 and	
Requirements	 	 ความร้้เบื�องต้ั้นแลัะข้อกำาหนด 
มาตั้รฐาน	ISO	14001:2015
เมื�อวันท่�	27-28	กุมภาพัันธ์	2562

การลดผู้ลกระที่บัด�านสิ�งแวีดล�อมต่อชุมชน
	 บริษัทฯ	ม่การป้็องกัน	ควบคุม	บำาบัด	กลิั�น	อากาศเส่ัยั่	แลัะฝุ่�นลัะออง	จากการป็ระกอบกิจการ	เพืั�อไม่ให้เกินเกณฑ์์มาตั้รฐานคุณภาพั 
สิั�งแวดล้ัอมตั้ามกฎหมายั่ว่าด้วยั่การส่ังเสัรมิแลัะรกัษาคณุภาพัสิั�งแวดล้ัอมแห่งชำาตั้แิลัะกฎหมายั่อื�นๆ	ด้วยั่วิธ่การตั้รวจวดัจากองค์กรภายั่นอกป็ระจำา 
ทุกปี็		ซึึ่�งจากแนวทางการจัดการความเส่ั�ยั่ง	ดังท่�กล่ัาวมานั�นพับว่ายั่งัไม่เพ่ัยั่งพัอต่ั้อการควบคุมมลัภาวะท่�เกิดจากกระบวนการผ่ลิัตั้ของบริษัทฯ

	 จากการสัำารวจผ่ลักระทบด้านสิั�งแวดล้ัอม	แลัะสุัขภาพัของป็ระชำาชำนท่�อาศัยั่อยั่้่ใกล้ัเค่ยั่ง
บริษัทฯ	ในเดือนธันวาคม	2562	 ผ้้่ตั้อบแบบสัอบถึามส่ัวนใหญ่่เห็นว่าป็ระชำาชำนท่�อาศัยั่ในหม่้บ้าน
ถึาวร	ได้รับผ่ลักระทบจาก	กลิั�น	แลัะเส่ัยั่ง	
	 ผ้้่ตั้อบแบบสัอบถึามส่ัวนใหญ่่เห็นว่าป็ริมาณของเส่ัยั่งดังท่�ป็ล่ัอยั่ออกจากบริษัทฯ	ในระดับ	
ป็านกลัางร้อยั่ลัะ	36	ในระดับน้อยั่ร้อยั่ลัะ	14	ในระดับมากท่�สุัดร้อยั่ลัะ	29
	 ผ้้่ตั้อบแบบสัอบถึามสัว่นใหญ่่เห็นว่ากลิั�นจากบริษัทฯ	ท่�ส่ังผ่ลักระทบต่ั้อชุำมชำนในระดับ	มาก
ท่�สุัดร้อยั่ลัะ	50	ในระดับมากร้อยั่ลัะ	7
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การพ่นสีพื้น/พ่นสีจริง

ผลกระทบด้านกล่ิน / ฝุน่ละออง ผลกระทบด้านเสียง

มากท่ีสุดปานกลาง

มาก

น้อย

มากท่ีสุดน้อย

มากปานกลาง

29%

50%

7%

7%

14%36%

36%

21%

ผู้ลสำารวีจแบับัสอบัถามชุมชนรอบัข้�างบัริษััที่ฯ
	 โดยั่ท่�ป็ระชำาชำนท่�อาศัยั่ในหม่้บ้านถึาวรซึ่ึ�งเป็็นชุำมชำนรอบข้างของบริษัทฯ	 ส่ัวนใหญ่่ได้รับผ่ลักระทบจาก	 กลิั�น	 แลัะเส่ัยั่ง	
แลัะป็ระชำาชำนส่ัวนใหญ่่	แนะนำาให้บริษัทฯ	จัดการปั็ญ่หาเรื�องกลิั�น	แลัะเส่ัยั่ง	ท่�ป็ล่ัอยั่ออกจากโรงงาน
	 	 กระบวนการผ่ลิัตั้ของบริษัทฯ	 ม่ปั็จจัยั่เส่ั�ยั่งด้านอาช่ำวอนามัยั่	 สิั�งแวดล้ัอมท่�เกิดจากกระบวนการทำาให้เกิดผ่ลิัตั้ภัณฑ์์	 คือ	
กระบวนการทำาส่ั

ใช้แรงคนขัดกระดาษทราย

สี น้ํา พลังงานไฟฟา้ 
และกระดาษ

พลังงานลม

พลังงานไฟฟ้า
เม็ดทรายทำความสะอาด เสียง ขยะ ฝุน่ละออง

เสียง กล่ินเหม็น ฝุน่ละออง

กล่ินเหม็น ฝุน่ละออง
ใช้แรงคน

กล่ินเหม็น 
น้ําเสีย ฝุน่ละออง
กระดาษเป้ิอนสี 
มีการดักเก็บ น้ําเสีย   ฝุน่ละออง   สี
โดยระบบม่านน้ํา ภายในห้องพ่นสี

เสียง

การพ่นสีจริงใน
ห้องพ่นสีระบบปิด

การทำความสะอาด

การโป้วสี

การขัดสีโป้ว

การขัดให้เนียน

1
2
3
4
5
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	 ในปี็	2562	บริษัทฯ	ได้ม่การป็รับป็รุงห้องพ่ันส่ัให้สัามารถึลัดผ่ลักระทบต่ั้อชุำมชำนรอบข้างได้เพิั�มขึ�น	90	%

	 จากสัรุป็ผ่ลัการสัำารวจดังกล่ัาวจะเห็นได้ว่ายั่ังม่ลัะอองฝุ่�น	แลัะกลิั�นท่�เกิดจากการทำาส่ัท่�ส่ังผ่ลักระทบต่ั้อชุำมชำนใกล้ัเค่ยั่งอยั่้่		บริษัทฯ
	ได้ป็รับป็รุงห้องพ่ันส่ัจากระบบแห้ง	มาเป็็นระบบม่านนำ�า	ซึึ่�งสัามารถึทำาให้ลัดลัะอองส่ั	อ่กทั�ง	บริษัทฯ	ได้ป็ล้ักต้ั้นสันป็ระดิพััทธ์ริมรั�วบริเวณด้านข้าง 
แลัะด้านหลัังโรงงาน	เมื�อต้ั้นสันป็ระดิพััทธ์เติั้บโตั้ขึ�นจะกลัายั่เป็็นแนวรั�วธรรมชำาติั้	 ซึึ่�งทำาหน้าท่�ป้็องกันการฟุ้งกระจายั่ของกลิั�น	แลัะลัะอองส่ั
	ไม่ให้ไป็กระทบกับช่ำวิตั้ความเป็็นอยั่้ข่องชุำมชำนรอบๆ	บริษัทฯ	แลัะเป็็นการสัร้างแนวรั�วธรรมชำาติั้	เพัราะไม้ยั่ืนต้ั้นอยั่่างต้ั้นสันป็ระดิพััทธ์ไม่ได้ 
ทำาหน้าท่�เพ่ัยั่งป้็องกันการฟุ้งกระจายั่ของกลิั�น	แลัะลัะอองฝุ่�นส่ัเท่านั�น	แต่ั้ยั่งัคงทำาหน้าท่�เช่ำน	ต้ั้นไม้ทั�วไป็	คือให้ร่มเงา	ช่ำวยั่เพิั�มโอโซึ่น	(OZONE)	
เกิดจากต้ั้นไม้ตั้ามธรรมชำาติั้	แลัะพััฒนาสัภาพัแวดล้ัอมของบริษัทฯ	เพืั�อป้็องกันผ่ลักระทบไม่ให้เกิดขึ�นต่ั้อชุำมชำน

	 อ่กทั�งบริษัทฯ	ได้เพิั�มป็ระสิัทธิภาพัการป้็องกันการฟุ้งกระจายั่ของกลิั�น	แลัะลัะอองฝุ่�นส่ั	 ด้วยั่การ	 ติั้ดตัั้�งแสัลันบนกำาแพังแลัะติั้ดตัั้�ง 
ม่านนำ�า	รอบห้องพ่ันส่ัท่�จะส่ังผ่ลักระทบต่ั้อชุำมชำนรอบข้าง	 ท่�ม่ความส้ัง	2	 เมตั้ร	จากกำาแพังยั่าว	130	 เมตั้รรอบห้องพ่ันส่ัภายั่หลัังจากติั้ดตัั้�ง 
เสัรจ็ได้ม่การสัอบถึามผ่้อ้ยั่้อ่าศยัั่ชุำมชำนรอบขา้ง	พับวา่กลิั�นของส่ัแลัะลัะอองส่ัท่�ออกไป็ส่้ัชำมชำนลัดนอ้ยั่ลังรอ้ยั่ลัะ	80	%	แลัะป็ล้ักต้ั้นสันป็ระดพัิัทธ์
	 ริมรั�วบริเวณด้านข้างแลัะด้านหลัังโรงงานเพืั�อสัร้างรั�วกำาแพังธรรมชำาตั้ิท่�สัามารถึกรองกลิั�น	แลัะลัะอองฝุ่�นส่ัท่�เกิดจากกระบวนการทำาให้เกิด 
ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ของบริษัทฯ
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กระบัวีนการปอ้งกันมลพิษัที่างอากาศ

ผลลัพธ์ เพ่ือปอ้งกัน
กล่ินเหม็นและฝุน่
ละอองไปสู่ชุมชน ได้ 
80 %

4.ตรวจวัดจาก
องค์กร ภายนอก 
ปีละ 1 คร้ัง

3. ติดต้ังม่านน้ํา1.ปลูกต้นสน รอบร้ัว 
กําแพงโรงงาน

2.ติดต้ังแสลน
บนกําแพง

ผู้ลการตรวีจวัีดคุณภัาพอากาศข้องชุมชนรอบัข้�างบัริษััที่
ลำาดั้บ ส่ถืานที� พัารื่ามิีเตอร์ื่ เวลา ผู้ลวิเครื่าะห์ มีาตรื่ฐาน * ผู้ลเปีรีื่ยบเทียบ*

1 บริเวณหม้่บ้�นถ�วร

Total Suspended 
Particulate (TSP)

24 ชั�วโมง 0.108 mg/m3 0.33 mg/m3 ผู้่�น

PM-10 24 ชั�วโมง 0.071 mg/m3 0.12 mg/m3 ผู้่�น

Total Hydrocar-
bon (THC)

24 ชั�วโมง ND (ppm) None None

Total VOCs 24 ชั�วโมง ND (ppm) None None

	 หมายเหตุุ	*	 	=	ประกาศคณะกรรมการส่ิ่�งแวดล้้อมแห่งชาตุ่	ฉบัับัท่ี่�	24	(พ.ศ.	2547)	เร่�องกำาหนดมาตุรฐานคุณภาพอากาศในบัรรยากาศโดยทัี่�วไป	
 mg/m3		 	=	milligram	per	cubic	meter	(ม่ล้ล่้กรัมตุ่อลู้กบัาศก์เมตุร)

สรุปผู้ล

	 ผ่ลัการตั้รวจวัดคุณภาพัอากาศในบรรยั่ากาศโดยั่ทั�วไป็ 
บริเวณหม่้บ้านถึาวรท่�อยั่้่ชุำมชำนรอบข้าง	 เมื�อเป็ร่ยั่บเท่ยั่บกับเกณฑ์์ 
มาตั้รฐานตั้ามป็ระกาศคณะกรรมการ สิั� งแวด ล้ัอมแห่งชำา ติั้
	ฉบับท่�	 24	 (พั.ศ.	 2547)	 เรื�องกำาหนดมาตั้รฐานคุณภาพัอากาศใน 
บรรยั่ากาศโดยั่ทั�วไป็	(ราชำกิจจานุเบกษา	ฉบับป็ระกาศทั�วไป็	เล่ัม	121	
ตั้อนพิัเศษ	104	ง	วันท่�	22	กันยั่ายั่น	2537)	พับว่าบริเวณหม่้บ้านถึาวร	
ป็ริมาณความเข้มข้นของ	Total	Suspended	Particulate	(TSP)	แลัะ	
PM-10	อยั่้่ในเกณฑ์์มาตั้รฐานกำาหนดแต่ั้	Total	Hydrocarbon	(THC)	
แลัะ	Total	VOCs	ไม่ม่เกณฑ์์มาตั้รฐานกำาหนด

      ภัาพการตรวีจวัีดฝุึน่ละออง
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การใช�นำ�า 2560 2561 2562

ปีริม�ณก�รใช้นำ��ทั้ั�งหมด ลิต่ำร 10,637,148 10,446,000 12,260,000

ปีริม�ณนำ��ทั้่�ผู้่�นก�รบำ�บัดนำ��เส่ย ลิต่ำร 0 0 0

การใช้ั่นำ�าหมุนเวียนกล่้บมาใช้ั่ใหม� ลิต่ำร 0 0 0

การจัดการข้ยะ

ฝึังกลบ ต่ำัน 0 0 0

นำ�กลับไปีใช้ใหม่ ต่ำัน 0 0 120

ขึ้�ย ต่ำัน 155 140 85

จำำ�นวนก�รรั�วไหลขึ้องส�รเคม่ ครั�ง 0 0 0

โครงการอุตสาหกรรมส่เข่้ยวี (Green System) 
	 ในปี็	2560	บริษัทฯ	แลัะบริษัทยั่่อยั่ได้เข้าร่วมโครงการกับสัำานักเทคโนโลัยั่่นำ�าแลัะสิั�งแวดล้ัอม	 	กรมโรงงานอุตั้สัาหกรรมพััฒนา 
ผ่ลิัตั้ภาพัสัำาหรับอุตั้สัาหกรรม		เพืั�อมุ่งส่้ัการเป็็นอตุั้สัาหกรรมส่ัเข่ยั่ว	แลัะได้ผ่่านการพัจิารณาใหเ้ป็็นสัถึานป็ระกอบการท่�เป็็นมิตั้รกบัสิั�งแวดลัอ้ม	
ระดับท่�	2
	 ในปี็	2561	แลัะปี็	2562	บริษัทฯ	แลัะบริษัทย่ั่อยั่ได้เข้าร่วมโครงการกับสัำานักงานอุตั้สัาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	 เพืั�อมุ่งส่้ัการ 
เป็็นอุตั้สัาหกรรมส่ัเข่ยั่ว	ระดับท่�	3	แลัะอยั่้ร่ะหว่างการดำาเนินโครงการ	
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ควีามปลอดภััย และอาช่วีอนามัย
	 บริษัทฯ	ได้ตั้ระหนักถึึงความสัำาคัญ่ของพันักงานทุกคนทุกตั้ำาแหน่งภายั่ในบริษัทฯ	 ซึึ่�ง	พันักงานทุกคนม่ส่ัวนร่วมในการสัร้างสัรรค์ 
ผ่ลังาน	ของบริษัทฯ	ภายั่ใต้ั้นโยั่บายั่
1.	 บริษัทฯ	ม่ความมุ่งมั�นท่�จะดำาเนินงานตั้ามกฎหมายั่ด้านความป็ลัอดภัยั่	อาชำ่วอนามัยั่	แลัะสัภาพัแวดลั้อมในการทำางาน
2.	 ความป็ลัอดภัยั่ในการทำางานถึือเป็็นหน้าท่�รับผ่ิดชำอบอันดับแรกในการป็ฏิิบัตั้ิงานของพันักงาน
3.	 บริษัทฯ	จัดให้ม่การสันับสันุนให้ม่การป็รับป็รุงสัภาพัการทำางานแลัะสัภาพัแวดลั้อมให้ป็ลัอดภัยั่
4.	 บริษัทฯ	จัดให้ม่การสันับสันุนแลัะสั่งเสัริมให้ม่กิจกรรมความป็ลัอดภัยั่ตั้่าง	ๆ		ท่�จะชำ่วยั่กระตัุ้้นจิตั้สัำานึกของพันักงาน	เชำ่น	การอบรม	

จ้งใจ	ป็ระชำาสััมพัันธ์	การแข่งขันด้านความป็ลัอดภัยั่	
5.	 บริษัทฯ	พันักงานทุกระดับ	แลัะค้่ค้าของบริษัทฯ	ตั้้องให้ความร่วมมือเก่�ยั่วกับกิจกรรมความป็ลัอดภัยั่เพืั�อมุ่งเข้าสั้่ความป็ลัอดภัยั่ขั�น 

ส้ังสุัดท่�ว่าด้วยั่	“อุบัติั้เหตุั้เป็็นศ้นยั่์”
6.	 ผ่้้บังคับบัญ่ชำาทุกระดับจะตั้้องกระทำาตั้นให้เป็็นแบบอยั่่างท่�ด่	เป็็นผ่้้นำา	อบรม	ฝ่ึกสัอน	จ้งใจให้พันักงานป็ฏิิบัตั้ิด้วยั่วิธ่ท่�ป็ลัอดภัยั่
7.	 พันักงานทุกคนตั้้องคำานึงถึึงความป็ลัอดภัยั่ของตั้นเอง	เพัื�อนร่วมงานตั้ลัอดจนทรัพัยั่์สัินของบริษัทฯ	เป็็นสัำาคัญ่ตั้ลัอดเวลัาท่�ป็ฏิิบัตั้ิงาน
8.	 พันักงานทุกคนตั้้องด้แลัความสัะอาดแลัะความเป็็นระเบ่ยั่บเร่ยั่บร้อยั่ในพัื�นท่�ท่�ป็ฏิิบัตั้ิงาน
9.	 พันักงานทุกคนตั้้องให้ความร่วมมือในโครงการความป็ลัอดภัยั่	อาชำ่วอนามัยั่ของบริษัทฯ	แลัะม่สัิทธิเสันอความคิดเห็นในการป็รับป็รุง

สัภาพัการทำางานแลัะวิธ่การทำางานให้ป็ลัอดภัยั่
10.	 บริษัทฯ	จัดให้ม่การทบทวน	ป็รับป็รุง	แลัะป็ระเมินผ่ลัการป็ฏิิบัตั้ิตั้ามนโยั่บายั่ท่�กำาหนดไว้ข้างตั้้นเป็็นป็ระจำา
                                                                                                             
	 บริษัทฯ	ให้ความสัำาคัญ่อยั่่างยั่ิ�งในเรื�องความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวอนามัยั่แลัะสิั�งแวดล้ัอม	ตั้ระหนักว่าพันักงานทุกคนเป็็นทรัพัยั่ากรท่�ม่ค่า	
แลัะม่ความสัำาคัญ่กว่าอุป็กรณ์แลัะทรัพัยั่์สิันใดๆ	วัตั้ถุึป็ระสังค์	ในการจัดทำาค่้มือความป็ลัอดภัยั่ในการทำางาน	ม่ความมุ่งหวังท่�จะให้ผ้้่ท่�ม่หน้าท่� 
เก่�ยั่วข้องทุกคน	ทั�งพันักงาน	ผ้้่รับเหมาแลัะบุคคลัภายั่นอกอื�นๆ	ท่�เข้ามาป็ฏิิบัติั้งานภายั่ในบริษัททุกคนจะต้ั้องเร่ยั่นร้้	แลัะทำาความเข้าใจอย่ั่างถ่ึองแท้	
โดยั่เนื�อหาใดท่�ขัดแยั่้งกับระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้งาน	ให้ยั่ึดถืึอระเบ่ยั่บป็ฏิิบัติั้งานนั�นๆ	เป็็นหลััก

ผู่้งองค์กรความปลอดำภ่ยั่

ผังองค์กรความปลอดภัย

ตัวแทนฝา่ยบริหาร
ดําเนินการด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย

หน่วยงานความปลอดภัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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เจ�าหน�าท่ี่�ควีามปลอดภััยฯ ประกอบัด�วีย
1.	เจ้าหน้าท่�ความป็ลัอดภัยั่ฯ	(จป็.)	วิชำาช่ำพั																	 		1	คน
2.	เจ้าหน้าท่�ความป็ลัอดภัยั่ฯ	(จป็.)	ระดับบริหารงาน				 21	คน
3.	เจ้าหน้าท่�ความป็ลัอดภัยั่ฯ	(จป็.)	ระดับหัวหน้างาน			 57	คน

การประเมินควีามเส่�ยงในภัาคสนามเพ่�อปอ้งกันอุบััติเหตุ

หยุดและคิด
ก่อนการปฏิบัติงาน

มองรอบตัว
และบ่งชีอั้นตราย

ปฏิบัติงานต่อ
ด้วยความระมัดระวัง

ประเมินความเสีย่ง
เพ่ือค้นหาอันตราย
ทีอ่าจจะเกิดขึน้

ควบคุมความเสีย่ง
เพ่ือปอ้งกันอันตราย

ทีจ่ะเกิดขึน้

ควีามปลอดภััย
	 จัดให้ม่สัภาพัแวดล้ัอมแลัะสุัขอนามัยั่ในท่�ทำางาน	โดยั่บริษัทฯ	ได้คำานึงถึึงความป็ลัอดภัยั่ต่ั้อการป็ฏิิบัติั้งานของพันักงาน	โดยั่การจัด 
ให้ม่สัภาพัแวดล้ัอมแลัะสุัขอนามัยั่ในสัถึานท่�ทำางาน	 ม่ความป็ลัอดภัยั่ต่ั้อช่ำวิตั้ตั้ลัอดจนทรัพัยั่์สิันของพันักงานแลัะของบริษัท	 ทั�งได้จัดให้ม่ 
อุป็กรณ์ป้็องกันภัยั่ส่ัวนบุคคลั	แลัะวิธ่การทำางานท่�ป็ลัอดภัยั่	เพืั�อป็รับสัภาพัสิั�งแวดล้ัอมให้เหมาะสัมในการทำางาน	เพืั�อพััฒนาคุณภาพัช่ำวิตั้	แลัะ 
สัร้างสัรรค์ระบบการผ่ลิัตั้ท่�ม่คุณภาพัแต่ั้สิั�งท่�สัำาคัญ่อยั่่างยั่ิ�งคือ	 ต้ั้องให้พันักงานคำานึงถึึงการทำางานด้วยั่ความระมัดระวังไม่ป็ระมาท	
ด้แลัสุัขภาพัตั้นเอง	เพัราะการเกิดอุบัติั้เหตุั้นอกจากการเกิดขึ�นภายั่ในโรงงานแล้ัวยั่ังสัามารถึเกิดขึ�นภายั่นอกโรงงาน		

	 	 กรมสัวัสัดิการแลัะคุ้มครองแรงงาน	 ได้มอบเก่ยั่รติั้บัตั้รเพืั�อแสัดงว่า
	บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)	ได้ดำาเนินการบริหารจัดการด้านความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวอนามัยั่
	แลัะ	สัภาพัแวดล้ัอมในการทำางานในสัถึานป็ระกอบกิจการระดับทอง	โดยั่ให้ไว้	ณ	วัน
ท่�	30	เมษายั่น	พั.ศ.2562
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การปอ้งกันภััยจากไฟไหม�ในสถานประกอบัการ 

	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการเก่�ยั่วกับความป็ลัอดภัยั่จากอัคค่ภัยั่ในสัถึานป็ระกอบกิจการของตั้ามกฎกระทรวง	กำาหนดมาตั้รฐานในการบริหาร
	จัดการ	แลัะดำาเนินการด้านความป็ลัอดภัยั่	อาช่ำวอนามัยั่	แลัะสัภาพัแวดล้ัอมในการทำางานเก่�ยั่วกับการป้็องกันแลัะระงับอัคค่ภัยั่	พั.ศ.	2555	 
โดยั่กำาหนดให้ม่การอบรมพันักงานแลัะเจ้าหน้าท่�ผ้้่ป็ฏิิบัติั้งานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ	ในเรื�องของการดับเพัลิังแลัะการหน่ไฟ	เพืั�อให้ผ้้่เข้า 
รับการฝึ่กอบรมม่ความร้้	ความเข้าใจ	 เก่�ยั่วกับวิธ่การดับเพัลิังขั�นต้ั้นแลัะสัามารถึใช้ำถัึงดับเพัลิังเคม่	รวมทั�งสัายั่ดับเพัลิังแลัะหัวฉ่ดดับเพัลิังได้ 
อยั่่างถ้ึกต้ั้องเหมาะสัม	บริษัทฯ	กำาหนดให้ต้ั้องม่ผ้้่เข้าอบรมการดับเพัลิังขั�นต้ั้น	ในอัตั้ราร้อยั่ลัะ	40	%	ของพันักงานทั�งหมด	โดยั่จัดให้พันักงาน
แลัะเจ้าหน้าท่�ผ้้่ป็ฏิิบัติั้งานทุกคนทุกระดับของบริษัทฝึ่กซ้ึ่อมดับเพัลิังแลัะฝึ่กซ้ึ่อมอพัยั่พัหน่ไฟพัร้อมกันอยั่่างน้อยั่	ปี็ลัะ	1	ครั�ง

การอบัรมการฝึึกซ่�อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณ่สารเคม่รั�วีไหล
	 การนำาสัารเคม่เข้ามาใช้ำในกระบวนการผ่ลิัตั้	ถืึอเป็็นความเส่ั�ยั่งท่�อาจเกิดกรณ่สัารเคม่รั�วไหลั	สัร้างความกังวลัใจให้กับชุำมชำนท่�อยั่้่โดยั่
รอบโรงงาน	เพืั�อลัดความเส่ั�ยั่งแลัะเพิั�มความป็ลัอดภัยั่	บริษัทฯ	จึงให้ความสัำาคัญ่ในการป้็องกันการป็นเป้ื็อนของสัารเคม่	ทั�งภายั่ในบริเวณโรงงาน
แลัะรอบโรงงาน	จึงจัดให้ม่การซ้ึ่อมแผ่นเหตุั้การณ์ฉุกเฉิน	กรณ่สัารเคม่รั�วไหลั	เพืั�อให้พันักงานเตั้ร่ยั่มความพัร้อม	ในการเกิดเหตุั้การณ์ฉุกเฉิน
	กรณ่สัารเคม่รั�วไหลั	ม่ความสัามัคค่ในการทำางานเป็็นท่ม	สืั�อสัารแลัะวางแผ่นการป็ฏิิบัติั้งานเป็็นท่ม	อยั่่างม่ระบบ	โดยั่ม่การอบรมแลัะฝึ่กซ้ึ่อม
พันักงาน	ปี็ลัะ	1	ครั�ง

ควีามเส่�ยงต่อการเกิดอุบััติเหตุ
	 อาช่ำวอนามัยั่แลัะความป็ลัอดภัยั่ของพันักงานแลัะค่้ค้าธุรกิจเป็็นสิั�งท่�บริษัทฯ		แลัะผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ให้ความสัำาคัญ่เป็็นอยั่่างยั่ิ�ง	อ่ก
ทั�ง	ยั่ังเป็็นเรื�องท่�อาจสัร้างผ่ลักระทบต่ั้อขวัญ่แลัะกำาลัังใจของพันักงานแลัะค่้ค้าธุรกิจ	 ซึึ่�งในปี็	2562	อุบัติั้เหตุั้ท่�เกิดขึ�นภายั่ในบริษัทฯ	ทั�งหมด	
29	รายั่	เพิั�มขึ�น	5	รายั่	จากปี็	2561	ส่ัวนใหญ่่เป็็นอุบัติั้เหตุั้จากการทำางาน	เกิดจากการทำางานไม่ถ้ึกวิธ่	ป้็องกันความเส่ั�ยั่งด้วยั่การอบรมการใช้ำ 
เครื�องมือการทำางานให้กับพันักงาน	แลัะในการทำางานของพันักงานท่�ม่ความเส่ั�ยั่งส้ังสุัดในการได้รับบาดเจ็บแลัะเป้็าหมายั่ท่�บริษัทฯ	 ต้ั้องเร่ง 
ดำาเนินการควบคุมการเกิดอุบัติั้เหตุั้	คือ	แผ่นกส่ัรถึยั่นต์ั้	แลัะแผ่นกเบรกลัม-ช่ำวงล่ัาง
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ตารางสรุปการเกิดอุบััติเหตุจากการดำาเนินงาน

ด�านควีามปลอดภััย หน่วีย 2560 2561 2562

ก�รขึ้�ดง�นเนื�องจำ�กเกิดอุบัต่ำิเหต่ำุ (พนักง�น) กรณ่ 6 6 11

ก�รขึ้�ดง�นเนื�องจำ�กเกิดอุบัต่ำิเหต่ำุ (ผู้้้รับเหม�) กรณ่ 0 0 0

เหต่ำุก�รณ์ทั้่�เกือบเกิดอุบัต่ำิเหต่ำุ กรณ่ 0 0 0

จำำ�นวนพนักง�นทั้่�บ�ดเจำ็บจำ�กก�รทั้ำ�ง�น กรณ่ 13 15 29

จำำ�นวนผู้้้รับเหม�ทั้่�บ�ดเจำ็บจำ�กก�รทั้ำ�ง�น กรณ่ 0 0 0

จำำ�นวนผู้้้เส่ยช่วิต่ำจำ�กก�รทั้ำ�ง�น (พนักง�นและผู้้้รับเหม�) คน 0 0 0

จํานวนลูกจ้างบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
ท่ีประสบอันตรายจากการทํางาน จําแนกตามปี (คน)

หยุดงานเกิน 3 วัน
(ส่งสถานพยาบาล)

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
(ส่งสถานพยาบาล)

ไม่หยุดงาน
(ส่งสถานพยาบาล)

ไม่หยุดงาน
(ไม่ส่งสถานพยาบาล)
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สรุปสถิติการเกิดอุบััติเหตุ จากการที่ำางานข้องบัริษััที่ฯ และบัริษััที่ย่อย ปี 2560-2562

ปี 2560 เท่ี่ากับั 13 ราย / จำานวีนพนักงาน  693 คน 

ปี 2561 เท่ี่ากับั 15 ราย / จำานวีนพนักงาน 789 คน

ปี 2562 เท่ี่ากับั 29 ราย / จำานวีนพนักงาน 788 คน 

การถ่ายที่อดควีามร้� Safety day 
	 การถ่ึายั่ทอดความร้้แลัะพััฒนาทักษะของพันักงานเก่�ยั่วกับความป็ลัอดภัยั่ในการทำางาน	บริษัทฯ	ใช้ำช่ำองทางในการดำาเนินการหลัายั่
ร้ป็แบบ	 เช่ำน	การฝึ่กอบรมตั้ามหลัักส้ัตั้รความจำาเป็็นท่�ได้กำาหนดไว้	การใช้ำกิจกรรม	Safety	day	ป็ระจำาปี็	2562	การฝึ่กป็ฏิิบัติั้เพืั�อเร่ยั่นร้้
จริง	การพััฒนาทักษะจำาเป็็นในการป็ฐมพัยั่าบาลัเบื�องต้ั้น	แลัะการก้้ช่ำพัขั�นพืั�นฐาน(CPR)	เพืั�อช่ำวยั่เหลืัอผ้้่ป็ระสับเหตุั้	เพิั�มทักษะความร้้เก่�ยั่วกับการ 
ป็ฏิิบัตั้ิงานกับสัารเคม่อยั่่างป็ลัอดภัยั่	การใช้ำเอกสัารข่าวสัารป็ระชำาสััมพัันธ์ตั้่างๆ	 เพืั�อให้พันักงานม่ความตั้ระหนักเรื�องความป็ลัอดภัยั่ฯ	แลัะ 
ช่ำวยั่กันป้็องกันมิให้เกิดอุบัติั้เหตุั้ทั�งแก่ตั้นเองผ้้่ร่วมงาน	แลัะทรัพัยั่์สิันของบริษัทฯ

ด�านอาช่วีอนามัย
	 บริษัทฯ	ม่การบริหารจัดการด้านสุัขภาพัของพันักงานแลัะอาช่ำวอนามัยั่	ทั�งได้ม่การตั้รวจสัอบติั้ดตั้ามสัภาพัแวดล้ัอมในการทำางาน	ซึึ่�ง
ครอบคลุัมทั�งป็ระเด็นสัารเคม่		ฝุ่�นลัะออง	แลัะเส่ัยั่ง	ในพืั�นท่�ทำางานเป็็นป็ระจำาทุกปี็	1	ครั�ง		เพืั�อให้สัามารถึกำาหนดมาตั้รการป้็องกัน	แก้ไข	ได้
อยั่่างเหมาะสัม	รวมทั�งการป็รับป็รุงพืั�นท่�ทำางานให้ม่สัภาพัการทำางานท่�ป็ลัอดภัยั่อยั่่างต่ั้อเนื�อง		อาทิ

�	 การจัดตั้รวจสัุขภาพัให้กับพันักงาน	ตั้ามป็ระกาศกระทรวง	เรื�องการตั้รวจสัุขภาพั		พั.ศ.	2547	เป็็นป็ระจำาทุกป็ี	1	ครั�ง	แลัะ 
การตั้รวจสุัขภาพัก่อนเข้ามาทำางานของพันักงานใหม่	แลัะตั้รวจหาสัารเสัพัติั้ดระหว่างปี็

�	 จัดให้ม่การอบรมสัื�อสัารให้ความร้้ด้านสัุขภาพัแลัะอาชำ่วอนามัยั่แก่พันักงานท่�เข้าใหม่แลัะพันักงานป็ระจำา
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�	 ผ่ลัการตั้รวจวัดระดับความดังของเสั่ยั่งในสัถึานป็ระกอบการ(Leq.	8	Hrs.)	ตั้รวจวัดโดยั่บริษัท	 ซ่ึ่.อ่.เอ็ม	 เทคโนโลัยั่่	 (ไทยั่
แลันด์)	จำากัด	 เมื�อวันท่�	 4-5	มิถึุนายั่น	 	 	2562	จำานวน	9	บริเวณ	 เมื�อเป็ร่ยั่บเท่ยั่บกับเกณฑ์์มาตั้รฐานตั้ามป็ระกาศกรม
สัวัสัดิการแลัะคุ้มครองแรงงาน	 เรื�อง	มาตั้รฐานระดับเสั่ยั่งท่�ยั่อมให้ลั้กจ้างได้รับเฉลั่�ยั่ตั้ลัอดระยั่ะเวลัาการทำางานในแตั้่ลัะวัน
	ป็ระกาศในราชำกิจจานุเบกษา	เลั่ม	135	ตั้อนพัิเศษ	19	ง	วันท่�	26	มกราคม	2561	โดยั่เกณฑ์์มาตั้รฐานกำาหนดระดับเสั่ยั่งท่� 
ยั่อมใหล้้ักจ้างได้รับเฉล่ั�ยั่ตั้ลัอดระยั่ะเวลัาการทำางาน	8	ชัำ�วโมง	ในแตั้ล่ัะวนั		ไม่เกิน	85	(เดซึ่เิบลัเอ)	พับวา่ม่ระดบัความดงัของเส่ัยั่ง	
(Leq.	8	Hrs.)	อยั่้่ในเกณฑ์์มาตั้รฐานกำาหนดทั�ง	9	บริเวณ

รายงานผู้ลการตรวีจวัีดระดับัควีามดังข้องเส่ยงในสถานประกอบัการ (Leq. 8 Hrs.) ปี 2562

ลำาดั้บ ส่ถืานที� ผู้ลการื่ตรื่วจ้วดั้/ 

dB (A)

มีาตรื่ฐาน / dB (A) ผู้ลเปีรีื่ยบเทียบ

Leq. * ACGIH *

1 บริเวณแผู้นกซ่อมบริก�ร และศ้นย์บริก�รรถบรรทัุ้ก 75.6 85 85 ผู้่�น

2 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (เครื�องต่ำัดพับโลหะ) 73.5 85 85 ผู้่�น

3 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (แผู้นกปีระกอบ 8) 77.3 85 85 ผู้่�น

4 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (แผู้นกปีระกอบ 6) 76.2 85 85 ผู้่�น

5 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (เครื�องเจำ�ะ) 71.2 85 85 ผู้่�น

6 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (เครื�องต่ำัดเลเซอร์) 75.9 85 85 ผู้่�น

7 บริเวณอ�ค�รผู้ลิต่ำชิ�นส่วน (แผู้นกปีระกอบ 9) 73.2 85 85 ผู้่�น

8 บริเวณอ�ค�ร 1993 รับเหม�คุณสมยศ 78.6 85 85 ผู้่�น

9 บริเวณโรงพ่นส่ CHO 79.1 85 85 ผู้่�น

หมายเหตุุ	*		=	ประกาศกรมสิ่วัสิ่ด่การแล้ะคุ้มครองแรงงาน	เร่�อง	มาตุรฐานระดับัเส่ิ่ยงท่ี่�ยอมให้ลู้กจ้้างได้รับัเฉล่้�ยตุล้อดระยะเวล้าการที่ำางานในแตุ่ล้ะวัน	ประกาศในราชก่จ้จ้านุเบักษา	เล่้ม	135	
	 				 			ตุอนพ่เศษ	19	ง	วันท่ี่�	26	มกราคม	2561
ACGIH				 =	American	Conference	of	Governmental	Industrial	Hygienists,	2017.
Leq.	 =	ค่าเฉล่้�ยของระดับัความดังของเส่ิ่ยง
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รางวัีล และควีามสำาเร็จ ประจำาปี 2562
รางวัีล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019
 CHO ได้รบัร�งวลั Thailand Sustainability 2019 หรือร�งวัลร�ยชื�อหุน้ยั�งยนื ปีระจำำ�ปี ี2562 ต่ำอ่เนื�องเปีน็ปีท่ีั้� 5 เปีน็ร�งวัลด�้น
คว�มยั�งยนื เมื�อวนัพธุ์ทั้่� 26 พฤศจำกิ�ยน 2562 ในง�น SET Sustainability Awards 2019 จำดัโดยต่ำล�ดหลกัทั้รพัยแ์หง่ปีระเทั้ศไทั้ยเพื�อ
ปีระก�ศร�ยชื�อบริษััทั้จำดทั้ะเบ่ยนทั้่�ผู้่�นเกณฑ์์ก�รปีระเมินต่ำ�มต่ำัวช่�วัดด้�นสิ�งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษััทั้
ภิบ�ล (Governance) หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)  
 CHO ได้รับผู้ลก�รสำ�รวจำก�รกำ�กับด้แลกิจำก�รขึ้องบริษััทั้จำดทั้ะเบ่ยน ปีระจำำ�ปีี 2562 ระดับด่เลิศ (Excellent)    
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เก่�ยวีกับัรายงานฉบัับัน่�
แนวีที่างการรายงาน :
	 บริษัทฯ	จัดทำารายั่งานความยัั่�งยั่นือยั่า่งต่ั้อเนื�องเป็็นปี็ท่�	6	เพืั�อเปิ็ดเผ่ยั่ข้อม้ลัผ่ลัการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในระหว่างวันท่�	1	มกราคม	
2562	ถึึง	31	ธันวาคม	2562	โดยั่มุ่งเน้นให้ข้อม้ลัท่�เก่�ยั่วข้อง	ด้านเศรษฐกิจ	สิั�งแวดล้ัอม	แลัะสัังคม	เพืั�อให้ผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ทุกกลุ่ัมได้รับทราบ
ข้อม้ลั	แลัะเกิดความเชืำ�อมั�นในการดำาเนินงาน	ซึึ่�งกลุ่ัมผ้้่ม่ส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยั่ของบริษัท	ได้แก่	ผ้้่ถืึอหุ้น	พันักงาน	ค่้ค้า	ล้ักค้า	ชุำมชำนแลัะสัังคม	เป็็นต้ั้น
		แลัะรายั่งานสัอดคล้ัองตั้ามแนวทางการรายั่งานขององค์กรความร่วมมือฉบับมาตั้รฐาน	(Global	Reporting	 Initiatives	:	GRI	Standard)	 
	แลัะนำาเสันอความก้าวหน้าตั้ามเป้็าหมายั่การพััฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs’)	

การคัดเล่อกเน่�อหาเพ่�อการรายงาน :
	 การคัดเลืัอกเนื�อหาในรายั่งานฉบับน่�ได้นำาป็ระเด็นสัำาคัญ่ต่ั้อการดำาเนินธุรกิจอยั่่างยั่ั�งยั่ืนของบริษัท	 โดยั่บริษัทได้มุ่งเน้นเรื�องการ 
พััฒนาบุคลัากรให้ม่ป็ระสิัทธิภาพั	คุณภาพั	การพััฒนาผ่ลิัตั้ภัณฑ์์	การสัร้างความสุัขให้กับผ้้่ร่วมงาน	แลัะพััฒนาด้านความรับผิ่ดชำอบต่ั้อสัังคม

ข้อบัเข้ตข้องรายงาน :
	 รายั่งานฉบับน่�ได้นำาเสันอข้อม้ลัครอบคลุัมกิจกรรมในทุกสัายั่งานแลัะการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ		สิั�งแวดล้ัอม	แลัะสัังคม	เพืั�อการ
พััฒนาท่�ยัั่�งยั่ืนของบริษัทฯ	แลัะบริษัท	ชำ.ทว่	เทอร์โมเทค	จำากัด		(บริษัทยั่่อยั่)	โดยั่ไม่ได้รวมถึึงบริษัทท่�เก่�ยั่วข้อง		

การรับัรองรายงาน :
	 รายั่งานฉบับน่�มไิด้ม่การตั้รวจสัอบรับรองจากหน่วยั่งานภายั่นอกท่�ม่ความเช่ำ�ยั่วชำาญ่	แต่ั้ได้ผ่่านการตั้รวจสัอบความถ้ึกต้ั้องของรายั่งาน 
โดยั่คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	แลัะคณะกรรมการ	CSR	 เป็็นป็ระจำาทุกปี็	 โดยั่ผ่ลัการตั้รวจสัอบเสัร็จเมื�อวันท่�	2	 เมษายั่น
	2563	 ข้อม้ลัผ่ลัการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายั่งานฉบับน่�ได้นำามาจากระบบการเก็บข้อม้ลัทางบัญ่ช่ำเช่ำนเด่ยั่วกันกับข้อม้ลัในรายั่งาน 
ป็ระจำาปี็	2562	ของบริษัทฯ	โดยั่ได้รับการตั้รวจสัอบบัญ่ช่ำจากผ้้่สัอบบัญ่ช่ำแล้ัว	เพืั�อให้ข้อม้ลัม่ความน่าเชืำ�อถืึอแลัะโป็รงใสั	ทั�งน่�บริษัทฯ	ยัั่งไม่ม่
แผ่นท่�จะส่ังรายั่งานให้หน่วยั่งานภายั่นอกตั้รวจรับรอง

 

รายงานฉบัับัน่�จัดที่ำาเป็นภัาษัาไที่ยและภัาษัาอังกฤษัในร้ปแบับัสิ�งพิมพ์ และส่�ออิเล็กที่รอนิกบันเว็ีบัไซ่ต์   
สามารถดาวีน์โหลดรายงานฉบัับัน่�ได�ท่ี่�  

http://cho.listedcompany.com/attachment.html?id=127303 

หากม่ข้อสังสััยั่หรือคำาแนะนำากรุณาติั้ดต่ั้อ	:	คณะกรรมการ	CSR	แลัะ
ฝ่�ายั่นักลังทุนสััมพัันธ์		บริษัท	ชำ	ทว่	จำากัด	(มหาชำน)

265	หม่้ท่�	4	ถึนนกลัางเมือง	ตั้ำาบลัเมืองเก่า
อำาเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

โทรศัพัท์	043-043880-90	ต่ั้อ	1120	โทรสัาร	043-043899
อ่เมล์ั	info@cho.co.th	หรือ	ir@cho.co.th
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SDGs : Sustainable Development Goals  
(เปา้หมายการพัฒนาอย่างยั�งย่น)
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	ท่�สัอดคล้ัองเป้็าหมายั่การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน		

เปา้หมายการ
พัฒนาอย่าง

ยั�งย่น : SDGs 

กิจกรรมและโครงการข้องบัริษััที่ฯ ท่ี่�
สอดคล�องกับั SDGs 

รายละเอ่ยดการรายงาน

โครงการอาหารราคาถ้ึก	แลัะโครงการข้าวฟร่ การดำาเนินงาน CSR-CHO 4 กล่�ม ฝ่า่ย HAPPY WORK 
PLACE   หน้าท่� 62

การฝึ่กอบรมงานช่ำาง การขัับเคล่�อนนวััตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น หน้า
 13-14	,	51

การประหยัดพื่ลังงานและการลงท่นเพ่ื่�อสิิ่�งแวัดล้อม
 และ โครงการพื่ลังงานไฟฟ้าแสิ่งสิ่วั�าง Solar	Cell

 การดำาเนินงานด้านสิ่ิ�งแวัดล้อม   หน้า 68

ขบวนการห่วงโซ่ึ่คุณค่าท่�ยัั่�งยั่ืน
การออกแบบผ่ลิัตั้ภัณฑ์์
ผ่ลิัตั้ภัณฑ์์ช่ำวยั่สัร้างสัรรค์สัังคม
โครงการ กระบวันการพัื่ฒนางานประจำาสิ่่�งานวัิจัย
	(R2R)

ห�วังโซ�ค่ณค�าท่�ยั�งย่น หน้าท่� 16-17
ผลิตภััณฑ์์และงานบริการ   หน้า 	19
ผลิตภััณฑ์์และงานบริการ  หน้า 28
การขับัเคล่�อนนวััตกรรมเพ่ื่�อการพื่ฒันาท่�ยั�งย่น หนา้ 53

การบริหารจัดการนำ�า การดำาเนินงานด้านสิ่ิ�งแวัดล้อม  หน้า 65

กิจกรรมการป็ล้ักป็�า การดำาเนินงานขัองกิจกรรม CSR-CHO	ฝ่า่ยสิิ่�งแวัดล้อม
 หน้า 64

การดำาเนินงานป้็องกันการคอร์รัป็ชัำ�น
การป็ฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายั่สิัทธิมนุษยั่ชำน

 การต�อต้านการท่จริตคอร์รัปชั่ั�น หน้า 38-40
 การเคารพื่ด้านสิ่ิทธิิมน่ษยชั่น  หน้า 41
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GRI Content Index
GRI Standards

Material 

Topics

Disclo-

sure 

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

102-2 Activities, brands, products, and services 16-17 , 20-27

102-3 Location of headquarters 3

102-4 Location of operations 6, 26-27

102-5 Ownership and legal form 3

102-6 Markets served 18 , 26-27  

102-7 Scale of the organization 9 , 26-27 , 35

102-8 Information on employees and other workers 9-12   

102-9 Supply chain 15-22

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6-8

102-11 Precautionary Principle or approach 71-72 Yes

102-12 External initiatives 39 Yes

102-13 Membership of associations 36-37 Yes

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 2 5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 32-34 128-133

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 36-39 38-40

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 36-39 41

Governance

102-18 Governance structure 35-37

102-19 Delegating authority 35-37

102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social 
topics 35-37

102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social 
topics 43

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 35-37

102-23 Chair of the highest governance body - 49-50  

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 36
47-48,52-

53

102-25 Conflicts of interest - 52

102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values, and 
strategy - 51

102-27 Collective knowledge of highest governance body - 62-63

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance - 60-65

102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts - 49-51

102-30 Effectiveness of risk management processes -

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

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 2 , 81
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GRI Standards

Material 

Topics

Disclo-

sure 

Number

Disclosure Title  

Page 

Number 

(Sustainable 

Report)

Page 

Number 

(Annual 

Report)

Omissions

External 

Assurance

102-35 Remuneration policies - 32-34  

102-36 Process for determining remuneration - 48

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 44-47

102-42 Identifying and selecting stakeholders 37

102-43 Approach to stakeholder engagement 44-47

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 3 , 6-8

102-46 Defining report content and topic Boundaries 48 , 81  

102-47 List of material topics 48

102-50 Reporting period 81

102-53 Contact point for questions regarding the report 81

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 81

102-55 GRI content index 82-86

Economic

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 4 , 29

201-2
Financial implications and other risks and opportunities due to climate 
change 33

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 4

GRI 205: Anti-corruption 

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components  

103-3 Evaluation of the management approach

205-2
Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures 38

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 39-40

Environment

GRI 301: Materials 

GRI 103 
Management 

Approach

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

103-2 The management approach and its components 66-67  

103-3 Evaluation of the management approach 67

301-2 Recycled input materials used 73

GRI 302: Energy 

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 65,68

103-2 The management approach and its components 65

103-3 Evaluation of the management approach 65,68

302-1 Energy consumption within the organization 65,68,73

302-2 Energy consumption outside of the organization 68

302-3 Energy intensity 68

302-4 Reduction of energy consumption 68

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 19,29

GRI 303: Water 
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GRI Standards

Material 

Topics

Disclo-

sure 

Number

Disclosure Title  

Page 

Number 

(Sustainable 

Report)

Page 

Number 

(Annual 

Report)

Omissions

External 

Assurance

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 65

103-2 The management approach and its components 65

103-3 Evaluation of the management approach 65

303-1 Water withdrawal by source 65,73

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 65

303-3 Water recycled and reused 73

GRI 304: Biodiversity 

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 9

103-2 The management approach and its components 9

103-3 Evaluation of the management approach 9

304-1
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protect-
ed areas and areas of high biodiversity value outside protected areas 9 66-67

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 71

GRI 103 
Management 

Approach

GRI 305: Emissions 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 29,68

103-3 Evaluation of the management approach 29,68

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 29,68

305-5 Reduction of GHG emissions 68

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 68

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 103 
Management 

Approach

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

103-2 The management approach and its components 65-68

103-3 Evaluation of the management approach 65

306-2 Waste by type and disposal method 67,73

306-3 Significant spills 73

Social

GRI 401: Employment

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 12

103-2 The management approach and its components 12

103-3 Evaluation of the management approach 12

401-1 New employee hires and employee turnover 9-11

401-3 Parental leave 12

GRI 403: Occupational Health and Safety 

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76

103-2 The management approach and its components 76 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 74-79 Yes

403-1
Workers representation in formal joint management–worker health and 
safety committees 75

403-2
Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of work-related fatalities 77-78  

403-3
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 
occupation 76

403-4
Health and safety topics covered in formal agreements with trade 
unions 74-79 Yes

GRI 404: Training and Education 
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GRI Standards

Material 

Topics

Disclo-

sure 

Number

Disclosure Title  

Page 

Number 

(Sustainable 

Report)

Page 

Number 

(Annual 

Report)

Omissions

External 

Assurance

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 13,50-51

103-3 Evaluation of the management approach 13,50-51

404-1 Average hours of training per year per employee 13-14

404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance 
programs 50-52

404-3
Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews 13-14

GRI 103 
Management 

Approach

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 12

405-1 Diversity of governance bodies and employees 9-11,35

GRI 406: Non-discrimination 

GRI 103 
Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 41

103-2 The management approach and its components 40

103-3 Evaluation of the management approach 35-41

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 41
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