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              ทุนจดทะเบียน  588,998,932.50 บาท
    ชำาระแล้ว   330,475,259.25 บาท

                                                      ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 )                                    

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(นายสุรเดช ทวแีสงสกลุไทย)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

เสน้ทางความสำาเร็จนั้นไม่ไดส้ร้างข้ึนเพียงเพ่ือสร้าง

เมด็เงินเท่านั้น แต่เรา “ ช ทว ี ” ตระหนกัในการก

ระทำาทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำาเนิน

ธุรกิจเพราะคนเราในทุกวนัน้ีทำาธุรกิจมุ่งสร้างแต่

ผลกำาไรจนหลงลืมนึกถึงเพ่ือนมนุษยห์รือสังคม 

ฉะนั้นเราตอ้งคำานึงและใหค้วามสำาคญัอยา่งมากใน

ทุกมิติตอ้งดำาเนินธุรกิจแบบไม่เบียดเบียนใคร ปลูก

ฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดเป็นวฒันธรรม

ในองค์กรรวมทั้ งแตกก่ิงก้านสาขาไปยงัระดับ

เยาวชน  ท่ีสำาคญัเราตอ้งเรียนรู้ ท่ีจะเป็นผูใ้ห้ ดว้ย

การเสียสละบางอยา่ง เพื่อรักษาสมดุลไว ้และน่ีคือ

กระบวนการคิดท่ีเป็นดัง่เช้ือเพลิงในการขบัเคล่ือน

องคก์รใหก้า้วไปสู่ความสำาเร็จอยา่งย ัง่ยนืบนกรอบ

พื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ช 

ทวี มุ่งสร้าง และใส่ใจในการดูแล และตอบแทน

สังคมในหลากหลายดา้น โดยเราตีกรอบในการ

สร้างความยัง่ยืนบนพ้ืนฐานของ Triple Bottom 

Line หรือการสร้างความสมดุลระหว่าง 3 ปัจจยั

หลกั อนัประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในมิติของเศรษฐกิจ ช ทว ีพร้อมพฒันาองคก์รในทุก ๆ ดา้นของหน่วยธุรกิจท่ีมีอยูด่ว้ยการนำาเอานวตักรรม 

เทคโนโลย ี และองคค์วามรู้ มาขบัเคล่ือน ดา้นสงัคมเรามุ่งสร้าง และปลูกฝังโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ขอนแก่น

โมเดล โดยเร่ิมตั้งแต่เยาวชน อาทิ ในดา้นกีฬา การศึกษา และมิติสุดทา้ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม เรายงัเนน้ย ้ ำาในเร่ืองการคิดคน้ส่ิง

เป็นประดิษฐท่ี์เป็นประโยชนต่์าง ๆ ผา่นการบูรณาการกบัภาคการศึกษา อาทิ รถพลงังานไฟฟ้า สถานีเติมพลงังานไฟฟ้า หรือ

ชาร์จจ้ิงสเตชัน่ เป็นตน้  อีกหน่ึงฟันเฟืองท่ีสำาคญัของชีวิต คือกระบวนการคิดในการดำาเนินชีวิตดว้ยหลกั “ธรรมมาภิบาล” 

เราเช่ือเสมอว่า คุณธรรมนั้นไม่สามารถถ่ายทอดไดด้ว้ยเพียงคำาพูด หรือคำาบอกกล่าวแต่จำาเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกปฏิบติัจริง 

เรียนรู้วิถีชีวิต  ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัล่าง จนถึงระดบับน ศึกษาวฒันธรรม และทำาความเขา้ใจกบัการเปล่ียนแปลง ปัญหา 

อยา่ง ลึกซ้ึง เพ่ือใหเ้ขา้ถึง “สัจธรรมของโลกมนุษย”์ ไม่เพียงเท่านั้นเราตอ้งรู้จกัการให ้ “โอกาส” ควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งกบัขีดความสามารถของชาวไทยดว้ยกนั  ภายใตแ้นวคิด แกร่ง กลา้ ต่าง ผสมผสานกบัการพฒันาหน่วยงานดว้ย

การใชน้วตักรรม เทคโนโลยี องคค์วามรู้ ผนวกไปกบัการตระหนกัถึงการตอบแทนสังคมในทุกมิติเพ่ือสร้างความยัง่ยืน 
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สำานักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที ่265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 

ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมืองขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น 40000

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)
                      ชื่อย่อหลักทรัพย์

บริษัทก่อตั้งเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2537
จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
13 พฤษภาคม  2556

สัดส่วนการถือหุ้น
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 )                                    

รายใหญ่  
63.034%

รายย่อย
36.966%

              ทุนจดทะเบียน  588,998,932.50 บาท
    ชำาระแล้ว   330,475,259.25 บาท

                                                      ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 )                                    

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

หุ้นสามัญ  ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

                                    
- จำานวนหุ้นจดทะเบียน 1,321,901,037 หุ้น 
   กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จำานวนหุ้นชำาระแล้ว     1,321,905,217 หุ้น

สิ้นปี 2563 

รายได้รวม 647.96 ล้านบาท      



 CHO จะเป็นผู้นำาในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยรีะดบัโลก เข้ากบัการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลศิ สร้างความเช่ือมัน่ ความพงึพอใจ
ต่อลูกค้า ด้วยจติวญิญาณทีรั่บผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมเีป้าหมายจะนำา สินค้า คุณภาพ ภาย
ใต้ Brand CHO สู่ระดบัสากล ด้วยความภาคภูมใิจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอำานาจ
การแข่งขนั สู่การเป็นผู้นำาด้านนวตักรรมเทคโนโลยใีห้กบัประเทศไทย

•  การสร้างองค์ความรู้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO 
     และพฒันาบุคลากร
•  ขยายการรับรู้ และความตระหนักใน Brand 
     พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั Brand CHO
•  ผลติสินค้าทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมมคีวามยัง่ยืน
     ความปลอดภยั
•  สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง
•  ศึกษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยใีหม่
     อย่างต่อเน่ือง
•  มคีวามเป็นเลศิด้านการเงนิ และการตลาด
•  มุ่งสู่ความเป็นเลศิตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ TQA 
     และด้านนวตักรรม
•  สร้างอตัลกัษณ์คนพนัธ์ุ CHO 

Creativity to drive innovative developments 
ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นนวตักรรม และส่งเสริม

ความคิดใหม่ๆท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันา

High Performance Organization under 
Good Governance 
องคก์รสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจดัการ
อยา่งโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

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

มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธ์ุ CHO  

อัตลักษณ์

แกร่ง
กล้า
ต่าง

STRONG, BRAVE 
AND DIFFERENT

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เอกลักษณ์

 

CHO
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ธุรกิจของบริษัท
 กลุ่มครอบครัวทวแีสงสกลุไทย (หรือ “กลุ่ม ช ทว”ี) โดยนายชอ ทวแีสงสกลุไทย และนางอุษา ทวแีสงสกลุไทย เป็นผู ้
บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจงัหวดัขอนแก่น และเป็นผูริ้เร่ิมธุรกิจเป็นตวัแทนจำาหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาไดข้ยายธุรกิจ
ไปยงัการผลิต และต่อตวัถงัรถบสั ในปี 2523 ไดข้ยายการผลิต และต่อตวัถงัรถพว่ง-ก่ึงพว่ง และรถขนส่งประเภทต่างๆ กลุ่ม 
ช ทว ีไดพ้ฒันาเทคโนโลยรีถพว่ง รถเพื่อการพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง
 ในรุ่นท่ีสองของกลุ่ม ช ทว ีนำาโดยนายสุรเดช ทวแีสงสกลุไทย บุตรชายของนายชอ ทวแีสงสกลุไทย และนางอุษา ทวี
แสงสกลุไทย ซ่ึงจบการศึกษาดา้นวศิวกรรมยานยนต ์และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญ่ีปุ่น มองเห็นแนวโนม้ความตอ้งการ
ของระบบขนถ่ายสินคา้จำานวนมาก ดว้ยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเลง็เห็นถึงความสำาคญัของนวตักรรมดา้นการต่อตวัถงัรถ
บรรทุก ท่ีอาศยัเทคโนโลยชีั้นนำาจากต่างประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิง่ข้ึนในอุตสาหกรรมรถพว่ง-ก่ึงพว่งในอนาคต จึงไดต้ดัสิน
ใจก่อตั้ง บริษทั ช.ทว ีดอลลาเซียน จำากดั (“บริษทั ช ทว ีจำากดั (มหาชน) ในปัจจุบนั” หรือ “CHO”) เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2537 
โดยการร่วมทุนระหวา่งบริษทัของครอบครัว คือ บริษทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จำากดั (“CTV-1993”) และบริษทัผูผ้ลิตตวัถงัรถ
บรรทุก และรถพว่งชั้นนำาจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต 
ประกอบตวัถงั และติดตั้งระบบวศิวกรรมท่ีเก่ียวกบัตวัถงัรถบรรทุก รถพว่ง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
10.00 ลา้นบาท โดย CTV-1993 และกลุ่มผูถื้อหุน้ฝ่ายไทย ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน  ต่อมาในปี 2557 DOLL ไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหารเป็นบริษทักลุ่มการเงิน CMP. ทำาใหมุ่้งเนน้ใน
การขายมากกวา่การพฒันาสินคา้ และในปี 2559 CHO หมดสญัญาระหวา่งกนักบั DOLL และไม่ไดต่้อสญัญาอีก โดย CHO 
ไดมี้การทำา MOU กบับริษทัท่ีมีนวตักรรมสามารถถ่ายทอดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชนก์บั CHO เช่น Faymonville จากประเทศ
เบลเยยีม ซ่ึงมียอดขายติด 1 ใน 3 ของโลก และมีเทคโนโลยใีนการผลิตรถใหญ่ หลากหลายแบบ Siemens AG จากประเทศ
เยอรมนี เป็นบริษทัท่ีมีการพฒันาดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัระดบัโลก เป็นตน้
 นอกจากน้ี ในปี 2548 บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบันกัธุรกิจชาวฝร่ังเศสก่อตั้ง “บริษทั ช.ทว ีเทอร์โมเทค จำากดั” (“CTV-TMT”) 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 10.00 ลา้นบาท โดย CHO ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาวฝร่ังเศส ถือหุน้
ในสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตูบ้รรทุกหอ้งเยน็ไฟเบอร์กลาส 
น้ ำาหนกัเบา สำาหรับรถขนส่งสินคา้ อาหารสด และแหง้ เพื่อรักษาคุณภาพสินคา้จนถึงปลายทาง ทั้งดา้นรูปร่าง คุณภาพ ตลอด
จนอุณหภูมิของสินคา้ ใหค้งอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัก่อนทำาการขนส่ง ปัจจุบนั CHO ถือหุน้ใน CTV-TMT ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน
 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง บริษทัฯ เคแอลอาร์ที จำากดั (บริษทัยอ่ย) เพ่ือเขา้ยืน่ประมูลโครงการ
ขอนแก่นพฒันาเมือง 2 โครงการ โดยกิจการร่วมคา้ CKKM และโดยนิติบุคคลร่วมทำางาน KLRTT โดยอยูร่ะหวา่งรอผลประมูล
 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนการจดัตั้งบริษทั อมรรัตนโกสินทร์ จำากดั “ARK” (บริษทัยอ่ย) เพ่ือ
ประกอบธุรกิจ บริหารจดัการรถโดยสารประจำาทาง อจัฉริยะ (SMART BUS) 
 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนจดัตั้งบริษทั ออลเอส โฮลด้ิง จำากดั เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและ
ประกอบรถ ดำาเนินกิจการรถรับจา้งสาธารณะ กิจการเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนกิจการรถรับจา้งสาธารณะ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียว
เน่ืองกบัรถรับจา้งสาธารณะ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ 30 ธันวาคม 2563 )

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

CHO
ทุนจดทะเบียน  588,998,932.50 บาท
ทุนจดชำาระแลว้ 330,475,259.25 บาท

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้0.25 บาท

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด

CTV-TMT
ทุนจดทะเบียน  20 ลา้นบาท
ทุนจดชำาระแลว้ 20 ลา้นบาท

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้10 บาท
จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2548

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำากัด

ARK
ทุนจดทะเบียน  2 ลา้นบาท
ทุนจดชำาระแลว้ 2 ลา้นบาท
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท

จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561

99.99% 99.97%

49.00 % บริษทั เคแอลอาร์ท ีจำากดั
  6.25 % บริษทั ออลเอส โฮลดิง้ จำากดั
50.00 % กจิการร่วมค้า เจวซีีซี
10.00 % กจิการร่วมค้า เลคเิซ่ แอนด์ ช.ทว ี 
60.00 % กจิการร่วมค้า เจวซีีเคเค
50.00 % กจิการร่วมค้า เจวโีอพวีี

60.00 % นิตบุิคคลร่วมทำางาน KLRTT  
 *บริษทั เคแอลอาร์ท ีจำากดั (KLRT) ถือหุ้น
50.00 % กจิการค้าร่วม “กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO”                     
49.00 % กจิการร่วมค้า ซีเคเคเอม็
      -        Consortium Agreement for BMTA E-Ticket Project
49.00 % กจิการร่วมค้า ช ทว ี– เกยีรติ

แกร่ง
กล้า
ต่าง

STRONG, BRAVE 
AND DIFFERENT
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สำานกังานและโรงงานขอนแก่น 246 คน 
ศูนยซ่์อมขอนแก่น
ท่าพระ 13 คน

ศูนยซ่์อมหนกั ชลบุรี(ซ่อมหนกั) 22 คน

ศูนยซ่์อมสุราษฎร์ธานี 9 คน

ศูนยซ่์อมรถเมลก์รุงเทพและปริมณฑล 489 คนั 
102 คน

สำานกังานขายกรุงเทพฯ (หลกัส่ี) 8 คน 
ศูนยซ่์อมลำาลูกกา 9 คน 
ศูนยซ่์อมวงันอ้ย 15 คน 
ศูนยซ่์อมบางบวัทอง 9 คน 
ศูนยซ่์อมสามโคก 11 คน

บุคลากรและการดูแลบุคลากร

           จำานวนพนักงาน 
                   จำานวนพนักงาน

      ทั้งหมด 444 คน

ชาย 
373 คน

  หญิง
71 คน

จำานวนระดบัผู้บริหารทั้งหมด 12 คน

จำานวนระดบัผู้จดัการทั้งหมด 31 คน

จำานวนพนักงานทัว่ไปทั้งหมด 401 คน

จำานวนผู้รับเหมาทั้งหมด 8 คน

  ชาย 
 10 
คน

หญิง
   2 
   คน

 หญิง
     8 
     คน

 หญิง
   62 
   คน

  ชาย 
 23 
คน

  ชาย 
 339 
 คน

หญิง 
   8 
   คน

 หญิง 
   62 
   คน

  ชาย
   8 
 คน

ณ 31 ธันวาคม 2563
(บริษทัไม่มพีนักงานช่ัวคราว)

ข้อมูล
การจ้างงาน

จำานวนพนักงานทั้งหมด 
(แบ่งตามพื้นที่)

พนักงานใหม่

พนักงานที่ออกจากงาน

ผู้รับเหมา

ผู้บริหาร

ขอนแก่น   กรุงเทพฯ   ศูนย์ซ่อม 
                    (หลักสี่)      ทั้งหมด 

 ขอนแก่น   กรุงเทพฯ   ศูนย์ซ่อม 
                    (หลักสี่)      ทั้งหมด 

 ขอนแก่น  กรุงเทพฯ   ศูนย์ซ่อม 
                    (หลักสี่)      ทั้งหมด 

574       115        100

107        80         16

    519         43         228      246         8        190

    105         10         53

    158          6          32 101       12        43

       8         0         0

      18         3         30

 209        37        51

     55         0           0

    10         4           0         10         2         0

  44         0         0

  10         5         0

2561 2562 2563
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ทรัพยากรบุคคล

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
อายุต่ำากว่า 30 ปี

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หน่วย

คน

คน

คน

คน

คน
คน
คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน
คน

คน

คน

2561

 666            670                      373

 176                    150                        40

422                    473                      229
272                    216                      172

  621                    624                      339
  111                    109                       62

123                    120                        71

  27                       18                         11

95                      101                        43

 13                       13                         10

   44                       54                          8

 32                       32                         23

  141                     167                     258

 2                          1                           2

  4                          1                           0

 9                         11                           8

  15                        26                        39 

2562 2563

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุ 50 ปีขึ้นไป

การลาออกโดนสมัครใจ

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

บริษัทให้ออก

อายุต่ำากว่า 30 ปี

อายุต่ำากว่า 30 ปี

พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

คน

ร้อยละ

75                         71                        31

107                       88                        20

21                         9                           0

จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร

ชาย

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางาน 
หลังจากลาคลอดบุตร

หญิง
ร้อยละ
ร้อยละ

 77                         76                       92

9                          0.25                       0

 67                        115                    164

0                            0                   56.57

6                             1                         0        

89                           89         84

6                             1                         0          

  11                           13                     16

12                           2                       41

147                    24.18                43.43

การฝึกอบรม

ระดับผู้บริหาร

หน่วย   2561                2562              2563

31.17                  28.50               18.50
ระดับผู้จัดการ
ระดับต่ำากว่าผู้จัดการ ชั่วโมง/คน

ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน

 25.23                  27.30               16.90 
9.23                    17.08               10.22

พนักงานแบ่งตามอายุ

ผู้รับเหมา

พนักงานที่ลาออกจากงาน

พนักงานงานใหม่แบ่งตามอายุ

 
จำานวนพนักงานที่ลาออก

 
การลาออกจากงานของพนักงาน (แบ่งตามอายุ)

การลาคลอดบุตร

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

พนักงานที่ได้รับการทดสอบพัฒนาการด้านการปฏิบัติงาน

จำานวนระดับผู้บริหาร คน  15                       14                         12

จำานวนระดับผู้จัดการ คน  41                       43                         31

จำานวนพนักงานทั่วไป คน  732                    733                      401

 
พนักงานใหม่

จำานวนพนักงานทั้งหมด (บริษัทไม่มีพนักงานชั่วคราว) คน 789 790 444
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การจ้างงาน
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานบริษทัไดรั้บการพิจารณา แต่งตั้ง โอนยา้ย ไปดำารงตำาแหน่งใหม่  โดยคดัเลือก

จากพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัตำาแหน่งดงักล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนกังานท่ีมีความ

เหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งดงักล่าวได ้ บริษทัจะสรรหาจากบุคคลภายนอก สำาหรับคุณสมบติัของผูส้มคัร บริษทัเปิดรับผู ้

สมคัรทุก เพศ เช้ือชาติ ศาสนาท่ีมีอายไุม่ต่ ำากวา่ 18ปี บริษทัมีนโยบายการสรรหาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีความรู้ความสามารถ

เขา้ปฏิบติังานในตำาแหน่งอยา่งเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

•  เงินเดือน  

•  ค่าครองชีพ

•  ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ 

•  สวัสดิการค่าที่พักอาศัยพนักงาน

•  เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

•  เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

•  ประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

•  ชุดเครื่องแบบพนักงาน

•  อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน

•  การช่วยเหลืองานศพพนักงานที่เสียชีวิต

•  สวัสดิการผู้เกษียณอายุ สำาหรับพนักงานที่ยังคงมีศักยภาพปฏิบัติงานต่อได้

   จะได้รับการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้าง ต่อไป

•  เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบบริษัท

C
H
O
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การศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน 
(Education & Training)

 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้รับการฝึกอบรมจากภายในและภายนอก ซ่ึงไดมี้การวางแผนตามลกัษณะ

ตำาแหน่งงาน ( Career Path )   เพ่ือพฒันา  และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในลกัษณะงานของตวัเอง ประโยชนท่ี์เห็นได้

ชดัท่ีสุดคือประสิทธิภาพในการทำางานของพนกังานท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการนำาความรู้ท่ีได ้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและยงั

มีส่วนช่วยสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ส่วนประโยชนต่์อพนกังานจะเห็นชดัในดา้นของความรู้ ความสามารถ และโอกาส

ในการพฒันาในสายอาชีพของพนกังานแต่ละคน ซ่ึงจากการสงัเกตของหวัหนา้งาน พนกังานมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน

มากข้ึนส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน

 เพ่ือพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้เชิงลึกทั้งดา้นแนววทิยาการคิด หลกัการ ตลอดจนเทคนิคการบริหารงานท่ีตนเองรับ

ผดิชอบอยา่งมีคุณภาพ มุ่งเนน้ในการประยกุตค์วามรู้ท่ีไดเ้พ่ือใชใ้นการทำางานวจิยัพ้ืนฐาน อีกทั้งมุ่งเนน้การพฒันาคนโดยเนน้

ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นศูนยก์ลาง และเนน้การพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ เพื่อแสวงหาส่ิงใหม่ๆ ในการพฒันาองคก์ร

หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการทำางาน 
โครงการรถโดยสาร NGV”

หลกัสูตร การใช้โปรแกรม Solid work

หลกัสูตร “หลกัการประกอบตวัถงัรถบัส”

ภาพตัวอย่างการฝึกอบรมภายในปี 2563

ภาพตัวอย่างการฝึกอบรมภายในปี 2563

C
H
O
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ผลการดำาเน ินงานการศึกษาและฝึ กอบรม ปี 2563

แนวทาง
การเรียนรู้จาก
การทำางานจริง
(On the job 
Trainings)

การอบรม
ภายในบริษทั

(In-house 
Trainings)

การอบรม
ภายนอก
(Public 

Trainings)

-

61,534

100,912

มกีารทำาเป็น matrix skill เพ่ือวดัระดบั
ความสามารถของพนักงานได้ง่ายขึ้น

14 หลกัสูตร
310 ราย

ช่ัวโมงอบรมเฉลีย่ 19 ชม./คน/ปี

24 หลกัสูตร
84 ราย

ช่ัวโมงอบรมเฉลีย่  12 ชม. /คน/ปี

การให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือ
ปฏิบัติงาน จริงๆ ในสถานที่
ทำางานจริงภายใต้การดู และ
ให้คำาแนะนำาของหัวหน้างาน

ส่งพนักงานไปอบรมในหลกัสูตรที่
จดัโดยสถาบันภายนอก

- กลุ่มวชิาอบรมพืน้ฐาน
- กลุ่มวชิาการอบรมภาคปฏิบัติ
- กลุ่มวชิาการอบรมเสริม
- กลุ่มวชิาการอบรมบริหารงาน
  เชิงคุณภาพ
- กลุ่มวชิาเลือก

วธีิการ ผลงานปี 2563 ค่าใช้จ่าย(บาท)

การอบรมภายในบริษัท (In-house Trainings)

การอบรมภายนอกบริษัท (Public Training)

 บริษทัฯ จดัอบรมภายในเพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบั ไดเ้พิม่พนูพฒันาความรู้ความสามารถในการทำางานตามตำาแหน่ง

งาน และความเป็นผูน้ำาควบคู่กนั อีกทั้งเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการทำางาน 

 เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานในองคก์รไดเ้ลือกเขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีตอ้งการพฒันาตนเองอนัเป็นการเสริม

สร้างองคค์วามรู้ และพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีจะนำาไปสู่การพฒันาองคก์รในทุกดา้น เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและเพิ่มผลกำาไรอยา่งต่อเน่ือง

ภาพตัวอย่างการฝึกอบรมภายในปี 2563

หลกัสูตร “งานซ่อมบำารุงเคร่ืองยนต์” หลกัสูตร “ธุรการมืออาชีพ CHO”
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

 คู่
ค้า

ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของ CHO

ที่มีคุณภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

การส่งมอบสินค้า
สู่ลูกค้า

การจัดการและพัฒนาด้าน
แรงงานโดยการศึกษาและ
อบรมที่มี คุณภาพสูงสุด

การพฒันาผลติภณัฑ์

พัฒนาเทคโนโลยี
โ ด ย ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง

ลดช่ัวโมงการทำางานและ
เ พิ่ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ทำางานด้วยวิธีคิด R2R

ศูนย์ซ่อมบริการ
* อนาคต CHO จะขยายสาขา

ศูนย์ซ่อมบริการไปทัว่ประเทศ 
และขยายไปต่างประเทศ *
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ผลิตภัณฑ์และงานบริการ
 เป็นการผลิตสินคา้คุณภาพภายใตก้ารออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านใหก้บัลูกคา้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และ

หน่วยงานราชการทั้ง ในและต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่ม

 กลุ่มผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Products)

  กลุ่มสินคา้ตามมาตรฐานของ CHO เป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้สัง่ผลิตตามแบบมาตรฐานของบริษทัฯ ท่ีเนน้การใชง้าน

ปกติทัว่ไป โดยไม่ตอ้งใชร้ะบบวศิวกรรมหรือเทคโนโลยมีากนกัเป็นรถเชิงพาณิชย ์ท่ีออกแบบตามความตอ้งการใชง้านของ

ลูกคา้ เพ่ือประโยชนสู์งสุดในการใชง้านเหมาะสมกบัเงินลงทุน เป็นรถท่ีใชเ้พ่ือการบรรทุกสินคา้หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น 

กลุ่มรถบรรทุก รถพว่ง-ก่ึงพว่งทัว่ไป รถตูไ้ฟเบอร์กราสน้ ำาหนกัเบา รถประชุมสมัมนา รถขนออ้ยแบบเทขา้ง เป็นตน้   

 กลุ่มผลติภณัฑ์ออกแบบพเิศษ (Special Products) 

  กลุ่มสินคา้ท่ีมีความตอ้งการ การออกแบบเพ่ือความพิเศษของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเทคโนโลยท่ีีสลบัซบัซอ้น มีระบบ

วศิวกรรมท่ีแม่นย ำาในการใชง้านเป็นรถเชิงพาณิชยใ์นอุตสาหกรรม Logistic การบินและอ่ืนๆ เช่นกลุ่มรถบรรทุก รถพว่ง-

ก่ึงพว่งพิเศษ รถลำาเลียงอาหารข้ึนเคร่ืองบิน (Catering) รถพยาบาลพิเศษในสนามบิน (Ambulance Truck) รถดบัเพลิงใน

สนามบิน รถซ่อมบำารุงเคร่ืองบิน (Maintenance Platform) รถตรวจสะพาน รถวเิคราะห์ผลตรวจโควทิ รถใชง้านตามความ

ตอ้งการพิเศษต่างๆ ท่ี CHO ออกแบบใหต้ามความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ รวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือเสนอการใช้

งานใหเ้หมาะสม สะดวกกบังานเฉพาะดา้น เช่น รถหุม้เกราะ เป็นตน้
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 กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services)

   

 การบริหารจดัการในโครงการต่างๆ ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญของพนกังานเฉพาะกลุ่มงาน ดงัต่อไปนี ้

 โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทพัเรือ 

 เป็นโครงการสร้างเรือลำาแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยใชแ้บบเรือ และไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการ

สร้างเรือ จากบริษทั BAE SYSTEMS  (ประเทศสหราชอาณาจกัร) บริหารโครงการ ทั้งดา้นการบริหารการสร้างเรือพร้อม

บริหารการเงิน โดยโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ในปี 2557 และในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บงานบริหารโครงการเรือลำาท่ี 2 บาง

ส่วนและการก่อสร้างช้ินส่วนของเรือบางรายการทำาการส่งมอบเพื่อประกอบเรือ

 อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดท้ ำาการต่อเรือ OPV ลำาท่ีสองช่ือ เรือหลวงประจวบคีรีขนัธ์ มีระวางขบัน้ ำาไม่นอ้ยกวา่ 1,960 ตนั 

สามารถปฏิบติังานร่วมกบัเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่ต่ ำากวา่ 11.5 ตนั และเรือ lifeboat 1 ลำา สามารถออกปฏิบติังานในทะเลอยา่ง

ต่อเน่ืองไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 วนั โดยไม่ตอ้งรับการส่งกำาลงับำารุงเพิ่มเติม สามารถปฏิบติัการไดถึ้งสภาวะทะเลระดบั 5 

(Sea State 5) ความเร็วสูงสุดไม่ต่ ำากวา่ 23 นอต (ท่ี Full load) ระยะปฏิบติัการไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ไมลท์ะเล (ท่ีความเร็วเดิน

ทางไม่ต่ ำากวา่ 15 นอต) โดยมีพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขนัธ์ลงน้ ำาเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 

2563 บริษทัฯ ไดล้งนาม บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง จำานวน 

6 ลำา ของกองทพัเรือฟิลิปปินส์ กบัสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (“สทป.”)

 โครงการบริหารงานซ่อมบำารุงรถขนส่งสำาหรับ Tesco-Lotus & Linfox 
 งานซ่อมบำารุงเพ่ือรักษาสมรรถนะการใชง้าน (PM) ของรถในพ้ืนท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ของ Tesco-Lotus ปัจจุบนั

มีศูนยซ่์อมอยูใ่น Distribution Center (DC) จำานวน 6 แห่ง ศูนยซ่์อมนอก DC. บริการลูกคา้รวม 3 แห่ง รวมทั้งมีศูนยต่์าง

ประเทศ 1 แห่ง (ประเทศเวยีดนาม)

กลุ่มบริหารโครงการ
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 โครงการขนส่งมวลชนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น (KKU Smart Transit)

ศูนย์ซ่อมบริการตวัถงัรถบรรทุก
 ศูนยซ่์อมบริการตวัถงัรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวงันอ้ย และสาขาพทัยา เป็นศูนย์

ซ่อมหนกัรถบรรทุก และงานซ่อมบริการเสริมงานจากโครงการบริหารซ่อมรถบรรทุกใหก้บั Tesco-Lotus รวมทั้งลูกคา้

ทัว่ไป และซ่อมบริการใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือรถกบับริษทัฯ 

 เป็นการบริหารและจดัการโครงการขนส่ง
มวลชนในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในนาม KKU 
Smart Transit ท่ีใชร้ะบบ Smart Transit ผ่าน 
Electronic, IT ต่างๆ และ Application ท่ีสมบูรณ์
ทั้งระบบ ปัจจุบนัเป็นโครงการ Smart Transit 
ตวัอย่างให้กบัหลายองคก์รเพ่ือศึกษาดูงาน ใน
เร่ืองการดำาเนินการดา้น Smart ขนส่งมวลชน

   กลุ่มงานบริการ
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 และเปิดเพิม่อกี 3 แห่ง ในพืน้ทีภ่าคเหนือ อสีานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง อาท ิเชียงใหม่ อดุรธานี และหาดใหญ่ เป็นต้น ใช้

เงนิลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพ่ือให้บริการซ่อมแซม บำารุงรักษา เคร่ืองยนต์ ตวัถงั ระบบไฟฟ้า แบบเตม็ระบบ โดย

ต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดมิของบริษทัฯ ซ่ึงได้เปิดดำาเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซ่ึงมผีลการดำาเนินการเป็นที่

น่าพอใจ และผลการสำารวจความต้องการจากธุรกจิลอจสิตกิส์ ในประเทศว่ามคีวามต้องการในธุรกจินี ้บริษทัวางแผนเพิม่

บริการจดทะเบียน ต่อภาษ ีประกนัภยัพร้อมจำาหน่ายอะไหล่อปุกรณ์ตกแต่ง โดยมทีมีช่างมืออาชีพ เคร่ืองมือทีท่นัสมยั พร้อม

ทั้งระบบการบันทกึข้อมูลประวตักิารซ่อมแซมทีส่ามารถเช่ือมโยงข้อมูลประวตักิารซ่อมของรถแต่ละคนัได้ทุกศูนย์บริการ 

 บริษทัฯ ลงทุนเปิดศูนยบ์ริการรถบรรทุกแบบ One Stop 

Service ในช่ือ "สิบลอ้ 24 ชัว่โมง by CHO" โดยบริษทัฯ ไดด้ำาเนิน

การเปิดศูนยแ์รกท่ีจงัหวดัชลบุรี และจะเปิดเพ่ิมอีก 7 แห่ง  ทัว่

ประเทศ ภายในปี 2566 โดยภายในภายในปี 2564 จะเปิดเพิ่มท่ี

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 

ศูนย์ซ่อม One Stop Service 

โครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เช้ือเพลงิก๊าชธรรมชาต ิ(NGV) ให้กบัองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)   

พร้อมซ่อมแซมและบำารุงรักษารถโดยสาร

 กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ท่ีร่วมจดัตั้งโดย บริษทั สแกน อินเตอร์ จำากดั (มหาชน) และ บริษทั ช ทวี จ ำากดั 

(มหาชน) ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายและวา่จา้งซ่อมแซมบำารุงรักษารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศใชเ้ช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) จำานวน 489 คนั กบั องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งโครงการ

รวมทั้งส้ิน 4,261 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดด้ำาเนินการส่งมอบครบตามสญัญาฯ จำานวน 489 คนั  และเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

ไดรั้บเงินค่ารถครบตามสญัญาฯ ตามกำาหนดเรียบร้อยแลว้และยงัคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบำารุงรักษารถโดยสาร

ระยะเวลา 10 ปี
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4433..5599
ลล้้าานนบบาาทท

330066..8822
ลล้้าานนบบาาทท

227777..0066
ลล้้าานนบบาาทท

สสััดดสส่ว่วนนกกาารรขขาายยใในนปปีี  22556633

กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ

ประเทศไทย
โครงการซ่อมปืนใหญ่ / รถกึง่พ่วง / รถขนอ้อย

91.26 %

ประเทศเวยีดนาม
รถดบัเพลงิ 

3.33 %

เขตบริหารพเิศษ ฮ่องกง
รถลำาเลยีงอาหารสำาหรับเคร่ืองบิน (Catering)

0.94 %

ประเทศญีปุ่่น
รถดบัเพลงิ / รถกึง่พ่วง 

0.25 %

ประเทศอ่ืน ๆ
รถลำาเลยีงอาหารสำาหรับเคร่ืองบิน (Catering)

 2.74 %

ประเเทศเกาหลี
รถลำาเลยีงอาหารสำาหรับเคร่ืองบิน (Catering)

1.48 %

สัดส่วนยอดขายสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2563

สัดส่วนการขายสินค้าแยกตามประเทศปี 2563
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ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม
รถ Smart พุ่มพวง
 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัจงัหวดัขอนแก่น ผลิตและออกแบบผลิตภณัฑร์ถโมเดล “Smart พุม่พวง” ใน

โครงการ “รถพุม่พวงขอนแก่น” วิ่งนำาส่งสินคา้ อาหาร ส่งตรงถึงมือชาวบา้นในหมู่บา้น ดว้ยอาหารท่ีมี

คุณภาพ สด ใหม่ทุกวนั โดยติดตามผา่นแอปพลิเคชนับนมือถือ รายการสินคา้ ราคา เวลาใหบ้ริการ แถม สัง่

สินคา้นดัวนัเวลา สถานท่ีล่วงหนา้ไดด้ว้ย พร้อมชำาระเงินดว้ย QR Code ลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา (COVID-19) 

รถ London Taxi พัฒนาเป็นระบบไฟฟ้า (EV)
 บริษทัฯ ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการวิจยั

กบับริษทั เอเชีย แคบ็ จำากดั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2564 เพื่อพฒันารถ 

ASIA CAB ไฟฟ้าตน้แบบ โดย “เอเชีย แคบ็” เป็นเจา้ของและผูผ้ลิตรถ

ลอนดอนแทก็ซ่ี ในนาม CABB Taxi สญัชาติไทย ท่ีมีวสิยัทศัน ์มุ่งมัน่ 

ท่ีจะพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐาน

สากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีบริษทัฯ เป็นผูรั้บสัญญา 

ทำาการพฒันารถลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเปล่ียนจากระบบเคร่ืองยนต์

สนัดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลัก๊อิน (PEV) พร้อมใหบ้ริการในไทย

ในปี 2565 และบริษทัฯ จะเป็นผูศึ้กษาตลาดเพ่ือส่งออกไปยงัต่าง

ประเทศภายในปี 2566 โดยเร่ิมจากประเทศท่ีใชร้ถพวงมาลยัขวา 

ถังขยะอัจฉริยะแบบฝังพื้น
และระบบจัดการขยะ (ECO Waste System)

บริษทัฯ คิดนวตักรรมผลิตภณัฑถ์งัขยะอจัฉริยะแบบฝังพ้ืนและระบบ

จดัการขยะ (ECO Waste System) ดา้นงานส่ิงแวดลอ้ม วางแผนเสนอ

ใหก้บัหน่วยงานรัฐบาล เพ่ือใชใ้นงานชุมชน และงานเทศกาลต่างๆ 

เช่น งานประจำาจงัหวดั เป็นตน้

โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ 
(Smart Farming)

 บริษทัฯ ร่วมมือกบัจงัหวดัขอนแก่น และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพฒันาโครงการเกษตร

อินทรียอ์จัฉริยะ (Smart Farming) สนบัสนุนเกษตรกร ให้

กา้วไปสู่การเป็น Smart Farm ปรับเปล่ียน การเกษตรกรใช้

เทคโนโลยใีนยคุดิจิทลั และช่วยแกไ้ขปัญหาขจดัความยากจน 

ใหก้บัเกษตรกร ณ พ้ืนท่ี วสิาหกิจชุมชนปลูกผกัปลอดสาร โดย

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตโรงเรือนควบคุมอจัฉริยะ และภายในปี 2563 

โครงการฯ อยู่ในช่วงเร่ิมวางแผนระบบการดำาเนินงาน 

ประเทศญีปุ่่น
รถดบัเพลงิ / รถกึง่พ่วง 

0.25 %
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 การบริหารจดัการความยัง่ยนืขององคก์รจะไดรั้บนโยบายการกำาหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการ

บริษทัมีหนา้ท่ีสำาคญัในการวางเป้าหมาย ถ่ายทอดวสิยัทศัน ์และกรอบการบริหารจดัการมายงัฝ่ายบริหารรับผดิชอบ ทั้งน้ี

การถ่ายทอดจะอาศยักลไก กระบวนการดำาเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย ความมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทั้งองคก์ร

 เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ท่ีสำาคญัขององคก์รคือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ทั้งน้ีทิศทางนโยบาย

ของการจดัการความยัง่ยนืจะใชก้ระบวนการจากกลุ่มต่างๆใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  (All the time) โดยใชก้ลไกท่ีมีอยู่

เช่น หลกัสูตรโรงเรียนช่าง ช ทว ี หลกัสูตรการพฒันาพนกังาน (CHO Program) กระบวนการของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ี

การขบัเคล่ือนเชิงนโยบายเพ่ือนำาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสำาคญัคือ การผลกัดนัและพฒันาการทำางานประจำาอยา่ง

เป็นระบบ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดน้ำาเคร่ืองมือท่ีสำาคญัมาใชใ้นการขบัเคล่ือนคือ R2R (Routine to Research) โดยมีกระบวนการ

พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement, CQI)  เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนท่ีสำาคญัในการพฒันางาน

ประจำาไปสู่กระบวนการทำาวจิยัในงานประจำา (R2R) 

นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ALL TIME LEANING

KM CQI R2R

CHO PROGRAM
CHO SCHOOL

GROUP PROCESS
HAPPY WORKPLACE

CSR SPA
CSR สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเฉพาะชุมชน

ALL TIME LEARNING

LEARNING
ORGANIZATION

CHO.COMMUNITY
SOCIAL & COMMUNITY

CUSTOMER &
SKTAKEHODER
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แนวทางการบริหารจัดการ
 ยทุธศาสตร์ท่ีสำาคญัเพ่ือความยัง่ยนืของบริษทัมุ่งเนน้ไปสู่กระบวนพฒันาผลิตภณัฑด์า้นนวตักรรมเทคโนโลย ีสินคา้

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความยัง่ยนื ความปลอดภยั และพฒันาบุคลากรในทุกระดบัเพ่ือมุ่งไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่ง

แทจ้ริง (Learning Organization) การจดัวางโครงสร้างของคณะกรรมการมีการเช่ือมโยงและสามารถถ่ายทอดแผนกลยทุธ์จาก

คณะกรรมการบริษทัมายงัคณะกรรมการบริหารลงมาสู่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารโดยตรง ทั้งน้ีรูป

แบบของการจดัการความยัง่ยนืขององคก์ร ส่วนการดำาเนินงานดา้น CSR บริษทัจะเนน้ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองคก์ร

 โดยสรุปคือนโยบายการขบัเคล่ือนขององค์กรจะมุ่ง

เน้นความรู้(Knowledge)เป็นพ้ืนฐานการพฒันาการเรียนรู้สู่

ความยัง่ยนื โดยมีกลุ่มกิจกรรมหลกัสูตรพื้นฐานของบริษทัและ

เคร่ืองมือ R2R ท่ีช่วยในการพฒันากระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็น

ระบบ ในปี 2563 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างบริษทัทั้งองคก์ร 

และปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารงานของ R2R โดยชะลอการส่ง

และพิจารณาผลงาน R2R จึงทำาให ้ปี 2563 ไม่มีผลงานตน้แบบ 

R2R จากพนกังานท่ีใชง้านไดจ้ริง

การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำาเนินงานของคณะกรรมการ CSR

 วางแผนงานประจำาปีและกำาหนดงบประมาณเพ่ือขออนุมติั

 ปฏิบติังานตามแผนและตรวจสอบผลงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย

 คณะกรรมการ CSR รายงานผลการดำาเนินงานดา้น CSR ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร 
 ท่ีมีการประชุมทุกเดือน

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประธาน คณะกรรมการ CSR

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ CSR ในท่ีประชุม 
 คณะกรรมการบริษทัในวาระรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

  ทำาการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมผลการดำาเนินงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บทราบ
 ทางบอร์ดประกาศของบริษทัฯ ข่าวประชาสมัพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพข่์าวในเวบ็ไซตข์อง บริษทั 
 ท่ี www.cho.co.th และ www.facebook.com ช่ือ Cho Thavee Csr, CHO CSR Happy 

 workplace, CHO CSR Environment, CHO CSR Special Activities – SPA และ CHO CSR 

 Social community and activity, CHO News
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การฝึกอบรมงานช่าง
 บริษทัฯ ไดด้ำาเนินการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ดว้ยการพฒันา  

ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะของบุคลากรโดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร 3 รูปแบบ 

  1. การสอนงาน (Coaching / OJT) 
  2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing / CHO School) 
  3. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment / Mechatronics Project) 

  บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนการเรียนการสอนของโรงเรียนช่าง ช ทว ีมารวมเป็นการเรียนรู้แบบการเรียนรู้งาน

ตามส่วนงานปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (Training in Process) ตั้งแต่ปี 2561 สำาหรับพนกังานทุกคนท่ีเขา้ทำางาน

ใหม่และพนกังานเดิม และมีการอบรมพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อพฒันาความ

รู้งานช่างใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จำานวนผู้เข้าเรียนคิดจากจำานวนของพนักงานทั้งหมด

พนักงานประจำา
พนักงานเข้าใหม่

 2561
  94.55 %
  57.58 % 59.76 % 40.90%

51.97%90.14 %

 2562  2563

การเรียนรู้งานตามส่วนงานปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย
(Training in Process)
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

 บริษทัฯ มีความมัน่ใจในการดำาเนินงานผลิตสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ ใหย้อมรับในดา้นผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดข้ึนทุกภาคส่วน จากการเรียนรู้การพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง ร่วมกนัขบัเคล่ือนใหก้ารพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน ไปสู่

ระดบัสากล อนัจะนำาความเจริญในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มควบคูก่นั โดยกำาหนดเป็นแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รทั้งภายในและภายนอก โดยมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน

อยา่งเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนท่ีเติบโตอยา่งเป็นธรรม มีความโปร่งใส มีสำานึกในการดำาเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิ

ชอบต่อสงัคมและชุมชน โดย บริษทัฯ มีแผนดำาเนินการของแผนแม่บท 10 ปี ซ่ึงมีการทบทวนเป็นประจำาทุกๆ ปี ในการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใหก้บัคู่คา้ ลูกคา้ ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพนกังานในองคก์ร มีการสำารวจความ

พึงพอใจ ความตอ้งการ จากลูกคา้ เป็นประจำาทุกปี  

 อีกทั้งส่ือสารและทำางานร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกภาคส่วน เพ่ือนำาขอ้มูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง จึงสรุปประเดน็

ดา้นความรับผดิชอบและกระบวนการส่ือสารตามแต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

แผนแม่บท 10 ปี “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง”
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

พนักงาน

ชุมชนและสังคม

การพัฒนาความรู้ของพนักงานเป็นส่ิงที่ เรา
ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มุ่งเน้น
พนักงานได้เรียนรู้งานช่าง และเพิ่มเติมในด้าน
ทักษะความชำานาญมีวิชาการเพ่ือนำาไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ ส่งผล
ถึงเร่ืองค่าตอบแทน ที่สูงขึน้โดยไม่ต้องกลับไป
เรียนในสถานศึกษาอีกซ่ึงเป็นการเรียนควบคู่กับ
การปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม อกีทั้งสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรในกิจกรรมต่างๆที่คณะ
กรรมการ CSR จดัทำาขึน้เป็นประจำา

การลดมลภาวะจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ด้านเสียง  ด้านกลิน่ จดัดูแลในการตรวจสอบ และ
ให้ความร่วมมือกบัชุมชน ในการตอบสนองเร่ือง
ที่ชุมชนร้องขอ และการจัดทำาระบบป้องกัน ใน
มลภาวะต่างๆ การช่วยพฒันาเศรษฐกจิชุมชน วดั 
โรงเรียน ตามวาระประจำาปี สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนภายในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ หันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
ครอบครัวกฬีาเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี

•  การส่ือสาร และการรับข้อมูลต่างๆ ในองค์กร  
   ของพนักงาน เช่น การส่ือสารผ่านเสียงตาม
   สายกจิกรรม ทำาบุญตกับาตรประจำาเดือนเกดิ 
   ผ่าน CSR ฝ่าย Happy work place และ
   กจิกรรมต่างๆ
•  CEO พบพนักงานในการประชุมแถว เดือนละ 
   1 คร้ัง  
•  การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษทัฯ ผ่านรายงาน
   ประจำาปี รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
•  การพฒันาฝึกอบรมบุคคลกรอย่างยัง่ยืน
•  รับฟังความคดิเห็นของพนักงานจากแบบ
   สำารวจความคดิเห็น 
•  กล่องรับความคดิเห็นและการร้องเรียน  
•  การประเมนิผลการทำางานตนเองปีละ 2 คร้ัง

•  การสนับสนุนกจิกรรมและให้ความช่วยเหลือ
   ชุมชนและสังคม กจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ โดย
   ร่วมสนับสนุน ทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลย ี
   กฬีา วฒันธรรม พทุธศาสนา
•  การร่วมประชุมกบัหน่วยงานภาครัฐของ
   ท้องถิน่ ร่วมกจิกรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
   ภาคเอกชนและองค์การปกครองท้องถิน่
•  จดัการสำารวจชุมชนรอบโรงงาน ด้านสังคม
   และด้านส่ิงแวดล้อม ปีละ1 คร้ัง
•  การรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน 

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม 

ลูกค้า / คู่ค้า การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงของกระบวนการ
พัฒนาการบริการออกแบบเชิงนวัตกรรมที่ทัน
สมัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินอย่างมีระบบระเบียบ  
การส่ังซ้ือสินค้าและชำาระเงนิต่อคู่ค้าทีเ่ป็นธรรม 

•  จดัการประชุมร่วมกบัผู้ประกอบการ
   ไตรมาสละ 1 คร้ัง
•  การตดิต่อส่ือสารผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์และ
   ผ่านเวบ็เพจ  
•  ลูกค้าเข้าเยีย่มชมบริษทัฯ  ปีละหลายคร้ัง
•  การสำารวจความพงึพอใจ ปีละ1 คร้ัง
•  คู่ค้าร่วมกบับริษทัฯ สนับสนุนกจิกรรม ช ทว ี
   จูเนียร์คพั ปีละ1 คร้ัง
•  การจดัให้มช่ีองทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ
   แนะนำาเพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงานและ
   ปรับปรุงผลติภณัฑ์  
•  การบริการหลงัการขายในประเทศ ให้บริการ
   รับแจ้ง ปัญหางานซ่อมบริการ (After Sales 
   Service) ตลอด 24 ช่ัวโมง
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•  จดักจิกรรมสร้างความผูกพนัพนักงาน 
   สร้างขวญัและกำาลงัใจให้พนักงาน เพ่ือมุ่ง 
   สู่การเป็นผู้ประกอบการทีด่ี
•  จดัอบรมให้ความรู้และการจดัให้พนักงาน 
    ในระดบัช่าง
•  ปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั
•  บริษทัมสีวสัดกิารต่างๆ ให้แก่พนักงาน   
    เช่น สวสัดกิารเงนิคนพกิาร ข้าวฟรี 
    เป็นต้น
•  สวสัดกิารมอบเงนิทุนเพ่ือการศึกษาบุตร
   พนักงาน
•  ประกนัชีวติกลุ่มสวสัดกิารพนักงาน 

•  จดักจิกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข
   ปัญหา ชุมชนและ สังคม 
•  ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชนเพ่ือเพิม่พืน้ที่
   สีเขยีว
•  สร้างพืน้ทีสี่เขยีวโดยการปลูกต้นไม้รอร้ัว
    โรงงานผลติเพ่ือลดกลิน่สีออกจาโรงงาน
    สู่ชุมชนรอบข้าง

•  ส่ือสารผ่านเสียงตามสาย และ
   การจดักจิกรรมต่างๆ
•  ส่ือสารผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

•  การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษทัฯ 
   จากรายงานประจำาปี รายงาน
   ความรับผดิชอบต่อสังคม
•  วทิยุ FM Face book  การโฆษณา
   ประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social  
   Media  You  Tube channel

•  พฒันาวฒันธรรมทีด่งีามภายในองค์กร  
•  ทศิทางพฒันาธุรกจิและสร้างความ
   สัมพนัธ์
•  การบริหารงานบุคลากรอย่างมี
   ประสิทธิภาพ
•  สวสัดกิารและค่าตอบแทนทีด่ขีึน้  
   ความมัง่คง

•  ชุมชนและสังคมได้รับการพฒันา
   อย่างยัง่ยืน
•  การดูแลส่ิงแวดล้อมรอบโรงงานให้
   ดขีึน้ลดผลกระทบด้านกลิน่ของการ
   พ่นสี

ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

•  ค้นคว้าเทคโนโลยแีละการถ่ายทอด
    เทคโนโลย ีมุ่งมัน่พฒันาสินค้าให้มี
    คุณภาพเท่าเทยีบสากล 
•  พฒันาผลติภณัฑ์ทีท่นัสมยั และมี
    มาตรฐาน
•  พฒันางานหลงัการขายอย่างต่อเน่ือง
•  การปฏิบัตติามเง่ือนไขข้อตกลงของ 
   ลูกค้าและคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

•  แบบสำารวจความพงึพอใจของ
   ลูกค้า
•  การรับรู้ข้อมูลของบริษทัฯ ใน
   รายงานประจำาปี รายงานความรับ
   ผดิชอบต่อสังคม
•  ผ่าน Social Media 
•  อเีมล์ เวบ็ไซต์ และ แบบประเมนิ

•  การตอบสนองต่อความต้องการใน
    เร่ืองต่างๆแก่ลูกค้า
•  สินค้าทีต้่องการ และการทำาให้สินค้า
    และบริการทีม่คุีณภาพ
•  บริหารงานซ่อมบริการให้มี
    ประสิทธิภาพสูงสุด 
•  การส่งมอบทีต่รงเวลา
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คู่แข่ง / พนัธมติร ปฏบัิตติามกรอบกตกิาของการแข่งขนัการประมูล
ทีถู่กต้องตามหลกัระเบียบข้อบังคบัของการเสนอ
และประมูลการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แลก
เปลีย่นความรู้ร่วมกนั

•  การจดักจิกรรมประชุมร่วมกนั การแลกเปลีย่น
   ประสบการณ์
•  ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิการเยีย่มชม
    กจิการระหว่างกนั และความร่วมมือทางธุรกจิ
    ในอนาคต 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ กระบวนการสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม 

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน สภาพคล่องทางการเงนิทีม่ัน่คงมผีลการประกอบ
การจากการลงทุนทีด่ ีมผีลตอบแทนจากการลงทนุ 
ด้วยขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ มีความ
ชัดเจน โปร่งใส องค์กรมีการพัฒนาในเชิงบวก
อย่างต่อเน่ือง อนาคตของการให้บริการมแีนวโน้ม
ขยายเพิม่มากขึน้ 

•  จดัทำารายงานประจำาปี รายงานความรับ
    ผดิชอบต่อสังคม ให้กบัผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
•  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำาปี
•  การเปิดให้เยีย่มชมบริษทั 2 ปี ต่อ 1 คร้ัง
•  การบรรยายสรุป Road show ตามจงัหวดัต่างๆ 
   ทุกไตรมาส
•  กจิกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
   (Opportunity Day) ไตรมาสละ 1 คร้ัง
•  การออกบูธจดัแสดงนิทรรศการเพ่ือการลงทุน 
   ปีละ 1 คร้ัง
•  การประกาศผลประกอบการของบริษทัฯ 
   ทุกไตรมาสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบน
   เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และ บน Face book
   CHO News 

ส่ือมวลชน แหล่งข้อมูลทีม่ปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว •  รายงานประจำาปี รายงานความรับผดิชอบต่อ
   สังคม
•  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
    Press tour Thank Press 
•  พบปะเยีย่มส่ือมวลชนในโอกาสต่างๆ

หน่วยงานราชการ บริษัทฯได้มีการติดต่อ จัดซ้ือ จัดจ้าง กับทาง
หน่วยงานราชการมาตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน อกี
ทั้งหน่วยงานราชการยงัต้องกำากบัดูแลการดำาเนิน
งานของบริษทัให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

•  หน่วยงานราชการเข้าเยีย่มชมกจิการ ปีละ
   หลายคร้ัง 
•  การเสนอราคาจดัซ้ือ จดัจ้างกบัหน่วยงาน
   ราชการ
•  การปฏิบัตติามกฎระเบียบ เง่ือนไขของรัฐ  

เจ้าหนี ้/ ลูกหนี้ การปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง มีความโปร่งใส
ในการส่ังซ้ือสินค้าและชำาระเงนิต่อคู่ค้าทีเ่ป็นหลกั
ธรรมาภบิาล 

•  การให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษทัฯ จากรายงาน
   ประจำาปี
•  รายงานงบการเงนิปฏิบัตติามกฎหมายระเบียบ
   ข้อบังคบัและการกำากบัดูแลกจิการ
•  สร้างความสัมพนัธ์ทีด่ ีเปิดให้เข้าเยีย่มชม
   กจิการ
•  ให้ข้อมูลกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างถูกต้อง 
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•  รายงานประจำาปี รายงานความ
   รับผดิชอบต่อสังคม
•  บันทกึข้อตกลง (MOU)
•  การประชุมร่วมกนั
•  จดหมาย E-mail เยีย่มชมกจิการ 
   แลกเปลีย่นวทิยากร และ Website 

•  การแข่งขนัอย่างโปร่งใส มจีริยธรรม 
   และ ดำาเนินกจิกรรมทางตลาดอย่าง
   เป็นธรรม 
•  การได้รับความไว้วางใจจากพนัธมติร 

•  ดำาเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส
•  การแข่งขนัทางการค้าตามกลไกตลาดอย่าง
    เป็นธรรม
•  จดัตั้งกจิการค้าร่วม (Consortium) เช่นกบั
   บริษทั สแกน อนิเตอร์ จำากดั (มหาชน) 
   ในนาม “กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO”

ช่องทางการสื่อสาร ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

•  เพิม่ช่วงทางการรับข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือ
   หุ้น และ นักลงทุนได้ทราบข้อมูลของ
   บริษทัฯ 
•  เพิม่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเวบ็ไซต์ของ
   นักลงทุน สัมพนัธ์ให้มข้ีอมูลทีท่นัต่อ
   เหตุการณ์ปัจจุบัน และ ทนัสมยั

•  ตดิต่อส่ือสารผ่านส่ือ
   อเิลก็ทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย  
   เวบ็ไซต์ของบริษทั และ 
   Face book CHO News 

•  การให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
   และ การเจริญเตบิโตของธุรกจิ
•  การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
•  สร้างความเข้าใจในการดำาเนินงาน
   ของบริษทั  

•  การแถลงข่าว อเีมล์ (E-mail) 
   เวบ็ไซต์(Website)  Facebook  
   Line  โทรศัพท์  การโฆษณาใน
   ช่องทางของ 
   CHO YOUTUBE CHANNEL 

•  การได้รับข้อมูลทีท่นัต่อเวลา ถูกต้อง 
   ครบถ้วน เท่าเทยีบกนั
•  การได้รับข้อมูลความคือหน้าทาง
   ธุรกจิของบริษทั
•  เปิดเผยข้อมูลกบัส่ือทุกส่ือทีเ่ท่าเทยีม
   กนั  

•  ให้ข่าวเกีย่วกบัความคืบหน้าของธุรกจิ

•  จดหมายจากหน่วยงานราชการ 
   ตดิต่อส่ือสารผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
   และโทรศัพท์  เวบ็ไซต์ (Website) 

•  บริษทัฯ ได้รับความไว้ใจจากหน่วย
   งานราชการ เป็นบริษทัฯ ทีป่ระกอบ
   กจิการด้วยความโปร่งใส

•  ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
   ดำาเนินธุรกจิ อย่างโปร่งใส 

•  ปฏิบัตติาม ระเบียบ เง่ือนไขข้อตกลงตาม
   สัญญาเงนิกู้ ข้อตกลงต่างๆ  และดำาเนิน
   ธุรกจิด้วยความโปร่งใส 
•  จดัเยีย่มชมกจิการเพ่ือให้เกดิความมัน่ใจ
    ในการดำาเนินงาน

•  ตดิต่อส่ือสารผ่านการพบปะพูด
   คุยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โทรศัพท์ 
   จดหมาย และเวบ็ไซต์ (website)  

•  การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนีแ้ละลูกหนี ้ตาม
    เง่ือนไข และข้อตกลงให้เป็นไปตาม
    กฎหมาย 
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)

การบริหารจัดการนำา้ (Water Management)

1.  บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

      รวมไปถึงการพฒันาและปรับปรุงการดำาเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

2.  บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ดำาเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุในการทำางานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั

      อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน

3.  บริษทัฯ พร้อมดำาเนินเร่ืองการคดัแยกขยะและการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัโดยมุ่งเนน้การใชท้รัพยากร ใหมี้

      ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กำาหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัและลดมลพิษท่ีเกิดข้ึน

      จากกิจกรรมต่างๆ

4.  บริษทัฯ พร้อมประชาสมัพนัธ์เพื่อปลูกจิตสำานึก ตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆใหก้บัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง

      รวมทั้งพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยสอดคลอ้งตามกฎระเบียบปฏิบติัต่างๆ

5.  บริษทัฯ จดัใหมี้การทบทวน ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกำาหนดไวข้า้งตน้เป็นประจำา โดย

     พร้อมท่ีจะประชาสมัพนัธ์นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงใหม่ใหก้บัพนกังานและ ผูเ้ก่ียวขอ้ง

     รวมทั้งพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยสอดคลอ้งตามกฎระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง

 บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัการใชน้ำา้อยา่งคุม้ค่า มีการนำานำา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม่มาก จึง

ทำาใหบ้ริษทัฯ ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการนำา้และไม่มีผลกระทบเก่ียวกบัการใชน้ำา้ รวมทั้งการจดัการดา้นการ

ควบคุมคุณภาพนำา้ท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต และอาคารสำานกังาน ไดน้ำามาตรการและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมา

ใชใ้นระบบปรับปรุงคุณภาพนำา้ใหมี้ความเหมาะสม ดว้ยระบบบำาบดันำา้เสีย แบบติดกบัท่ีสำาหรับอาคารสำานกังาน ไดแ้ก่ 

บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เพื่อใหน้ำา้ท้ิงมี

คุณภาพดีข้ึนก่อนปล่อยเขา้บ่อซึมลงดิน และท่อระบายนำา้สาธารณะเพ่ือใหส้ามารถบำาบดันำา้เสียไดต้ามมาตรฐานนำา้ท้ิง

ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม

อ่างล้างจานและถงัดกัไขมนั
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การจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
(Waste Management) 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้ำาเนินการแยกกำาจดัตามประเภทส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม

และเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายโดยในปี 2561 มีปริมาณของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย รวม 140 ตนั และในปี 2562 มี

ปริมาณของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย รวม 120 ตนั ในปี 2563 มีปริมาณของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย รวม 160 ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก

ปีท่ีผา่นมา 40 ตนัหรือร้อยละ 33.33 เน่ืองจากมีการกำาจดัขยะท่ีอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหม ้โดยการส่งกำาจดักบัเทศบาลตำาบล

เมืองเก่า และการคดัแยกประเภทเพื่อจำาหน่ายต่อ (Sorting) เพื่อเป็นการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติผา่นการ

รีไซเคิล และการนำากลบัมาใชใ้หม่ผา่นโครงการ 3Rs เพื่อลดตน้ทุน การกำาจดัของเสียอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ

ในส่วนท่ีเหลือจากรีไซเคิล ผูรั้บกำาจดัขยะของ บริษทัฯ ไดด้ำาเนินการฝังกลบอยา่งถูกสุขอนามยั ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเป็น

สดัส่วนไม่ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงาน อีกทั้งยงัเผยแพร่ขอ้มูลความรู้เร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ

ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัผา่นโครงการ 3Rs ใหก้บัเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ขบวนการนำาขยะมารีไซเคิล :

การผลติ
(ใชแ้รงงานจากพนกังานท่ีมีชัว่โมงวา่งงาน)

ผลิตภณัฑพ์ร้อมจำาหน่าย 
ชุดโตะ๊เกา้อ้ี
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พลังงานที่ยั่งยืน และนวัตกรรมสีเขียว  
(Sustainable energy & Green Innovation)

การประหยัดพลังงานและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง Solar Cell 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนัธกิจท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความยัง่ยนื  ความปลอดภยั เป็นมิตร

ต่อผูใ้ช ้ และสามารถใชง้านหลากหลาย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน โดยมุ่งมัน่จะปฏิบติัตามมาตรฐาน และขอ้

กำาหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นพลงังาน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งดำาเนินการ

พฒันาปรับปรุงกระบวนการ และผลิตภณัฑท่ี์ลดการใชพ้ลงังาน อยา่งจริงจงั ซ่ึงจะทำาใหผ้ลิตภณัฑ ์ และกิจกรรมของบริ

ษทัฯ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การดำาเนินการเก่ียวกบัการลดการใชพ้ลงังาน 

 บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญั ในการลดการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง รวมถึงการใชพ้ลงังานทดแทนต่างๆ เพ่ือลดภาระ

ใหก้บัประเทศ และเพ่ือประยกุตใ์ชค้วามรู้ของพนกังานท่ีไดจ้ากการอบรมวชิาแมคคาทรอนิกส์โดยเร่ิมโครงการในปี 2558 

จนถึงปัจจุบนั โดยนำาแผงโซล่าเซลล ์มาศึกษาและพฒันาในการทำาพลงังานทดแทนไฟฟ้าแสงสวา่ง ในช่ือโครงการพลงังาน

ไฟฟ้าแสงสวา่ง Solar Cell

พนกังานท่ีเรียนพฒันาความรู้ในโรงเรียนช่าง ช ทว ีโดยเป็นการเรียนรู้ในการมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment / Mechatronics Project) ในปี 2563 เป็นการติดตามผลงานของการใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่ง Solar Cell 

สิ่งแวดล้อม

ด้านพลังงาน

กระแสไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์

25612560

    1,329,124      1,202,061     1,181,906       968,773

18,746             9,399             5,623                 0

2562 2563
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กระแสไฟฟ้าทีซ่ ือ้มาใช ้ ใชไ้ฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

1,329,124

1,202,061 1,181,906

968,773

25612560 2562 2563

กระแสไฟฟ้าทีซ่ือ้มาใช้ 
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

18,746 9,399  5,623 0

 จากสถิติการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ในปี 2563 พบวา่ไม่มีการใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย ์

เน่ืองจากอุปกรณ์ในส่วนแบตเตอร่ีชำารุดไม่สามารถใชง้านได้

 นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์อนุรักษพ์ลงังานท่ีย ัง่ยนื ดว้ยการวจิยัผลิตภณัฑใ์น

การใชว้สัดุ Composite มาใชใ้นการผลิตตูค้อนเทนเนอร์น้ ำาหนกัเบาเชิงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นการเพิม่ศกัยภาพดา้นการบรรทุกได้

มากข้ึนจากน้ ำาหนกัท่ีลดลงของผลิตภณัฑ ์โดยสามารถลดตน้ทุนดา้นพลงังานเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการขนส่ง ไดถึ้ง 9%

        บริษทัฯ ไดด้ำาเนินการวจิยั และพฒันาจากความเช่ียวชาญในการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตผสานเทคโนโลยรีะดบัโลก

เขา้กบัการจดัการอยา่งมืออาชีพในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลง

ในอุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ตลอดจนลดผลกระทบ

ในเชิงลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ยการนำาเทคโนโลยขีั้นสูงมาใชใ้นการออกแบบ และสร้างผลิตภณัฑโ์ดยในปี 2557 

ไดจ้ดัทำาโครงการ Electric Truck (รถบรรทุกพลงังานไฟฟ้า) และ Electric Catering (รถขนส่งลำาเลียงอาหารข้ึนเคร่ืองบิน

พลงังานไฟฟ้า) ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า 100% เพื่อลดภาวะมลพิษ และลดโลกร้อน

 คุณภาพชีวติของการทำางานมีความสำาคญัยิง่ในการทำางาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดค้ ำานึงถึงผูป้ฏิบติั
งาน โดยดำาเนินการจดัการผา่นโครงการต่าง ๆ เพ่ือจดัการสถานท่ีทำางานท่ีมีความเหมาะสมถูกสุขลกัษณะ 
ปลอดภยั ทำาใหเ้กิดความสุข ความมัน่คง ซ่ึงหากผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกท่ีดี มีความสุขในการทำางานจะส่ง
ผลดีต่อทั้งตวับุคลากร และองคก์ร ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยเพิ่มขวญั และกำาลงัใจต่อผูป้ฏิบติังานตลอดจน
เป็นแรงจูงใจในการทำางาน 

Working Environment
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นอ้ย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสดุ

 บริษทัฯ มีการป้องกนั ควบคุม บำาบดั กล่ิน อากาศเสีย 
และฝุ่ นละออง จากการประกอบกิจการ เพ่ือไม่ให้เกินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนๆ ดว้ย
วธีิการตรวจวดัจากองคก์รภายนอกประจำาทุกปี  ซ่ึงจากแนวทาง
การจดัการความเส่ียง ดงัท่ีกล่าวมานั้นพบว่ายงัไม่เพียงพอต่อ
การควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษทัฯ 
  จากการสำารวจผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงบริษทัฯ ในเดือนธนัวาคม
2563 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ประชาชนท่ีอาศยัใหมู่บา้นถาวร ไดรั้บผลกระทบ
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่กล่ินจากบริษทัฯ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดบั มากท่ีสุด
ร้อยละ 50 ในระดบัมากร้อยละ 17 และในระดบัปานกลางร้อยละ 33

 บริษทัไดจ้ดัให้มีจดัการฝึกอบรมหัวขอ้ส่ิงแวดลอ้มให้กบั

พนกังานท่ีเขา้ใหม่ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน พนกังานท่ีไดรั้บการอบรมคิด

เป็น 100 % ของพนกังานใหม่ จดัอบรมในหวัขอ้ ความหมายของส่ิง

แวดลอ้ม และส่ิงแวดลอ้มในการ ทำางาน เช่น  ฝุ่ น  เสียง  แสง  และ

ความร้อน  ตลอดจนค่ามาตรฐานท่ี กำาหนดตามกฎกระทรวงเร่ืองการ

บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวะอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใน

การทำางาน รวมไปถึงอุปกรณ์ ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีพนกังานตอ้งใช้

เพื่อเป็นป้องกนั และการดูแลสุขภาพของตนเองอยา่งถูกวธีิ 

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

การฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

ปานกลาง

มาก

มากท่ีสดุ 50%

17%

33%

ผลกระทบด้านกล่ินเหมน็

ผลกระทบด้านเสียง

33%
17%

17%
33%
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ผลสำารวจแบบสอบถามชุมชนรอบข้างบริษัทฯ
 โดยท่ีประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้นถาวรซ่ึงเป็นชุมชนรอบขา้งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบ
จาก กล่ิน และเสียง และประชาชนส่วนใหญ่ แนะนำาใหบ้ริษทัฯ จดัการปัญหาเร่ืองกล่ิน และเสียง ท่ีปล่อย
ออกจากโรงงาน
 กระบวนการผลิตของบริษทัฯ มีปัจจยัเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการทำาให้
เกิดผลิตภณัฑ ์คือ กระบวนการทำาสี

 จากสรุปผลการสำารวจดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ยงัมีละอองฝุ่ น และกล่ินท่ี
เกิดจากการทำาสีท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียงอยู ่ บริษทัฯ ไดป้รับปรุงหอ้ง
พน่สีจากระบบแหง้ มาเป็นระบบม่านน้ ำา ซ่ึงสามารถทำาใหล้ดละอองสี อีกทั้ง 
บริษทัฯ ไดป้ลูกตน้สนประดิพทัธ์ริมร้ัวบริเวณดา้นขา้งและดา้นหลงัโรงงาน
เม่ือตน้สนประดิพทัธ์เติบโตข้ึนจะกลายเป็นแนวร้ัวธรรมชาติซ่ึงทำาหน้าท่ี
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของกล่ิน และละอองสี ไม่ใหไ้ปกระทบกบัชีวติความ
เป็นอยูข่องชุมชนรอบๆ บริษทัฯ และเป็นการสร้างแนวร้ัวธรรมชาติ เพราะ
ไมย้ืนตน้อยา่งตน้สนประดิพทัธ์ไม่ไดท้ ำาหนา้ท่ีเพียงป้องกนัการฟุ้งกระจาย
ของกล่ิน และละอองฝุ่ นสีเท่านั้น แต่ยงัคงทำาหนา้ท่ีเช่น ตน้ไมท้ัว่ไป คือใหร่้ม
เงา ช่วยเพิ่มโอโซน (OZONE) เกิดจากตน้ไมต้ามธรรมชาติ และพฒันาสภาพ
แวดลอ้มของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัผลกระทบไม่ใหเ้กิดข้ึนต่อชุมชน

กระบวนการทำาสี

การทำาความสะอาดพลังงานไฟฟ้า 
เม็ดทรายทำาความสะอาด

เสียง   ขยะ  ฝุ่ นละออง

ใชแ้รงคน กล่ินเหมน็  ฝุ่ นละออง

พลงังานลม เสียง กล่ินเหมน็
ฝุ่ นละออง 

ใชแ้รงคนขดักระดาษทราย กล่ินเหมน็ ฝุ่ นละออง 
นำา้เสีย

สี นำา้ พลงังานไฟฟ้า กระดาษ
กระดาษเป้ือนสีมีการดกั
เกบ็ นำา้เสีย ฝุ่ นละออง สี
โดยระบบม่านน้ ำา ภายใน
หอ้งพน่สี

การโป้วสี

การขัดสีโป้ว

การขัดให้เนียน

การพ่นสีจริงในห้องพ่นสีระบบปิด
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 อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัการฟุ้งกระจายของกล่ิน และละอองฝุ่ นสี ดว้ยการ 
ติดตั้งแสลนบนกำาแพงและติดตั้งม่านน้ ำา รอบหอ้งพน่สีท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง ท่ีมีความสูง 2 
เมตร จากกำาแพงยาว 130 เมตร รอบหอ้งพน่สีภายหลงัจากติดตั้งเสร็จไดมี้การสอบถามผูอ้ยูอ่าศยัชุมชนรอบ
ขา้ง พบวา่กล่ินของสีและละอองสีท่ีออกไปสู่ชมชนลดนอ้ยลงร้อยละ 80 % และปลูกตน้สนประดิพทัธ์ ริม
ร้ัวบริเวณดา้นขา้งและดา้นหลงัโรงงานเพื่อสร้างร้ัวกำาแพงธรรมชาติท่ีสามารถกรองกล่ินและละอองฝุ่ นสีท่ี
เกิดจากกระบวนการทำาใหเ้กิดผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ

หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองกำาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
       ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
          mg/m3  =  milligram per cubic meter (มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)

1. ปลูกต้นสนรอบรั้ว
กำาแพงโรงงาน

3. ติดตั้งม่านนำา้ 4.ตรวจวัดจากองค์กร
ภายนอก ปีละ 1 ครั้ง

2. ติดตั้งแสลน
บนกำาแพง

ผลลัพธ์
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น

และฝุ่นละอองไปสู่ชมชน 
ได้ 80 %

สถานที่

บริเวณหมู่บ้านถาวร

พารามิเตอร์ลำาดับ

Total Suspended 
Particulate (TSP)

PM-10

Total Hydrocarbon 
(THC)

Total VOCs

24 ช่ัวโมง 0.108 mg/m3 0.33 mg/m3

0.12 mg/m3

None None

ผ่าน

ผ่าน

None None

0.071 mg/m3

ND (ppm)

ND (ppm)

24 ช่ัวโมง

24 ช่ัวโมง

24 ช่ัวโมง

1

ผลวิเคราะห์เวลา มาตรฐาน
ผล

เปรียบเทียบ
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 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปบริเวณหมู่บา้นถาวร

ท่ีอยูชุ่มชนรอบขา้ง เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองกำาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 

ของ วนัท่ี 22 กนัยายน 2537) พบวา่บริเวณหมู่บา้นถาวร ปริมาณความเขม้ขน้ของ 

Total Suspended Particulate (TSP) และ PM-10 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกำาหนดแต่ Total 

Hydrocarbon (THC) และ Total VOCs ไม่มีเกณฑม์าตรฐานกำาหนด
ภาพการตรวจวดัฝุ่ นละออง

การใช้น้ำา

การจัดการขยะ

ปริมาณการใชน้ำา้ทั้งหมด

• ฝังกลบ

ปริมาณนำาท้ีผ่่านการบำาบัดนำาเ้สีย

• นำากลบัไปใช้ใหม่

การใช้นำาห้มุนเวยีนกลบัมาใช้ใหม่

จำานวนการร่ัวไหลของสารเคมี

• ขาย

• อ่ืนๆ

หน่วย

ลติร

ตนั

ลติร

ตนั

ลติร

ตนั

ตนั

คร้ัง

25612560

      10,637,148        10,446,000        12,260,000     7,394,000

  155                   140                    85                  160

    0                        0                      0                      0

    0                        0                      0                      0

    0                        0                      0                      0

    0                        0                      0                      0

    0                       0                      0                      0

    0                       0                    120                    0

2562 2563

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) 

 ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมโครงการกบัสำานกั

เทคโนโลยนี้ ำาและส่ิงแวดลอ้ม  กรมโรงงานอุตสาหกรรมพฒันาผลิตภาพ

สำาหรับอุตสาหกรรม  เพ่ือมุง่สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และไดผ้า่นการ

พิจารณาใหเ้ป็นสถานประกอบการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ระดบัท่ี 2

 ในปี 2561 และปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

กบัสำานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม

สีเขียว ระดบัท่ี 3 และอยูร่ะหวา่งการดำาเนินโครงการ 
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัของพนกังานทุกคนทุกตำาแหน่งภายในบริษทัฯ ซ่ึง พนกังานทุกคน
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน ของบริษทัฯ ภายใตน้โยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

 บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัวา่พนกังาน
ทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมีความสำาคญักวา่อุปกรณ์และทรัพยสิ์นใดๆ วตัถุประสงค ์ ในการจดัทำาคู่มือ
ความปลอดภยัในการทำางาน มีความมุ่งหวงัท่ีจะใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน ทั้งพนกังาน ผูรั้บเหมาและบุคคล
ภายนอก อ่ืนๆ ท่ีเขา้มาปฏิบติังานภายในบริษทัทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ และทำาความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้โดยเน้ือหา
ใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบปฏิบติังาน ใหย้ดึถือระเบียบปฏิบติังานนั้นๆ เป็นหลกั

1.  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดำาเนินงานตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม  
     ในการทำางาน
2.  ความปลอดภยัในการทำางานถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังานของพนกังาน
3.  บริษทัฯ จดัใหมี้การสนบัสนุนใหมี้การปรับปรุงสภาพการทำางานและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั
4.  บริษทัฯ จดัใหมี้การสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตสำานึก
      ของพนกังาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสมัพนัธ์ การแข่งขนัดา้นความปลอดภยั 
5.  บริษทัฯ พนกังานทุกระดบั และคู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งใหค้วามร่วมมือเก่ียวกบักิจกรรมความปลอดภยัเพื่อ
     มุ่งเขา้สู่ความปลอดภยัขั้นสูงสุดท่ีวา่ดว้ย “อุบติัเหตุเป็นศูนย”์
6.  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระทำาตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้ำา อบรม ฝึกสอน จูงใจใหพ้นกังาน
     ปฏิบติัดว้ยวธีิท่ีปลอดภยั
7.  พนกังานทุกคนตอ้งคำานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เป็น
     สำาคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน
8.  พนกังานทุกคนตอ้งดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน
9.  พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในโครงการความปลอดภยั อาชีวอนามยัของบริษทัฯ และมีสิทธิเสนอ
     ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำางานและวธีิการทำางานใหป้ลอดภยั
10. บริษทัฯ จดัใหมี้การทบทวน ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกำาหนดไวข้า้งตน้
      เป็นประจำา

กรรมการผ ูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ

หน่วยงานความปลอดภยั

ตวัแทนฝ่ายบรหิารดำาเนินการดา้นความปลอดภยั

ผงัองค์กรความปลอดภยั
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เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) วิชาชีพ                  เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) ระดบับรหิารงานเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) ระดบัหวัหนา้งาน 
1 19 40 1 คน

19 คน

40 คน

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) วชิาชพี                  

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) ระดับบรหิารงาน

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) ระดับหัวหนา้งาน 

เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) วิชาชีพ                  เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) ระดบับรหิารงานเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ (จป.) ระดบัหวัหนา้งาน 
1 19 40 1 คน

19 คน

40 คน

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) วชิาชพี                  

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) ระดับบรหิารงาน

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยฯ (จป.) ระดับหัวหนา้งาน 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดม้อบเกียรติบตัร
เพ่ือแสดงวา่ บริษทั ช ทว ีจำากดั(มหาชน) ไดด้ำาเนินการ
บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทำางานในสถานประกอบกิจการ
ระดบัทอง โดยใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2562

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

การประเมินความเสี่ยงในภาคสนามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หยดุและคิดกอ่น 
การปฏิบติังาน

หยดุและคิดกอ่น 
การปฏิบติังาน

หยดุและคิดกอ่น 
การปฏิบติังาน

หยดุและคิดกอ่น 
การปฏิบติังาน

หยดุและคิดกอ่น 
การปฏิบติังาน
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การป้องกันภัยจากไฟไหม้ในสถานประกอบการ 

การอบรมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล

 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในท่ีทำางาน โดยบริษทัฯไดค้ ำานึงถึงความปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของ
พนกังาน โดยการจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีทำางาน มีความปลอดภยัต่อชีวติตลอดจนทรัพยสิ์น
ของพนกังานและของบริษทั ทั้งไดจ้ดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และวธีิการทำางานท่ีปลอดภยั เพ่ือปรับสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมในการทำางาน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ และสร้างสรรคร์ะบบการผลิตท่ีมีคุณภาพแต่ส่ิงท่ีสำาคญั
อยา่งยิง่คือ ตอ้งใหพ้นกังานคำานึงถึงการทำางานดว้ยความระมดัระวงัไม่ประมาท ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะการเกิด
อุบติัเหตุนอกจากการเกิดข้ึนภายในโรงงานแลว้   ยงัสามารถเกิดข้ึนภายนอกโรงงาน 

 ในปี 2563 ยงัไม่สามารถจดังานซอ้มดบัเพลิงไดต้ามกำาหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID 19) โดยกำาหนดใหส้ถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนหลีกเล่ียงการจดักิจกรรมท่ีมีคนเป็นจำานวนมาก 
โดยบริษทัฯ จะดำาเนินการฝึกซอ้ม เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย ท่ีผา่นมาในทุกๆ ปี บริษทัฯ มีการอบรมและฝึกซอ้มพนกังาน 
เร่ืองการนำาสารเคมีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต ถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดกรณีสารเคมีร่ัวไหล ปีละ 1 คร้ัง เพื่อลดความ
เส่ียงและเพิ่มความปลอดภยั บริษทัฯ จึงใหค้วามสำาคญัในการป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมี
ทั้งภายในบริเวณโรงงานและรอบโรงงาน จึงจดัใหมี้การซอ้มแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีร่ัวไหล เพ่ือใหพ้นกังาน
เตรียมความพร้อม ในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีร่ัวไหล มีความสามคัคีในการทำางานเป็นทีม ส่ือสารและวางแผน
การปฏิบติังานเป็นทีม อยา่งมีระบบ

 ในปี 2563 ยงัไม่สามารถจดังานซอ้มดบัเพลิงไดต้ามกำาหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า (COVID 19) ซ่ึงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดก้ำาหนดมาตรการป้องกนัสำาหรับสถานท่ีมีการรวมกนัของคน
หมู่มาก ใหส้ถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หลีกเล่ียงการจดักิจกรรมท่ีมีคนเป็นจำานวนมาก หากมีการจดักิจกรรม
ใหพ้ิจารณาตามปริมาณสดัส่วนผูร่้วมงานกบัพื้นท่ี เช่น 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในพื้นท่ีเปิด และ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร ใน
พื้นท่ีปิด กรณีงานหรือกิจกรรมท่ีใหญ่ มีผูเ้ขา้ร่วมเกิน 100 คน ตอ้งดำาเนินการแจง้ขออนุญาตนายอำาเภอ โดยบริษทัฯ จะดำาเนิน
การจดัฝึกอบรมและซอ้มดบัเพลิงฯ เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย
 ท่ีผา่นมาในทุกๆ ปี บริษทัฯ ไดด้ำาเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการของตามกฎ
กระทรวง กำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดำาเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 โดยกำาหนดใหมี้การอบรมพนกังานและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคน
ทุกระดบัของ บริษทัฯ ในเร่ืองของการดบัเพลิงและการหนีไฟ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวธีิ
การดบัเพลิงขั้นตน้และสามารถใชถ้งัดบัเพลิงเคมี รวมทั้งสายดบัเพลิงและหวัฉีดดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม บริษทัฯ 
กำาหนดใหต้อ้งมีผูเ้ขา้อบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ ในอตัราร้อยละ 40 % ของพนกังานทั้งหมด โดยจดัใหพ้นกังานและเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานทุกคนทุกระดบัของบริษทัฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟพร้อมกนัอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
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หยดุงานเกนิ 3 วนั      (สง่
สถานพยาบาล)

หยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั  (สง่
สถานพยาบาล)

ไมห่ยดุงาน                (สง่
สถานพยาบาล)

ไมห่ยดุงาน                (ไม่
สง่สถานพยาบาล)
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ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและคูค่า้ธุรกิจเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามสำาคญั
เป็นอยา่งยิง่ อีกทั้ง ยงัเป็นเร่ืองท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อขวญัและกำาลงัใจของพนกังานและคู่คา้ทางธุรกิจ ซ่ึงในปี 2563 พบวา่
มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ จำานวน 8 ราย ลดลงจากปี 2562 เป็นจำานวน 21 ราย หรือลดลงร้อยละ 72.41 ทั้งน้ีอุบติัเหตุท่ี
พบส่วนใหญ่ เกิดระหวา่งการปฏิบติังาน เช่น จากการทำางานไม่ถูกวธีิ ป้องกนัความเส่ียงดว้ยการอบรมการใชเ้คร่ืองมือการ
ทำางานใหก้บัพนกังาน และในการทำางานของพนกังานท่ีมีความเส่ียงสูงสุดในการไดรั้บบาดเจบ็ ดว้ยเหตุน้ีท่ีบริษทัฯ ไดต้อ้ง
เป้าหมายเร่งดำาเนินการควบคุมความความปลอดภยัในส่วนงานท่ีมีการอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ แผนกซ่อมบริการ และแผนกเบรก
ลม-ช่วงล่าง เป็นตน้ 

สรุปการเกิดอุบัติเหตจุากการดำาเนินงาน

จำ�นวนลกูจ�้ง บริษทั ช ทว ีจำ�กดั (มห�ชน) ท่ีประสบอันตร�ยจ�กก�รทำ�ง�น จำ�แนกต�มปี (คน)

หยุดงานเกนิ 3 วนั
(ส่งสถานพยาบาล)

หยุดงานไม่เกนิ 3 วนั
(ส่งสถานพยาบาล)

ไม่หยุดงาน
(ส่งสถานพยาบาล)

ไม่หยุดงาน
(ไม่ส่งสถานพยาบาล)

การขาดงานเน่ืองจากเกดิอบุัตเิหตุ
(ผู้รับเหมา)

จำานวนผู้เสียชีวติจากการทำางาน 
(พนักงานและผู้รับเหมา)

การขาดงานเน่ืองจากเกดิอบุัตเิหตุ 
(พนักงาน)

เหตุการณ์ทีเ่กือบเกดิอบุัตเิหตุ

จำานวนพนักงานทีบ่าดเจบ็จาก
การทำางาน
จำานวนผู้รับเหมาทีบ่าดเจบ็จาก
การทำางาน

หน่วยด้านความปลอดภัย

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

คน

 2561 2560

    0                     0                     0                   0

    0                     0                     0                   0

    0                     0                     0                   0

    0                     0                     0                   0

    13                   15                   29                  8

    6                     6                    11                 14

 2562  2563

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2563ปี 2562
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำางาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560-2563

2560 2561 2562 2563
จ ำนวนพนักงำน 693 789 788 450
สถติกิำรเกดิอบุัตเิหตุ13 15 29 8
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สถติกิำรเกดิอบุัตเิหตุ จ ำนวนพนักงำน

การอบรมหลักสูตร 
“การขับชี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (รถโดยสาร)”

 บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการอบรม
พนกังานขบัรถท่ีทำางานในโครงการรับ-ส่งผู ้
โดยสาร ใหมี้ความพร้อม ความเขา้ในในการ
ขบัมีมาตรฐาน ทั้งดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั

ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมารยาทในการขบัรถบนทอ้งถนน และเพื่อเพิ่ม
ความชำานาญในการแกไ้ขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ทั้งน้ี
ในปี 2563 บริษทัฯ ไดส่้งพนกังานขบัรถเขา้อบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 
จำานวน 20 คน ในวนัท่ี 12 และ 18 มกราคม 2563
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ด้านอาชีวอนามัย
 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการดา้นสุขภาพของพนกังานและอาชีวอนามยั ทั้งไดมี้การตรวจสอบติดตาม
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน ซ่ึงครอบคลุมทั้งประเดน็สารเคมี  ฝุ่ นละออง และเสียง ในพ้ืนท่ีทำางานเป็น
ประจำาทุกปี 1 คร้ัง  เพื่อใหส้ามารถกำาหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ข ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุง
พื้นท่ีทำางานใหมี้สภาพการทำางานท่ีปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง  อาทิ

การจดัตรวจสุขภาพให้กบัพนักงาน ตามประกาศกระทรวง เร่ืองการตรวจสุขภาพ  พ.ศ. 2547 เป็นประจำาทุก
ปี 1 คร้ัง และการตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำางานของพนักงานใหม่ และตรวจหาสารเสพตดิระหว่างปี จากการ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19 บริษทัฯ ได้งดการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำาปี 2563 และจะดำาเนินการ
ตรวจสุขภาพให้กบัพนักงานทีป่ฏิบัตงิานงานในศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตสั หลงัจากสถานการณ์คลีค่ลาย 

จดัให้มกีารอบรมส่ือสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามยัแก่พนักงานทีเ่ข้าใหม่และพนักงานประจำา

เน่ืองจากสถานการณการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคญัจึงมีมาตรการ
ป้องกนั โดยการคดักรองเบ้ืองต้น ด้วยการตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกาย ทั้งพนักงาน และบุคคลภายนอก ก่อนเข้า
พืน้ทีบ่ริษทัฯ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขา บริษทัฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามยั หรือผ้าปิดจมูก มจุีดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ภายในบริษทัฯ 5 จุด
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การดำาเนินงานด้านสังคม

กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

 บริษทัฯ มีฝ่ายกิจกรรมการ CSR ร่วมสนบัสนุนและพฒันาการดำาเนินงานดา้นสงัคม โดยกรรมการและคณะทำางานของ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการสนบัสนุนและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
กบัสงัคมบริษทัฯ  และฝ่ายกิจกรรมสงัคมและชุมชน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดำาเนินงานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption) สิทธิมนุษยชน (SCA) และชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยกรรมการและคณะทำางาน
ไดมี้การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำางาน การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีรับผดิชอบทุกเดือน เพื่อนำาแนวทางท่ีไดจ้ากการ
ประชุมเสนอในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารอนุมติั  
 นโยบายการทำางานดา้น CSR ในรูปแบบของกระบวนการพฒันาดา้นความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงโดยมีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
เกิดข้ึนเพ่ือพฒันาความคิดต่อยอดจากท่ีเป็นผูส้นบัสนุนดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นบริจาคเพ่ือเป็นการกศุลการสนบัสนุนและพฒันา
อยา่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

 บริษทัฯจดัช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.cho.co.th แลว้ส่งผ่านอีเมล์ไดโ้ดยตรงท่ีอีเมล์ 
auditcom@cho.co.th สำาหรับผูร้้องเรียน แจง้เบาะแส มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่งใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษทัฯ  ทั้ง 3 ท่าน โดยบริษทัมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระและข้ึนตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยนางอปัสร สุริยา ผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น ผูดู้แลอีเมลน้ี์  จดัใหมี้ระดบัความปลอดภยั
ท่ีดี ผูอ่ื้นไม่สามารถดูได ้และไม่สามารถลบหรือแกไ้ขขอ้มูลใดๆ ท่ีมีผูร้้องเรียนส่งมาได ้ และทำาเมนูในเวบ็ไซตบ์ริษทั ใหผู้ ้
ร้องเรียนสามารถคลิกเขา้มาแจง้ขอ้มูลไดร้วมเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์และจดหมาย ปี 2563 ไม่มี
เร่ืองร้องเรียน

 บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งไวใ้นสถานท่ีเปิดเผย สะดวกต่อการยืน่ค ำาร้องเรียน โดยติดตั้งไว ้2 กล่อง เพื่อเพิ่มช่องทาง
การร้องเรียน
 กล่องท่ี 1 ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการรับผดิชอบเร่ืองร้องเรียนจากกล่องมีการเปิดกล่อง
เดือนละ 1 คร้ัง นำามาในรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเร่ือง ดำาเนินการเสนอต่อไปท่ีประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนำาไปเสนอวิธีการแกไ้ขไปท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัเพ่ืออนุมติัต่อไป ในปี 
2563 กล่องรับเร่ืองร้องเรียนกล่องท่ี 1 ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
 กล่องท่ี 2 ถึงคณะกรรมการ CSR เพ่ือเปิดรับเร่ืองร้องเรียนท่ีผูร้้องเรียนไม่สะดวกแจง้ผา่นโดยตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทัฯ จึงไดเ้พิ่มกล่องร้องเรียนกล่องท่ี 2 น้ีข้ึนมา เพื่อใหพ้นกังาน บุคคลทัว่ไป และบุคคลภายในบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการ CSR นำาไปพิจารณาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไ้ขเร่ืองท่ีร้อง
เรียน แลว้แจง้ผลการแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 กล่องรับเร่ืองร้องเรียนกล่อง
ท่ี 2 ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

ข้อเรียกร้องด้านทรัพยากรบุคคล

•  จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

•  จำานวนข้อเรียกร้องด้านทรัพยากรบุคคล 

•  ข้อเรียกร้องกรณกีารเลือกปฏิบัติ

•  จำานวนข้อเรียกร้องให้ปรับปรุง     
    ระเบียบปฏิบัตภิายในบริษทั 

•  จำานวนข้อเรียกร้องทีไ่ด้ดำาเนินการแก้ไข

กรณี

กรณี

กรณี

กรณี

คร้ัง

หน่วย

หน่วย

2561

2561

17

1

1

6

2

2

3

0

00 0

0 0

0

0

2562

2562

2563

2563
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ด้านสังคม

ข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม

ข้อเรียกร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน

•  จำานวนข้อร้องทุกข์ทีเ่กีย่วข้องกบั
    ผลกระทบทางสังคม

•  จำานวนข้อร้องทุกข์ให้ปรับปรุง
    ระเบียบปฏิบัตภิายในบริษทั

•  จำานวนข้อร้องทุกข์ทีไ่ด้ดำาเนินการแก้ไข

•  จำานวนข้อร้องทุกข์ด้านส่ิงแวดล้อม

•  จำานวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านแรงงาน

•  จำานวนข้อเรียกร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน

•  จำานวนข้อเรียกร้องทุกข์ทีไ่ด้ดำาเนินการแก้ไข

•  จำานวนข้อร้องทุกข์ทีไ่ด้ดำาเนินการแก้ไข

กรณี

กรณี

กรณี

คร้ัง

คร้ัง
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0

การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ มีนโยบายเปิดรับคนพิการเขา้ทำางานเพ่ือสร้างเสริม ความเท่าเทียมกนัและส่งเสริมใหค้นพิการมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี ข้ึนอยา่งสม่ ำาเสมอ โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บคนพิการ เขา้ทำางาน รวม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของพนกังาน ทั้งหมด 
และมีเงินสวสัดิการคนพิการเพื่อใหพ้นกังาน ผูพ้ิการไดรั้บความช่วยเหลือ เป็นการปฏิบติัต่อแรงงานท่ี ดียิง่ข้ึน อีกทั้งยงัได้
จดัใหพ้นกังานผูพ้ิการทำางานในแผนก ท่ีเหมาะสม และลดความเส่ียงจากอุบติัเหตุจากการทำางาน

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดต้อ้นรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยราชการ บริษทัเอกชน บริษทัคู่คา้ บริษทัลูกคา้ โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั และผูถื้อหุน้  เป็นตน้ เพื่อเยีย่มชมบริษทั เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เขา้ศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยปี 2563 มีหน่วยงานทั้งหมดท่ีเขา้เยีย่มชมบริษทัฯ จำานวน 7 คร้ัง   7 หน่วยงาน จำานวน
ทั้งหมด 696 คน 

กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมบริษัท
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การดำาเนินงานของฝ่ายกิจกรรม CSR ปี 2563

เป้าหมาย

พนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมพัฒนา 

บริจาคโลหิต

ช่วยเหลือ
งานศพพนักงาน

ทีเ่สียชีวติ

กจิกรรมต่อต้าน
การทุจริต สนับสนุนงาน

วจิยัและพฒันา
ของนักศึกษา

แรงงาน
สัมพนัธ์

Gifts 2 Give 
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 การบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกในการเสียสละและรับบริจาคเลือดใหก้บัโรงพยาบาลเพื่อนำาไปใชรั้กษา
ผูป่้วยพนกังาน ช ทวี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใหก้บัคลงัเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ไดด้ำาเนินการโครงการเป็น
ประจำาทุกปี CSR CHO กลุ่มกิจกรรมพิเศษจะยงัคงดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการน้ีประจำาทุกปี โดยในปี 
2563 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตจำานวน 4 คร้ัง รวมยอดโลหิตท่ีได ้47,250 ซีซี. "คนพนัธ์ุ ช" ทุกคนไดร่้วมพลงัร่วมใจ ใน
การดำาเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆ คร้ังท่ีผา่นมา เพื่อชุมชนและสงัคม จากสถิติจะเห็นไดว้า่ยอดการบริจาคเพิ่ม
ข้ึนทุกปี เน่ืองจากพนกังานใหค้วามสนใจเพ่ิมข้ึนและจำานวนพนกังานของบริษทัฯ เพิ่มข้ึน 

กิจกรรมบริจาคโลหิต 

รวม
592,850 CC.

2557
43,200 CC.

2558
74,300 CC.

2559
106,000 CC.

2560
97,000 CC.

2561
111,250 CC.

2562
114,850 CC.

2563
47,250 CC.
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รางวัล และความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2563

 CHO ไดรั้บรางวลัหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนกังาน ระดบัยอดเยีย่ม จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในโครงการ Fin. ดี Happy Life ประจำาปี 2562 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 สิงหาคม 2563  

CHO ไดรั้บผลการสำารวจการกำากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน ประจำาปี 2563 ระดบัดีเลิศ (Excellent)   

รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับยอดเยี่ยม

รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับยอดเยี่ยม



45

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
แนวทางการรายงาน :
 บริษทัฯ จดัทำารายงานความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลผลการดำาเนินงานของ บริษทัฯ ในระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยมุง่เนน้ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนืตามโครงสร้าง
ของ One Report โดยอธิบายถึงนโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื การจดัการผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจ การจดัการดา้นความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการดา้นความยัง่ยนืในมิติสงัคม เพื่อใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดรั้บทราบขอ้มูล และเกิดความเช่ือมัน่ในการดำาเนินงาน ซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ไดแ้ก่ ผู ้
ถือหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชนและสงัคม เป็นตน้  และรายงานสอดคลอ้งตามแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วม
มือฉบบัมาตรฐาน (Global Reporting Initiatives : GRI Standard) และนำาเสนอความกา้วหนา้ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน :
 การคดัเลือกเน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีไดน้ำาประเดน็สำาคญัต่อการดำาเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั โดยบริษทัไดมุ่้ง
เนน้ การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การสร้างความสุขใหก้บัผูร่้วมงาน และพฒันาดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคม

ขอบเขตของรายงาน :
 รายงานฉบบัน้ีไดน้ำาเสนอขอ้มูลครอบคลุมกิจกรรมในทุกสายงานและการดำาเนินงานดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และ
สงัคม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยไม่ไดร้วมถึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

การรับรองรายงาน :
 รายงานฉบบัน้ีมิไดมี้การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ แต่ไดผ้า่นการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของรายงานโดยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR เป็นประจำาทุกปี โดยผลการตรวจ
สอบเสร็จเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 ขอ้มูลผลการดำาเนินงานดา้นเศรษฐกิจในรายงานฉบบัน้ีไดน้ำามาจากระบบการเกบ็ขอ้มูล
ทางบญัชีเช่นเดียวกนักบัขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี 2563 / รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 561-1 One Report) 
ของ บริษทัฯ โดยไดรั้บการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือและโปรงใส ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงั
ไม่มีแผนท่ีจะส่งรายงานใหห้น่วยงานภายนอกตรวจรับรอง

รายงานฉบับนีจ้ดัทำาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบส่ิงพมิพ์ และส่ืออเิลก็ทรอนิกบนเวบ็ไซต์ 
สามารถดาวน์โหลรายงานฉบับนีไ้ด้ที ่

หากมีข้อสงสัยหรือคำาแนะนำากรุณาติดต่อ : 
    ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  บริษทั ช ทว ีจำากดั (มหาชน)
    265 หมู่ท่ี 4 ถนนกลางเมือง ตำาบลเมืองเก่า
    อ ำาเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000
    โทรศพัท ์043-043880-90 ต่อ 1120 โทรสาร 043-043899
    อีเมล ์info@cho.co.th หรือ ir@cho.co.th

http://cho.listedcompany.com/attachment.html?id=143873
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GRI Content Index
GRI Standards

Material
Topics

Disclosure 
Number

Page 
Number 

(Sustainable 
Report)

Page 
Number

(One Report)

External 
Assurance

Disclosure Title 

Name of the organization

Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served

Supply chain

External initiatives Yes
YesMembership of associations 

Scale of the organization
Information on employees and other workers

Statement from senior decision-maker

Governance structure 

Chair of the highest governance body 

Collective knowledge of highest governance body

Effectiveness of risk management processes 

Remuneration policies
Process for determining remuneration 

List of stakeholder groups 
Identifying and selecting stakeholders 
Approach to stakeholder engagement

Review of economic, environmental, and social topics

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

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

Entities included in the consolidated financial 
statements 

Nominating and selecting the highest 
governance body 

Evaluating the highest governance body’s performance 

Delegating authority 

Values, principles, standards, and norms of behavior 

Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 
Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics 
Composition of the highest governance body 
and its committees 

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Key impacts, risks, and opportunities

Significant changes to the organization and its 
supply chain

Activities, brands, products, and services
102-1

102-18

102-16

102-14

102-5

102-22

102-12

102-29

102-3

102-20

102-9

102-27

102-42

102-7

102-24

102-31

102-2

102-19

102-17

102-15

102-6

102-23

102-13

102-30

102-4

102-21

102-10

102-28

102-43

102-45

102-8

102-26

102-40

102-35
102-36

3

18-19
18-19

18-19

18-19

12-17
3
16
5
16
6-7

22-25
22-25
22-25

6-7
11

3

5

-

2

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

19

74-82

32,40-41

7

129

15-29

127-129

7

126-129

32-33,35
50

115,126-127

32-33

126-127

3,130

143

140

130

133-134

126-128

131-134

143-145

8-12

143-145

324

117,324

137-140

129

117-118,324

126-128

GRI 102: General Disclosures 
Organizational Profile

Strategy

Ethics and Integrity

Governance

Stakeholder Engagement

Reporting Practice
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GRI Standards

Defining report content and topic Boundaries 

Reporting period 
Contact point for questions regarding the report 
Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
GRI content index

Explanation of the material topic and its Boundary

Evaluation of the management approach

Direct economic value generated and distributed
Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Recycled input materials used

Energy consumption outside of the organization

Reductions in energy requirements of products 
and services

Evaluation of the management approach

Water recycled and reused
Water withdrawal by source

Reduction of energy consumption

The management approach and its components

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

Energy intensity

Explanation of the material topic and its Boundary

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Energy consumption within the organization

Evaluation of the management approach

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

List of material topics 
102-46

301-2

103-2

205-3

102-54

302-1

103-3

103-2

102-50

103-2

103-1

302-5

201-1

302-3

303-1

102-47

103-1

103-3

103-1

102-55

302-2

103-3

102-53

103-3

103-2

103-1GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

Management

Management

Management

Management

Approach 

Approach 

Approach 

Approach 

304-1

201-2

302-4

303-3

45
45
45

45

26,28-29

45

44 324

8,10

44,48

33
33

76

-
-

- 6

-

28

17

33
33

27,33

117-118
117-118
117-118

27,33

22-25

28-29

27,33

22-25

28-29

27,33

22-25

33

Direct (Scope 1) GHG emissions
Reduction of GHG emissions
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

305-5
305-6

305-1 31-32

31-32
31

Waste by type and disposal method306-2 27-33

Economic    
 

Environment    
 
     

GRI 201: Economic Performance 

GRI 301: Materials  

GRI 205: Anti-corruption  

GRI 303: Water  

GRI 302: Energy  

GRI 304: Biodiversity  

GRI 305: Emissions  

GRI 306: Effluents and Waste 

Material
Topics

Disclosure 
Number

Page 
Number 

(Sustainable 
Report)

Page 
Number

(One Report)

External 
Assurance

Disclosure Title 
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GRI Standards

Significant spills

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components

Explanation of the material topic and its Boundary

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

The management approach and its components

Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components
Explanation of the material topic and its Boundary

Diversity of governance bodies and employees

Evaluation of the management approach

Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews

Explanation of the material topic and its Boundary

Average hours of training per year per employee

Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs
Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities

Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions

Evaluation of the management approach

The management approach and its components

New employee hires and employee turnover

Evaluation of the management approach
Workers representation in formal joint 
management–worker health and safety committees
Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, and number 
of work-related fatalities

Parental leave 

Evaluation of the management approach

401-1

403-1

401-3

103-2

403-2

306-3

103-2

103-2

103-2
103-1

403-4

404-1

404-2

103-3

103-1

103-1

403-3

103-3

103-3

103-1

103-3

413-1

413-2

103-1

404-3

405-1

Yes
Yes

Yes

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

Management

Management

Management

Management

Management

Approach 

Approach 

Approach 

Approach 

Approach 

Social 
GRI 401: Employment 

GRI 404: Training and Education  

GRI 403: Occupational Health and Safety  

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity  

GRI 413: Local Communities 

34-39
34-39

34-39

31-33
31-33

31-33

31-33

37-38

37

30

35

33

6-8
6-8
6-8
6-7

6-7
6-7

9-10
9-10
9-10

9-10

10,20

10

6

-

Material
Topics

Disclosure 
Number

Page 
Number 

(Sustainable 
Report)

Page 
Number

(One Report)

External 
Assurance

Disclosure Title 



บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
��� หมู่ที� � ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น �����

โทรศัพท์ ���-������-�� ต่อ ���� โทรสาร ���-������

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




