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วันท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 
15 มกราคม 2556 

วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และรา่งหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 
30 เมษายน 2556 

 
ค าเตือน 
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ 
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวนนั้นมีผล
บังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่  มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือช้ีชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ” 
 
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 55 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 3315 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
50330 โทรศัพท์ 0-2263-6433 ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา 03.00 น. - 52.00 น. และ 53.00 น. - 56.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
 

ค าเตอืน : การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/
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ค าจ ากัดความ 
 
 บริษัทฯ หรือ CTV-DOLL หมายถึง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทย่อย หรือ CTV-TMT หมายถึง บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด 
 CTV-1993 หมายถึง บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด 
 DOLL หมายถึง DOLL Fahrzeugbau AG 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 1.0 - 1 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
สรุปข้อมูลส าคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรปุเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ลักษณะและความเส่ียงของบรษิทัท่ีออกและเสนอขายหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการ

ตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนบับเต็มได้ที่ www.sec.or.th 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญของกำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชำชน 
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปน็ครั้งแรก (“IPO”) 

บริษัท ช.ทวี ดอลลำเซียน จ ำกัด (มหำชน) 
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ 2 - 3 และ 7 พฤษภำคม 2556) 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย : 
 ผู้เสนอขำย : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) (“CHO”) 
 เลขทะเบียนธุรกจิ : 0107556000027 
 ประเภทธุรกิจ : ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและตดิตัง้ระบบวิศวกรรมที่เกีย่วกับยานยนต์เพื่อการพาณชิย์ รวมทั้ง

เป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่าง
มืออาชีพ 

 จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 200,000,000 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ : 27.78 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 รำคำเสนอขำยตอ่ประชำชน : 1.80 บาท/หุ้น  มูลค่ำกำรเสนอขำย : 360,000,000 บาท 
 กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในชว่ง 90 วันก่อนหน้ำ : 

     ไม่มี 
         มี จ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย ..... หุ้น     ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย 

 มูลค่ำทีต่รำไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น 
 มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.19 บาท/หุ้น ค านวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 ซึ่งเท่ากับ 98.10 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญปัจจุบันที่เรียกช าระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 520 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น ค านวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 720 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไร (“P/E ratio”) เท่ากับ 63.7 เทา่ ค านวณจากก าไรสุทธิต่อหุ้นจากผลก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 เทา่กับ 20,326,039 บาท หารดว้ย
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครั้งนี้ ซึง่เทา่กับ 720,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้
ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น 

 อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิเฉล่ียของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความ
ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์  จ ากัด (มหาชน)  บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัที่ 28 มกราคม 2556 
จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 

 
บริษัท P/E เฉล่ีย (เท่ำ) รำคำพำร์ (บำท) 

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) (TRU) 14.39 1.00 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) (EUREKA)* 45.98 0.50 
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (TMC) 17.22 1.00 

 ที่มำ: www.setsmart.com 
 หมายเหตุ * Eureka เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2556 

http://www.setsmart.com/


บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 1.0 - 2 

 ตลำดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
 เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน : เกณฑก์ าไรสุทธิ (Profit Test) 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :  
บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัวคุณสุรเดช ทวีแสงสกุล

ไทย คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั้นน าจากประเทศ
เยอรมันนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรม
ที่เกี่ยวกับตวัถงัรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบยีน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบยีน 

นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรัง่เศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั” (“CTV-
TMT”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน และนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทุกห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา ส าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทัง้ด้านรูปร่าง 
คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนท าการขนส่ง ปัจจุบัน CTV-DOLL ถือหุ้น CTV-TMT 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

ด้วยประสบการณ์และความเชีย่วชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรมและดา้นการบริหารท่ีส่ังสมมา
นาน บริษัทฯ จึงได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอยา่งมืออาชีพ จนสามารถขยายธุรกิจไปยงั
ธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนส่งและให้บริการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ อาทิเช่น โครงการสร้าง
เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังกองทัพเรือ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษทั อู่กรุงเทพ จ ากัด ในการ
บริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือไทย ให้แข่งขันไดใ้นระดับภูมิภาค, 
โครงการบริการงานซ่อมบ ารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกใหก้ับบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั (“Linfox”) และ
โครงการของ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คัน เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึง่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และ
ปัจจุบันยงัคงเป็นกรรมการและผู้บริหารหลัก ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในส่วนของ CTV-1993 นับตั้งแต่ปี 2545 เป็น
ต้นมา โดยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 
93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทุน ปัจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 180.00 ล้านบาท มีทุนช าระแล้วจ านวน 130.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามัญจ านวน 520.00 ล้านหุน้ 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยทุนจดทะเบียนส่วนท่ียังไม่ออกและเรียกช าระจ านวน 50.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้น
สามัญจ านวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial 
Public Offering: “IPO”) และจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตน าหุน้สามัญเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 
 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ : 
วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิโดยประมำณ ระยะเวลำใช้เงินโดยประมำณ 

1. ลงทุนในการวิจยัและพัฒนาระบบออโตเมชั่นเพื่อ
จ าหน่ายในเชงิพาณชิย ์

20.00 ล้านบาท ระหว่างปี 2556 – ปี 2558 

2. ลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์กลาส 40.00 ล้านบาท ภายในปี 2556 
3. ลงทุนสร้างโรงงานผลิตฉนวน PU Foam 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2557 
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกจิการ 253.86 ล้านบาท ภายในปี 2556 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล :  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 ทั้งนี้ การจา่ยเงินปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้
เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกจิของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้า่ยเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุน้ เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 “ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกจิการ) จ านวน 22.50 ล้านบาท จึงท าให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้ จนกวา่ผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ จะหมดไป” 
 

ผู้ถิอหุ้นรำยใหญ่ :  

รำยชื่อ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของ
หุ้นช ำระแล้ว 

1. กลุ่มทวีแสงสกุลไทย 484,540,000 67.30% 
1.1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 325,507,200 45.21% 
1.2. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย 41,600,000 5.78% 
1.3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 20,167,600 2.80% 
1.4. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 25,000,000 3.47% 
1.5. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 15,600,000 2.16% 
1.6. นางธัญรัศม์ ทวีแสงสกุลไทย 33,333,200 4.63% 
1.7. นายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 16,666,400 2.31% 
1.8. นายมรกต ศรีหล่มสัก 1,666,400 0.23% 
1.9. นางสาวรุ่งอรุณ ทวีแสงสกุลไทย 1,666,400 0.23% 
1.10. นางวดี ทวีแสงสกุลไทย 1,666,400 0.23% 
1.11. นางชิดา ศรีหล่มสัก 833,200 0.11% 
1.12. นางรุ่งศิริ จงปติยัตต์ 833,200 0.11% 
2. กลุ่ม DOLL Fahrzeugbau AG/1 9,460,000 1.32% 
2.1. DOLL Fahrzeugbau AG 4,730,000 0.66% 
2.2. บจก.คาร์ลสตาร์ (เอส) พีทีอ ี 4,730,000 0.66% 
3. บจก.พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.
แอล.ซี/2 

26,000,000 3.61% 

รวมก่อนเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป 520,000,000 72.22% 
ส่วนที่เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป (IPO) 200,000,000 27.78% 
รวมหลังเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป 720,000,000 100.00% 

หมายเหตุ : 
/1 = กลุ่ม DOLL Fahrzeugbau AG ประกอบด้วย DOLL Fahrzeugbau AG 

เป็นบริษัทในประเทศเยอรมัน และ บจก.คาร์ลสตาร์ พีทีอี เป็นบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร ์

/2 = บจก.พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี เป็นบรษิัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 คณะกรรมกำรบริษัท : 
รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
4. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
5. นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
เลขำนุกำรบริษทั : นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศ

นา ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

ข้อจ ำกัดอ ำนำจของกรรมกำร : ไม่มี 
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สัดส่วนรำยได้ :  
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงินรวม) ปี 2553-2555 

ประเภทรำยได้ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
  ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้ตามสัญญา 592.56 88.93% 636.85 95.14% 625.66  93.40% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 73.75 11.07% 32.51 4.86% 44.20  6.60% 

รวมรำยได้ 666.31 100.00% 669.36 100.00% 669.86  100.00% 

รายได้อื่น/2 39.33 5.90% 33.06 4.94% 21.30  3.18% 
รวมรำยได้ทั้งหมด 705.64 

 
702.41 

 
691.16 

 
หมายเหตุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสินค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ค่าบริหาร, รายได้ค่าเช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืนๆ 
 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง :  
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

1.1. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายได้ จากการท่ีบริษัทฯ ยังไม่มีค าส่ังซื้อ (Order) ใหม่ หรือยังไม่มีงานโครงการ
ใหม่จากลูกค้าเข้ามารองรับหลังจากส่งมอบสินค้าที่ผลิตเสร็จหรือให้บริการบริหารโครงการให้กับลูกค้าเรียบร้อยตาม
สัญญาว่าจ้างแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับจ้างผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) 

1.2. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจ ากัด เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการขายสินค้า
กลุม่ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภท รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายใน
สนามบิน (Ground Support Equipment (“GSE”)) ซึ่งลูกค้าที่ส่ังซื้อสินค้ากลุ่มดังกล่าวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เฉพาะ กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจครัวการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน 

1.3. ความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยจากภาวะน้ าหลากสูงเกินกว่าระดับปกติเนื่องจาก
ด้านหลังของโรงงานมีส่วนท่ีติดกับแม่น้ า หรือภาวะฝนตกหนักจนเกิดน้ าท่วมเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต 
2.1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบท่ีเป็นวัตถุดิบหลัก 
2.2. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ และความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสัญญาความร่วมมือหรือการ

เข้ามาท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ โดยคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร 

3.1. ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
3.2. ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกค าส่ังซื้อหรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
4.1. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
4.2. ความเส่ียงจากการรับช าระเงินล่าช้า 

5. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
5.1. ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
5.2. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล 
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สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน ย้อนหลงั 3 ปี : 

รายละเอียด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
รวมสินทรัพย ์ 741.42  745.14  822.82  
รวมหน้ีสิน 683.25  667.36  724.71  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58.17  77.78  98.10  
รวมรายได ้ 666.30  669.35  669.86  
รวมต้นทุน 599.02  550.45  523.58  
ก าไรขั้นต้น 67.28 118.90 146.28 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรับปี (6.27) 24.29  20.33  
ก าไรต่อหุ้น (EPS) # ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (3.44) 18.47 15.64  
มูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00 100.00 100.00 
จ านวนหุ้นสามัญที่เรยีกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1.20 1.30 1.30 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 11.90 8.58 7.39 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) -0.56% 3.23% 2.59% 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (ROE) -9.28% 35.52% 23.11% 

 

 

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน :  
ภำพรวมของผลกำรด ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสตกิส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เขา้กับการ
จัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders truck), รถดับเพลิง-รถกู้ภยั, รถบรรทุก
เครื่องดื่ม, รถขนส่งไปรษณีย์, รถพ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจา้งบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝ่ัง (OPV) โครงการ
บริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมใหแ้ก่ Linfox ส าหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ เป็นการผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) ให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ บริษัทฯ มีบริษทัย่อยจ านวน 1 บริษัท ด าเนินธรุกิจด าเนินธุรกจิออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทุก
ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา ส าหรับบรรทุกสินค้า อาหารสดและแห้ง ซึง่หากพิจารณาภาพรวมของผลการด าเนินงานใน
ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ รายได้ตามสัญญา คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 88.93 ร้อยละ 95.14 และร้อยละ 93.40 ของรายได้รวมตามล าดับ และรายไดจ้ากการขายและให้บริการ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 11.07 ร้อยละ 4.86 และร้อยละ 6.60 ของรายได้รวมตามล าดับ 
 ในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 666.31 ล้านบาท 669.36 ล้านบาท 
และ 669.86 ล้านบาท ตามล าดับ ตามล าดับ ในปี 2553 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 
4.13 ล้านบาท แต่ในปี 2554-2555 บริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้านบาท 
และ 20.33 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในปี 2553 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเมือง
ในประเทศ ท าให้กระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากคู่ค้าไม่สามารถส่งวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตมายังบริษัทฯ ได้ ส่งผลให้รายได้ในปี 2553 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่าโครงการคงเหลือที่ ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) 
จ านวน 194.37 ล้านบาท (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.3 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ) 
ฐำนะกำรเงนิ 
 รายการสินทรัพย์รวมในปี 2555 เท่ากับ 822.82 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 745.14 ล้านบาท ในปี 2554 มาจากการ
เพิ่มขึ้นของลกูหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือในช่วงปี 2555 ตามการเติบโตของยอดขาย และการเพิ่มขึ้นของทีด่ิน อาคารและ
อุปกรณ์ รวมประมาณ 212.05 ล้านบาท โดยเป็นการรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากลกูหนี้เงนิให้กู้แก่บคุคลที่เกีย่วข้องกัน
เพื่อเป็นการช าระคืนเงินกู้จ านวน 149.43 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในส่วนของรัว้คอนกรีตรอบโรงงานและระบบ
ระบายน้ าเพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื้นท่ีใช้สอยในโรงงาน และลงทุน
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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 รายการหนี้สินรวมในปี 2555 เทา่กับ 724.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 667.36 ล้านบาท ในปี 2554 มาจากการท่ีบริษัท
ฯ ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อรองรบัการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบส าหรับงานโครงการ
ต่างๆ ที่บรษิัทฯ ได้รับค าส่ังซื้อและเลตเตอร์ออฟเครดติแล้ว ทัง้การส่ังซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการเพิม่ขึ้น
ของเจ้าหน้ีการคา้ และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้วเท่ากับ 130.00 ล้านบาท มีส่วนลดจากการ
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยเท่ากับ 5.63 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมคงเหลือเทา่กับ 26.27 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ มีสว่น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 98.10 ล้านบาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 7.39 เทา่ ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า ซึง่เท่ากับ 8.58 เทา่ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิม่ขึ้นของหนี้สิน
รวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 จากผลก าไรสุทธิในงวดปี 2555 ในขณะท่ีหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8.59 
 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180.00 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200.00 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทัว่ไปเป็นครั้งแรก (IPO) 
 

นักลงทนุสัมพนัธ ์: นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท โทรศพัท์: 043-341-412-18 email address: yinghathai@ctvdoll.co.th 
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ส่วนท่ี 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์ : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ : ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมทีเ่กี่ยวกับยานยนต์เพื่อ

การพาณชิย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจสิติกส์ และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากับการจดัการอย่างมืออาชีพ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 265 หมู4่ ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท ์ : 043-341-412-18 
โทรสาร : 043-341-410-11 
ที่ตั้งส านักงานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

10210 
 : โทรศัพท ์0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 
ที่ตั้งส านักงานสาขา 2 (ชลบุรี) : เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 
 : โทรศัพท ์038-227-378     โทรสาร 038-227-378 
ที่ตั้งส านักงานสาขา 3 
(พระนครศรีอยุธยา) 

: เลขที่ 62 หมู่ 2 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 13170 

เว็บไซต์ (URL) : www.ctvdoll.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 180 ล้านบาท (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้นี้) 

: 180 ล้านบาท (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
วัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน : บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง

นี้เป็นจ านวนเงิน 343.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว เพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิโดยประมาณ ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ 
1. ลงทุนในการวิจยัและพัฒนาระบบออโตเมชั่นเพื่อจ าหน่าย

ในเชงิพาณชิย ์
20.00 ล้านบาท ระหว่างปี 2556 - ปี 2558 

2. ลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์กลาส 40.00 ล้านบาท ภายในปี 2556 
3. ลงทุนสร้างโรงงานผลิตฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PU Foam) 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2557 
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกจิการ 253.86 ล้านบาท ภายในปี 2556 
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1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียง รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีอย่างรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็นปัจจัยความเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเส่ียง
อื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
บริษัทฯ ในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจกลายเปน็ปัจจัยความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ ผลก าไร สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ และปัจจัยความเส่ียงทั้งหมดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยไม่จ ากัดเพียงปัจจัยความเส่ียง
ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” 
หรือค าหรือข้อความอื่นใดในท านองเดียวกัน เป็นค าหรือข้อความที่บ่งชี้ถึงส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้ 
 

1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับจ้างผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) จากหน่วยงานเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ครัวการบินที่ให้บริการสายการบินนานาชาติ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ฮ่องกง, เกาหลี, จีน 
เป็นต้น และครัวการบินในประเทศ เช่น ครัวการบินไทย, ครัวการบินกรุงเทพ, ครัวการบินภูเก็ต เป็นต้น รวมทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีก กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งหน่วยงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น โดยมีลักษณะการรับงานโดยตรงจากผู้ว่าจ้างเป็นสัญญา
ว่าจ้างในการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าที่ผลิตเสร็จ
หรือให้บริการบริหารโครงการให้กับลูกค้าเรียบร้อยตามสัญญาว่าจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีค าส่ังซื้อ (Order) ใหม่ หรือยังไม่มีงาน
โครงการใหม่จากลูกค้าเข้ามารองรับ รายได้ของบริษัทฯ ก็อาจจะลดลงในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็น
ค่าใช้จ่ายประจ าหรือค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 
2553-2555 บริษัทฯ มีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 592.55 ล้านบาท 636.85 ล้านบาท และ 625.66 ล้านบาท ตามล าดับ 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงมีการก าหนดแผนป้องกันความเส่ียงไว้ โดยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจัดท าและก าหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly 
Budgeting) ซึ่งจะท าให้ทราบถึงเป้าหมายรายได้ ค่าใช้จ่าย และคาดการณ์ผลก าไรในแต่ละปี ฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอต่อผู้บริหารในระดับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นงบประมาณรายปี 
รวมทั้งใช้ประกอบการติดตามและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ผ่านการประชุมประจ าเดือนของทุกฝ่าย
งาน และจะรวบรวมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Management Review) เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหาร
ฝ่ายขายและผู้บริหารระดับสูงสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดต่อประมูลงานโครงการใหม่ได้ให้
สอดคล้องกับงานที่ทยอยจบ เพื่อให้มีสัญญาว่าจ้างในการผลิตและสัญญารับจ้างบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถลดความเส่ียงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ 
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2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจ ากัด 
 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 
(Special Design Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภท รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน (Ground Support Equipment 
(“GSE”)) เช่น รถล าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ มีรายได้จาก
กลุ่มสินค้า GSE ในสัดส่วนร้อยละ 25.56 ร้อยละ 56.60 และร้อยละ 55.29 ของรายได้รวมตามสัญญา ในแต่ละปีตามล าดับ ซึ่ง
ลูกค้าที่ส่ังซื้อสินค้ากลุ่มดังกล่าวอยู่ในธุรกิจครัวการบินและกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการ
พึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจ ากัด หากอุตสาหกรรมการบินประสบปัญหาคือจ านวนผู้โดยสารทางเครื่องบินมีแนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ หรือลูกค้ากลุ่มธุรกิจครัวการบินเปล่ียนไปส่ังซื้อสินค้าจากคู่แข่งรายอื่นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า 
ราคาสินค้า หรือปัญหาคุณภาพการบริการ จนส่งผลให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวส่ังซื้อสินค้าลดลงหรือไม่ติดต่อส่ังซื้อสินค้าจากบริษัท
ฯ อีกต่อไป ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
ความเส่ียงดังกล่าวมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างมากกับนโยบายในการรักษาคุณภาพสินค้าตาม
มาตรฐานสากล  เน้นการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง รายได้จากกลุ่มสินค้า GSE ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีถือเป็นส่ิงที่พิสูจน์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการท่ีมีต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี กอปรกับบริษัทฯ มีความหลากหลายของประเภทสินค้าทั้ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ และกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีการขยายธุรกิจด้านการรับจ้างบริหารโครงการต่างๆ 
เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่มอื่นให้มากขึ้นและให้เกิดความเหมาะสม ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมที่จ ากัดได้ 
 

3) ความเสี่ยงจากภัยพิบตัทิางธรรมชาต ิ
 จากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 รวมถึงภัยทางธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับ
โรงงาน และการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากด้านหลังของโรงงานมีส่วนที่ติดกับแม่น้ า ซึ่งถ้ามีฝนตกลงมาเป็นระยะ
เวลานานติดต่อกัน อาจท าใหม้ีน้ าเอ่อล้นเข้ามาในเขตพื้นท่ีโรงงาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน เครื่องจักร หรือวัสดุ
เพื่อใช้ประกอบสินค้าได้ ทั้งนี้ ความเสียหายของเครื่องจักร และความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ จะท าให้ระยะเวลาในการผลิต
เพิ่มขึ้นและการส่งมอบสินค้าล่าช้าออกไป ซึ่งบริษัทฯ อาจจะมีความเสียหายจากค่าปรับการส่งมอบล่าช้าจากลูกค้า 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเส่ียงอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหา
อุทกภัยจากภาวะน้ าหลากหรือภาวะน้ าท่วม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ท าประกันภัยครอบคลุมภัยน้ าท่วม รวมทั้งลงทุนท ารั้วคอนกรีต
รอบโรงงาน พนังกั้นน้ า และลงทุนเรื่องระบบระบายน้ าป้องกันน้ าท่วม อาทิ การขุดลอกบ่อเก็บกักน้ า การขุดลอกท่อ และเพิ่มท่อ
ระบายน้ า เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายในบริเวณโรงงาน การก่อสร้างรั้วคอนกรีตและระบบระบายน้ าจัดท าเรียบร้อยแล้ว
ในปี 2555 
 

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบหลัก 
 บริษัทฯ อาจได้รับความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวสัดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษประเภท รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน และ
รถดับเพลิง-กู้ภัย ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ มากกว่า 100 ชิ้นส่วน โดยบางรายการจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีความ
เส่ียงจากความผันผวนของราคาจากปัจจัยต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ราคาตลาดของสินค้า อัตราแลกเปล่ียน อัตราภาษีน าเข้า 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็นต้น ความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบดังกล่าวถือเป็นความเส่ียงที่
ผู้ประกอบการทุกรายรวมทั้งบริษัทฯ กรณีที่ราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่สูงขึ้น จะส่งผล
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ให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้น และอาจจะกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานส าหรับโครงการท่ียังไม่ได้ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือส่วนประกอบหรือยังส่ังซื้อไม่ครบ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาสินค้ากับลูกค้าได้ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเส่ียงดังกล่าวในส่วนของต้นทุนที่ควบคุมได้ โดยจะวางแผนการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือส่วนประกอบทันทีเมื่อลงนามสัญญารับจ้างผลิตสินค้าจากลูกค้า โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบหลักจะต้องส่ังซื้อ
ให้ครบถ้วน รวมทั้งการก าหนดราคาขายสินค้าบริษัทฯ ใช้นโยบายต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งต้นทุน
วัตถุดิบจะต้องส่ังซื้อจะมีการสอบทานราคาให้เป็นราคาปัจจุบันก่อนน าไปใช้ในการค านวณราคาขาย ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ส่วนท่ี
ยังไม่ได้สั่งซื้อหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ บริษัทฯ มีการก าหนดค่าเผ่ือเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ค านวณราคาขายเช่นกัน ในส่วนของอัตราแลกเปล่ียนบริษัทฯ มีนโยบายในการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract) ผู้บริหารบริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวมากนัก 
 

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาความ
ร่วมมือหรือการเข้ามาท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ โดยคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ 

 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบทีใ่ช้ในการผลิตรถล าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) 
ซึ่งเป็นสินค้าหลักในผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษที่บริษัทฯ จ าหน่ายได้จ านวนมากในแต่ละปี และมีสัดส่วนรายได้จากสินค้า
ประเภทดังกล่าวสูงสุดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยในปี 2553 - 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มสินค้า GSE ในสัดส่วนร้อยละ 
25.56 ร้อยละ 56.60 และร้อยละ 55.29 ของรายได้รวมตามสัญญา ในแต่ละปีตามล าดับ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบหลัก
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าประเภทนี้ จะส่ังซื้อจาก DOLL อาทิ ระบบไฮดรอลิค, ระบบวิศวกรรม, ระบบไฟฟ้า, ชุด
ส่วนประกอบต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบหลักดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพทีไ่ด้มาตรฐานตามแบบ จึงถือ
ว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักรายดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทฯ เห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวมากนัก เนื่องจาก DOLL ซึ่งเป็น
คู่ค้าหลัก เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับทางบริษัทฯ โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีสัญญาความร่วมมือ และแบ่งปันความรู้ความช านาญ
ระหว่างกันมาโดยต่อเนื่อง (รายละเอียดศึกษาได้ในหัวข้อ 2.3 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ) นอกจากนี้ DOLL ยังคง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.82 ของทุนจดทะเบียน (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วนจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 1.31) และถึงแม้ว่าในอนาคตหากเกิดข้อจ ากัดในการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบหลักดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
ยังคงสามารถจัดหาจากแหล่งอื่นได้ แต่อาจจะมีข้อยุ่งยากในการจัดหาจากหลายแหล่งผลิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
ฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบดังกล่าว 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสัญญาความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ความช านาญระหว่าง
กัน หรือการเข้ามาท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ โดย DOLL ได้ เนื่องจากคู่ค้าหลักจากต่างประเทศรายดังกล่าวสงวนสิทธิในการ
ด าเนินธุรกิจในประเทศอาณาเขตตามสัญญาที่เป็นเขตพื้นที่การขายของบริษัทฯ ได้อีกด้วย แต่ผู้บริหารบริษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวมากนัก เนื่องจากความสัมพันธ์และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน อีกทั้ง DOLL ก็
จ าเป็นจะต้องพึ่งพิงสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเพื่อน าไปจ าหน่ายในประเทศแถบยุโรปและลาตินอเมริกาซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีการขาย
ของ DOLL เองเช่นกัน 
 

1.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

1) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
 บริษัทฯ มีกลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.29 ของ
ทุนช าระแล้ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) ดังนั้น บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเส่ียง
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จากการทีก่ลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธพิลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง และเป็นกรรมการบริษัทร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย ยกเว้นการกระท าใดก็ตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทก าหนดใหต้้องไดร้ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกวา่ 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็นการช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็นการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงความส าคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ด ี (Principles of Good 
Corporate Governance) โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และก าหนดตารางอ านาจอนุมัติรายการส าหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม 
 

2) ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกค าสั่งซื้อหรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) หรือรับจ้างบริหารโครงการ 
(Project Management and Services) โดยมีข้อตกลงในรูปแบบสัญญารับจ้างผลิตสินค้าหรือสัญญาจ้างบริหารโครงการ
แล้วแต่กรณ ีดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากความเสียหายหากมีการยกเลิกสัญญาจ้างผลิตหรือสัญญาจ้างบริหารโครงการ
ก่อนก าหนดจากลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเส่ียงดังกล่าว เนื่องจากหากมีการถูกยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด ย่อมส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการรับค าส่ังซื้อจากลูกค้าโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดไม่สามารถเพิกถอนได้ 
(Irrevocable Letter of Credit) เต็มจ านวนค่าสินค้าส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินมัดจ า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับ
การรักษาคุณภาพทั้งด้านคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการบริการ สินค้าของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนด การส่งมอบ
สินค้าทันเวลาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้างผลิต ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
 

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ มีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการจ าหน่ายสินค้าให้แก่
ลูกค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิเช่น ยูโร ดอลล่าร์สหรัฐ ดอลล่าร์สิงคโปร์ เยน เป็นต้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงมีการก าหนดนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดย
ฝ่ายจัดหาเงินทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการค านวณเงินที่จะได้รับตามสัญญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า 
และค านวณเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบ โดยก าหนดอัตรา
แลกเปล่ียนตามราคาตลาดในขณะน้ันส าหรับแต่ละสกุลเงิน และให้ท าการส่ังซื้อหรือส่ังขายเงินตราต่างประเทศจากธนาคารท่ี
บริษัทฯ ใช้บริการวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เท่านั้น บริษัทฯ มีการก าหนดให้ท าการ
ทบทวนนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเป็นประจ าทุกปีเมื่อมีการจัดท างบประมาณประจ าปี หรือกรณีที่มี
เหตุการณ์จ าเป็นเร่งด่วน 
 

2) ความเสี่ยงจากการรับช าระเงินล่าช้า 
 จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งมีการก าหนดทยอยส่งมอบ
สินค้าและรับช าระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา หรือเป็นผู้ให้บริการรับบริหารโครงการซึ่งเป็นงานท่ีต้องให้บริการก่อนการ
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เรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าบางรายอาจช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการล่าช้า
หรือมีปัญหาในการช าระเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการค่าใช้จ่ายคงที่
ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ าทุกเดือน หรือมีก าหนดการช าระค่าวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ส่ังซื้อจากคู่ค้า 
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเส่ียงดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดความเส่ียง บริษัทฯ จึงก าหนดแผนป้องกันความเส่ียง
โดยมีนโยบายประเมินศักยภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างก่อนพิจารณารับค าส่ังซื้อหรือตกลงให้บริการ และมีการก าหนดให้ลูกค้า
ช าระเงินมัดจ าล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอัตราร้อยละ 20 - ร้อยละ 30 ของมูลค่าส่ังซื้อตามสัญญา ในกรณีสัญญาจ้างผลิตสินค้า 
และมีการก าหนดใหเ้จ้าของโครงการช าระค่าบริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของงานบริการท่ีเหมาะสม 
ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อบริษัทฯ มากจนเกินไป ในกรณีสัญญาจ้างบริหารโครงการ และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการรับช าระเงินของลูกค้า หากมีลูกค้ารายใดเกินก าหนดช าระเงินจะต้องท าการติดตามเรียกช าระเงิน 
และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทราบโดยทันท ี
 

3) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อ 
 เนื่องจากธนาคารแห่งหน่ึงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการวงเงินสินเชื่ออยู่ มีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาวงเงิน
สินเชื่อเรื่องการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 8.5 เท่าส าหรับบริษัทฯ และไม่เกิน 3 เท่าส าหรับ
บริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะงวดปีบัญชีของแต่ละบริษัท บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจึงมีความเส่ียงจากการถูก
ระงับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังกล่าวหากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดเงื่อนไขเรื่องการรักษาสัดส่วนทางการเงินดังกล่าว ส่งผล
ให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องจัดหาวงเงินจากธนาคารอื่นมาทดแทน หรือต้องจัดสรรกระแสเงินสดในกิจการมาช าระคืนหนี้
ตามวงเงินดังกล่าว 
 จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2555 บริษัทฯ มีสัดส่วน D/E Ratio 6.28 เท่า ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารก าหนด แต่บริษัท
ย่อยมีสัดส่วน D/E Ratio 7.26 เท่า ซึ่งเกินกว่าที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามธนาคารดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งผ่อนผันเงื่อนไขการ
รักษาสัดส่วน D/E Ratio ส าหรับงวดบัญชีปี 2555 และอนุมัติต่อวงเงินระยะส้ันทุกวงเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถรักษาสัดส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร 
และถึงแม้บริษัทย่อยจะถูกระงับวงเงินโดยธนาคารดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย เนื่องจากบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยยังคงมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารอื่นมาใช้ทดแทนได้อย่างเพียงพอ และมีกระแสเงินสดสุทธิภายใน
กิจการท่ีจะสามารถน ามาช าระคืนหนี้ได้ 
 

1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอให้รับ
หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยบริษัท แอสเซท โปร 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
ฯ ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าหุ้นของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมี
ความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี ้ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
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ตลาดรอง หากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ หรือหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะท าให้บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นตามราคาที่คาดการณ์ไว้ 
 

2) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือจ านวน 22.50 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จาก
ผลการด าเนินงานในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นในช่วง
ระหว่างปี 2540 - 2543 จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 โดยหากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจะท าให้บริษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้จนกว่าผลขาดทุนสะสมจะหมดไป 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลก าไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผล
ขาดทุนสะสมหมดไป เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (รายละเอียดศึกษาได้จากหัวข้อ 2.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือกลุ่ม ช.ทวี) โดยคุณชอ ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัด
ขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิตและต่อตัวถังรถ
บัส ปี 2523 ขยายการผลิตและต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ กลุ่ม ช.ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถ
เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถงัรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้า
เพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกที่แข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุกสภาพถนนและทนทาน
ต่อทุกสภาพภูมิอากาศ 

 ต่อมาในรุ่นที่สองของกลุ่ม ช.ทวี น าโดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของคุณชอ ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบ
การศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่าย
สินค้าจ านวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความส าคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังบรรทุกที่อาศัย
เทคโนโลยีชั้นน าจากต่างประเทศ จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท 
ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “CTV-DOLL”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของ
ครอบครัว คือ บริษัท  ขอนแก่น  ช .ทวี (1993) จ ากัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั้นน าจาก
ประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”)  เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต  ประกอบตัวถังและติดตั้งระบบ
วิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 
และกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจด
ทะเบียน 
 ทั้งนี้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จ ากัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 
(เดิมชื่อ Emil Doll GmbH) มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้

 CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก, ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุก
ขนส่งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี  2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถ โดย
เปล่ียนไปประกอบธุรกิจจ าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก 

 DOLL เริ่มธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ  ตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1) ซึ่ง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษส าหรับบรรทุกวัสดุที่มีน้ าหนักมาก 
และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุที่มีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด” (“CTV-
TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา ส าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง 
คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนท าการขนส่ง ปัจจุบัน CTV-DOLL ถือหุ้น CTV-TMT 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 ด้วยประสบการณ์และความเชีย่วชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวศิวกรรมและดา้นการบริหารท่ีส่ังสมมา
นาน บริษัทฯ จึงได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอยา่งมืออาชีพ จนสามารถขยายธุรกจิไปยัง
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ธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนส่งและให้บริการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการสร้างเรือ
ตรวจการณ์ไกลฝ่ังกองทัพเรือ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซึง่บริษัทฯ ได้เขา้ร่วมกับบริษัท อูก่รุงเทพ จ ากัด ในการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือไทย ให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค, 
โครงการบริการงานซ่อมบ ารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกใหก้ับบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั (“Linfox”) และ
โครงการของ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คัน เป็นต้น 
 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และ
ปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการและผู้บริหารหลัก ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในส่วนของ CTV-1993 นับตั้งแต่ปี 2545 เป็น
ต้นมา โดยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 
93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตอ่ประชาชน และบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทุน ปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียนจ านวน 180.00 ล้านบาท มีทุนช าระแล้วจ านวน 130.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 520.00 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ออกและเรียกช าระจ านวน 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial 
Public Offering: “IPO”) และจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 
 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมาและพัฒนาการท่ีส าคัญ ดังนี้ 

ปี  เหตกุารณ์ทีส่ าคัญ 

ปี 2537 :  “บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี  )1993 ( จ ากัด” และ “DOLL Fahrzeugbau AG” จากประเทศเยอรมนี ได้ร่วม
ทุนกันก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10.00 ล้านบาท ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต  ประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง 
และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ โดยมีส านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ  5  เพลา  จ านวน 14 คัน และ 16 เพลา 
จ านวน  22  คัน เล้ียวได้อิสระทุกล้อด้วยระบบไฮดรอลิค และสามารถบังคับควบคุมได้ด้วยรีโมท
คอนโทรลเพื่อรัศมีวงเล้ียวที่แคบกว่า ส าหรับขนส่งคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast Concrete Segment) 
ซึ่งมีน้ าหนักมากกว่า 85 ตัน  เพื่อโครงการสร้างทางด่วนพิเศษ  บางนา-บางพลี-บางปะกง  และได้มีการ
ส่งมอบทั้งหมด 14 คัน นับว่าเป็นผลงานรถพ่วงพิเศษที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและโดยฝีมือคน
ไทยด้วยเทคโนโลยีระดับสากลเป็นครั้งแรก 

ปี 2538 :  บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตรถพ่วง 
(TRAILER) โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นที่
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ปี 2539 :  บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ  6  เพลา  เล้ียวด้วยระบบถุงลม  (Air 
Suspension) ให้กับบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง จ านวน 35 คัน 

 บริษัทฯ เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ ์อาทิ รถพว่งพิเศษ, รถแทงค์สารเคมี, รถ V-Tank ส าหรับบรรจุขนส่งปูนผง 
ฯลฯ ไปยังประเทศญี่ปุ่น, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, พม่า เป็นต้น 
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 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก DOLL ย้ายฐานการผลิตรถล าเลียงอาหารส าหรับครัวสายการบิน 
(Catering Hi-Loader Truck) มายังประเทศไทย ณ โรงงานท่ีจังหวัดขอนแก่น 

ปี 2540 :  บริษัทฯ เริ่มผลิตและส่งออกรถล าเลียงอาหารให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิค อาทิ 
Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Royal Brunei Airlines เป็นต้น และประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดิอารเบีย เป็นต้น รวมทั้งหมดกว่า 60 คัน 

ปี 2541 :  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้อลูมิเนียม 6 ล้อ แบบประตูท้าย (Shutter door) 
ส าหรับบรรทุกน้ าอัดลม ให้กับบริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด มากกว่า 100 คัน โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปี 2542 :  กลุ่มลูกค้าธุรกิจครัวสายการบินตา่งๆ ในภูมิภาคเอเซีย อาทิ จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตรถล าเลียงอาหารส าหรับครัว
สายการบิน (Catering Hi-Loader Truck) รุ่นต่างๆ มากกว่า 200 คัน 

ปี 2544 :  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 132.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ปี 2545 :  คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก CTV-1993 ทั้งหมด เพื่อจัดโครงสร้างการถือ
หุ้น ส่งผลให้คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.30 
ของทุนจดทะเบียน 

ปี 2548 :  บริษัทฯ กับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนัก
เบา ได้ร่วมทุนก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด” (“CTV-TMT”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟ
เบอร์กลาส ซึ่งมีน้ าหนักเบา และโดดเด่นด้านประหยัดพลังงาน ส าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสดและ
แห้ง โดยมีส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้น CTV-
TMT ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือเป็นของนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาปรับปรุงตู้รถไฟ จากตู้พัดลมชั้น3 เป็นตู้ปรับอากาศชั้น 2 ให้แก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยส่งมอบตู้รถไฟท้ังหมดจ านวน 20 ตู้ เป็นที่เรียบร้อยในปี 2549 

ปี 2549 :  บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารถล าเลียงอาหารเฉพาะส าหรับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A380 (X-Cat for A380) ซึ่ง
จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความแม่นย าสูง โดยได้ส่งมอบรถล าเลียงอาหารเฉพาะส าหรับ 
A380 คันแรกไปยัง Emirates Flight Catering ในปี 2549 

 CTV-TMT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต “ผนัง
แซนวิส” มีก าลังการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี และ
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หลังจากนั้นได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 5 ปีถัดไป 

ปี 2550 :  บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 132.00 ล้านบาท เหลือ 40.00 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้น เพื่อล้าง
ผลขาดทุนสะสมส าหรับการจัดโครงสร้างทุนเพื่อเตรียมรองรับการจัดหาผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศ 

 บริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ JAPAN ASIA INVESTMENT CO., LTD.  (“JAIC”) ใน
รูปแบบเงินกู้แปลงสภาพ มูลค่าการลงทุนรวม  40.00  ล้านบาท โดยเงินกู้แปลงสภาพดังกล่าวน าไปใช้
เป็นเงินลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

 CTV-TMT เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน 

ปี 2551 :  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 120.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจากเงินกู้แปลง
สภาพท่ีออกให้แก่ JAIC และเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิต “ตู้โครงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง 
ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่งออก” ตามเงื่อนไขของการขอรับ
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ปี 2552 :  บริษัทฯ รับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของ
กองทัพเรือ จากบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด โดยใช้แบบเรือของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษาในส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบ
ไฟฟ้าของเรือจากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลือ 380 โวลต์ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นที่
ปรกึษาด้านงานจัดซื้อ งานบริการการเงิน งานคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบ ารุง ซึ่งเรือ
ตรวจการณ์ไกลฝ่ังล านี้เป็นเรือล าแรกของประเทศไทยที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ 4 ปี คาดว่าจะสามารถส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือได้ภายในปี 2556 

ปี 2553 :  บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต “ตู้
โครงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อ
ส่งออก” มีก าลังการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดบิและวัสดุจ าเปน็
ที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี 

 JAIC มีการเปล่ียนแปลงนโยบายเรื่องการร่วมลงทุนในบริษัทต่างประเทศ จึงแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อ
ขอให้ช าระคืนเงินกู้แปลงสภาพทั้งจ านวน โดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ 
JAIC และบริษัทฯ ได้จัดท าข้อตกลงการผ่อนช าระคืนเงินกู้แปลงสภาพดังกล่าวจ านวน 40 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ผ่อนช าระคืนตามเงื่อนไขมาโดยตลอด 

ปี 2554 :  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท เป็น 130.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อลงทุนในโครงการผลิตรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ตามเงื่อนไขของการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน  (BOI) ที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุน
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ปี  เหตกุารณ์ทีส่ าคัญ 

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต “รถโดยสาร

ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขนาดตั้งแต่ 30 ที่นั่ง” มีก าลังการผลิตประมาณ 1,000 คัน/ปี โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี 
และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ใน
การผลิตเป็นเวลา 5 ปี 

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

ปี 2555 :  บริษัทฯ ลงนามสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd./1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบริการที่
ใช้ในสนามบินทั่วโลก จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 

 บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบ ารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับบริษัท ลินฟอกซ์ ทราน
สปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด และ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คัน ในศูนย์บริการ 4 แห่งของ Tesco-
Lotus คือ ศูนย์ล าลูกกา, ศูนย์วังน้อย, ศูนย์สามโคก และศูนย์บางบัวทอง 

 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมการลงทุนในการผลิต 
“รถลากตู้ล าเลียงสัมภาระผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Container Dolly)” มีก าลังการผลิต 1,600 ชุด/ปี โดย
ได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
ก าหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนการออกบัตรส่งเสริม
การลงทุนต่อไป 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท 
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ านวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) 

 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 
จ ากัด (มหาชน)” 

 อนุมัติให้น าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

หมายเหตุ : /1 = สัญญาร่วมทุนกับ Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. ดูเพิ่มเติมได้ส่วนที่ 2.3 สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั โดยมีโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด (“CTV-TMT”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4334-1210-12 / 0-4334-1242 
ท่ีตั้งส านักงานในกรุงเทพฯ : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 
ทุนจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ : 10 บาท 
จ านวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 
รายช่ือกรรมการ : 1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
3) นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 
4) นายนพรัตน์ แสงสว่าง 

รายช่ือผู้ถือหุ้น : 1) บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 1,999,995 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 99.99 
2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.01 
                รวม 2,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) (CTV-Doll) 

ทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว 130 ล้านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชน) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท 

“ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสาน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากบัการจัดการอย่างมืออาชีพ” 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ำกดั (CTV-TMT) 

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 20 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท 

“ด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนักเบา” 

99.99% 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จ ากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จ ากัด”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ปัจจุบันมีบุคลากรจ านวน 7  
คน 

วันท่ีก่อตั้ง : 4 พฤษภาคม 2533 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 150 ล้านบาท / 150 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ 

(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 97.16% ของทุนจดทะเบียน 
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.16% ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
เหตผุลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการท าสัญญาข้อตกลงกับบริษัทฯ ท่ีจะไม่

ท าธุรกิจแข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ 2.11 
มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์) 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์และหัวรถบรรทุกท่ัวไป ปัจจุบันมีบุคลากรจ านวน 14 คน 
วันท่ีก่อตั้ง : 8 กันยายน 2535 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ 

(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.00 ของทุนจดทะเบียน 
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน  2 ท่าน คือนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการท าสัญญาข้อตกลงกับบริษัทฯ ท่ีจะ

ไม่ท าธุรกิจแข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ 2.11 
มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์) 

 

ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่น ช.ทวี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถก่ึงพ่วง ยานพาหนะอื่นทุกชนิด 
วันท่ีก่อตั้ง : 18 พฤษภาคม 2520 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 3 ล้านบาท / 3 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : หยุดด าเนินงาน และอยู่ระหว่างการติดตามหน้ีจากลูกหน้ี โดยจะด าเนินการเลิกกิจการต่อไป 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท ช .รวมทวี ลิสซิ่งแอนด์เรียลเอสเตท จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและด าเนินทางธุรกิจ 
วันท่ีก่อตั้ง : 13 มกราคม 2527 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มกีรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน และนายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย และนายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.2 - 8 

ชื่อบริษัท : บริษัท ทวีแสงไทย จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ซื้อขาย ให้เช่าเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถแทร็คเตอร์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 18 มกราคม 2482 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอก ซีทีวี .อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : น าเข้า ส่งออกงานประดิษฐ์ของช าร่วยและกระเป๋าผ้า 
วันท่ีก่อตั้ง : 17 พฤศจิกายน 2532 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ 

(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียน 
(2) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 ท่าน คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน  

 

ชื่อบริษัท : บริษัท บีบีแอนด์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายท่ีดิน 
วันท่ีก่อตั้ง : 6 มกราคม 2554 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ  นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท บีบีแอนด์โอ แอสเซ็ทส์ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและ

บริษัทมหาชน 
วันท่ีก่อตั้ง : 6 กุมภาพันธ์ 2549 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ  นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.67 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 6 ตุลาคม 2498 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 287 ล้านบาท / 287 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.16 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.2 - 9 

ชื่อบริษัท : บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 29 มีนาคม 2554 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 180 ล้านบาท / 180 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 6 ตุลาคม 2536 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 22 ล้านบาท / 22 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.34 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอพีเอส มัลต-ิเทรด จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกรถแทรคเตอร์และรถหัวลาก 
วันท่ีก่อตั้ง : 10 พฤษภาคม 2539 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส เอส มอเตอร์ เวิร์คส จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกรถแทรคเตอร์และรถหัวลาก 
วันท่ีก่อตั้ง : 2 กรกฎาคม 2550 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ  นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพื้นท่ี ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
วันท่ีก่อตั้ง : 9 กรกฎาคม 2552 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียน และมีบริษัทฯ ของกรรมการ 1 บริษัท คือ บริษัท 
วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
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ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เครื่องยนต์ ตัวแทนจ าหน่ายหัวรถ HINO 
วันท่ีก่อตั้ง : 15 สิงหาคม 2510 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสัมพันธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วนกรรมการ 
เหตุผลท่ีไม่จัดเข้ากลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

2.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงินรวม) ปี 2553-2555 
ประเภทรายได้ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสัญญา 592.56 88.93% 636.85 95.14% 625.66  93.40% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 73.75 11.07% 32.51 4.86% 44.20  6.60% 

รวมรายได้ 666.31 100.00% 669.36 100.00% 669.86  100.00% 

รายได้อื่น/2 39.33 5.90% 33.06 4.94% 21.30  3.18% 

รวมรายได้ทั้งหมด 705.64  702.41  691.16   

หมายเหตุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสนิค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ค่าบริหาร, รายได้ค่าเช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืนๆ 

 

2.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าในการออกแบบ สรา้งสรรค์ ผลิต และเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีด้านวศิวกรรมระดับ
โลก เข้ากับการจัดการอยา่งมืออาชีพ เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศ (The Engineering and Management Integrator) โดยจะเป็นผู้
ร่วมสร้างและเพิ่มอ านาจการแข่งขันให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง โลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกจิออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตัง้ระบบวิศวกรรมทีเ่กี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณชิย ์
รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ เป็นการผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) ให้กบัภาคเอกชน และหน่วยงาน
ราชการ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยา่งต่อเนื่อง โดยค านึงถงึความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประกาศกรมขนส่งทางบก จนได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ผลิตรถระดับ 1 ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใหค้วามเห็นชอบแชสซแีละตัวถงัรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ ลักษณะ 6 (รถพ่วง) 
ลักษณะ 7 (รถกึง่พ่วง) และลักษณะ 8 (รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว) พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นที่
ยอมรับจากลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญและความเขา้ใจในผลิตภัณฑ ์สามารถให้
ค าแนะน ากับลูกคา้ได้เป็นอย่างดี กอรปกับผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีการควบคมุทุก
กระบวนการออกแบบและการผลิต ตามข้อก าหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน TÜV NORD ประเทศเยอรมัน รวมทั้งผ่านการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่น าเข้าและผลิตเพื่อจ าหน่ายในสหภาพยุโรป (CE Mark), มาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าตามข้อก าหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบ
หรือเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะด าเนินการขอขึ้นทะเบียนกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตร
มาแล้วหลายรายการ และอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกกว่า 100 รายการ 
 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product), กลุ่ม
ผลิตภัณฑอ์อกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and 
Services) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพว่งทั่วไป ที่ลูกค้าส่ังซื้อเพื่อน าไปใช้ขนส่งสินคา้ตาม
ความต้องการเฉพาะ มีทั้งรถทีใ่ช้เพื่อการบรรทุกสินคา้อยา่งเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมที่มีเทคโนโลยีมากนัก หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่ังผลิตตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มนีแ้ละคุณสมบัติเบื้องต้น ตาม
ลักษณะการใช้งานได้ดังนี ้

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รูปแบบมาตรฐานท่ัวไปซึ่งมคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทุกน้ าหนักได้
ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชว่งล่างเป็นอยา่งดี เพื่อให้สามารถรองรับน้ าหนักได้มากที่สุดตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แตใ่นขณะเดียวกันก็งา่ยต่อการบังคับควบคมุยานพาหนะ ส าหรับรถพ่วง และรถกึ่งพว่ง ที่บริษัทฯ 
สามารถผลิตและจ าหน่ายใหแ้กลู่กค้ามคีวามหลากหลาย เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ อาทิ 
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1) Truck chassis : หัวรถส าหรับน ามาประกอบกับตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ 
2) Full Trailer : รถพ่วงที่ให้ Truck chassis ลากจูงโดยใชแ้ขนลาก สามารถออกแบบและผลิตไดห้ลาย

ลักษณะ อาท ิ รถพว่งพื้นเรยีบ, รถพ่วงกระบะคอกสูง, รถพว่งตู้บรรทุกส าหรับบรรจุสินค้าแหง้, รถพ่วงตู้บรรทุกท าความเย็น
ส าหรับสินค้าแช่แขง็, รถพ่วงดัมพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึ่งพว่งโดยใชก้ารลากจงูแบบใช้หัวลากที่ตดิตั้งจานลาก สามารถผลิตไดห้ลาย
ลักษณะ อาทิ รถกึง่พ่วงคัสซคีอนเทนเนอร์, รถกึ่งพว่งพื้นเรียบ, รถกึ่งพ่วงดัม๊พ์, รถกึ่งพว่งตู้บรรทุกสินค้า เป็นต้น 

4) Beverage Truck : เป็นรถส าหรับใช้ในการขนส่งเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจุสินค้าได้
มากขึ้น และสามารถเปิดจากดา้นข้างด้วยระบบไฮดรอลิค ท าให้ง่ายต่อการขนถ่ายสินค้าและ สามารถป้องกันสินคา้จากฝน
และฝุ่นจากขา้งนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้อลูมิเนียม
รายใหญ่ของโลก 

ภาพตัวอยา่งรถกระบะดัม้พ์ และรถพ่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอยา่งรถกึ่งพว่ง 

 
 
 
 

1.2 งานตดิตั้งระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตั้งเครื่องยนต์ NGV และถัง NGV ให้กับรถพว่ง และรถบรรทุกขนส่งทุกประเภท ซึง่เป็นทางเลือก
ใหม่ในการใช้พลังงานท่ีคุ้มคา่กับสภาวะราคาน้ ามันที่สูงขึ้นอยา่งต่อเนื่องในปัจจุบัน อาทิ การติดตัง้ระบบ NGV แบบ 100%, 
การติดตั้งระบบ NGV แบบเชื้อเพลิงร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ให้กับรถบัสประจ าทางขององคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั้งถังส าหรับบรรทุกแก๊ส NGV ให้กับ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ภาพตัวอยา่งงานติดตัง้ระบบ NGV 
 
 
 
 
 
 
 

รถกระบะดั้มพ์ 10 ล้อ 

รถพ่วงบรรทุก 2 เพลา 

รถกระบะบรรทุกเปิดข้าง 

รถพ่วงตู้ไฟเบอร์ รถพ่วงพ้ืนเรียบ 3 เพลา 

รถกึ่งพ่วงดั้มพ์ 3 เพลา รถก่ึงพ่วงแชลซีส์คอนเทรนเนอร ์
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1.3 งานขึน้รูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 

 บริษัทฯ มีเครื่องตัดเลเซอร์ที่ทันสมัย และเครื่องจักรในการพับ และเชื่อมโลหะ จึงสามารถท างานขึน้รูป งานเชื่อม
และประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพื่อน าไปติดตัง้บนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพว่ง-กึ่งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถ
ออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกับแชสซีรถทกุรุ่น ทุกยี่ห้อได ้ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาการผลิตตู้โครงสร้าง
อลูมิเนียมทนแรงดึงสูง ส าหรับตดิตั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่งออก 

ภาพตัวอยา่งงานขึ้นรูปและประกอบตู้โลหะ 
 
 
 
 
 
 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพัฒนารูปแบบตัวถังรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถงัรถซึง่
ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วจ านวน 6 รายการ รวมทัง้อยู่ระหวา่งการขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรอื
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจ านวนมาก รวมทัง้ ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์
ในการประกอบตัวถังและติดตัง้ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง มายาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สิทธิ
ในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยี
ในการประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบา เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าซึง่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถ
พ่วง-กึ่งพ่วงในตา่งประเทศ อาท ิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รบัค่าถา่ยทอดเทคโนโลยี (คา่ 
Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจ านวนสินคา้ที่ลูกคา้ผลิตโดยอาศัยแบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯ 
 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึง่พ่วง ที่ต้องมีการออกแบบพเิศษตามความต้องการ
ใช้งานของลูกคา้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศยัเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที่แม่นย าในการใชง้าน ซึง่สามารถ
สรุปประเภทของรถในกลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดงันี้ 
 

2.1 รถสนับสนนุภาคพื้นดนิภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส าหรับใชใ้นสนามบินที่มกีารออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบ
วิศวกรรมที่สลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลท่ีเข้มงวดจากหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เช่น องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO), สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA), หน่วยงานการท่าอากาศยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบินนี้เป็นกลุม่
ผลิตภัณฑ์ที่ท ารายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ ในสัดส่วนสูงสุดมาตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ได้รับความไวว้างใจจากลูกคา้กลุ่มธุรกจิครัวการบินท้ังใน
ประเทศและจากนานาชาติ บริษทัฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้หลากหลายประเภท อาทิ 
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1) รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบนิ (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถทีใ่ช้ในการล าเลียงอาหาร
จากครัวการบินซึง่เป็นหน่วยบริการภาคพื้นดิน (In-flight services) ขึ้นสู่เครื่องบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน โดยบริษัท
ฯ ได้รับการถ่ายทอดแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นแรกๆ รวมถงึเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมมาจาก 
DOLL ประเทศเยอรมัน และร่วมพัฒนาแบบโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมกันมาอยา่งต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ 
สามารถพฒันาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับเครื่องบนิท้ังรุ่นเกา่และรุ่นใหมใ่ห้เหมาะสมกับเครื่องบินทุกรุ่นทุกขนาด
ได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการประกอบตัวถงัและตดิตั้งระบบวศิวกรรมไดด้้วยฝืมือของทมีงานวศิวกรคนไทยทัง้หมด โดย
ความภูมิใจล่าสุดของบริษัทฯ คือ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ซึ่งปจัจุบันนับวา่เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่เที่ยงตรง แม่นย าอย่างมาก ปัจจุบันในท่ัวโลกมีผู้ผลิตเพียง 3 รายเท่านัน้ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายหนึ่งที่สามารถผลิตได้ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 คันแรกของบริษัทฯ ได้ส่ง
มอบไปยัง Emirates Flight Catering ในปี 2549 

จุดเด่นของรถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินของบริษัทฯ คือ มกีารออกแบบให้ครอบคลุมการใชง้าน
ส าหรับเครื่องบินทุกขนาด ตัง้แต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบที่ทันสมัยมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น แบบ 
Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 
สามารถออกแบบทางวศิวกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศที่ลูกคา้น าไปใช้งาน เชน่ ประเทศในแถบตะวันออก
กลาง ซึ่งรถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินจะต้องสามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความสะอาดของอาหารท่ีบรรทุกอยู่ภายใน
ได้ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครือ่งบินของบริษัทฯ ได้รับความไวว้างใจจากลูกคา้ในเรื่องระบบการท างานท่ีเที่ยงตรงและความ
ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดับการขึ้นลงได้ตามความต้องการในการใชง้านของเครื่องบินในแต่ละรุ่น ซึ่ง
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี้ 

รุ่น ความยาว 
(หน่วย : เมตร) 

ความสูง 
(หน่วย : เมตร) 

น้้าหนักบรรทุก 
(หน่วย : กิโลกรัม) 

รุ่นเครื่องบิน 

a) X-Cat L 7.8 - 8.5 7 - 8 4,500 Airbus A380/1 

b) X-Cat M 6.5 - 7.7 5 - 6 5,000 1) รุ่นท่ีมีความสูง 6 เมตร อาทิ รุ่น A340, รุ่น B777, รุ่น B747, รุ่น 
MD11, รุ่น DC10, รุ่น A310 เป็นต้น 

2) รุ่นท่ีมีความสูง 5 เมตร อาทิ รุ่น B767, รุ่น B757 เป็นต้น 
c) X-Cat S 4.5 - 5.0 1 - 4 2,500 1) รุ่นท่ีมีความสูง 4 เมตร อาทิ รุ่น A321, รุ่น A320 

2) รุ่นท่ีมีความสูง 3 เมตร อาทิ รุ่น B727, รุ่น B737, MD80 เป็นต้น 
3) รุ่นท่ีมีความสูง 2 เมตร อาทิ รุ่น F100, รุ่น F28, รุ่น AVRO RJ Saab 

340, รุ่น F27 เป็นต้น 
4) รุ่นท่ีมีความสูง 1 เมตร อาทิ HEIGHT IN METERS เป็นต้น 

หมายเหตุ : /1 - เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2554 บริษัทได้รับรางวัลนวตักรรมยอดเยี่ยมจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการผลติ Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L ส าหรับ Airbus A380 

 
ภาพตัวอยา่งผลิตภัณฑ์ Catering Hi-loaders Truck 
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2) รถบันไดขึ้นเครื่องบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบันไดส าหรับใชใ้นการขึ้น-ลงเครื่องบนิของ
ผู้โดยสารแทนทางขึ้น-ลงแบบงวงช้าง ซึ่งเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลท่ี
เข้มงวดจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 

ภาพตัวอยา่งรถบันไดขึ้นเครื่องบนิ 

 
 
 
 
 

3) รถบันไดกู้ภัย (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบันไดกู้ภัย ส าหรับใช้ในการขึ้น-ลง เครื่องบินในกรณี
ฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตรถบันไดกู้ภัยส าหรับเครือ่งบินแอร์บัส A380 ด้วย ซึง่ปจัจุบันถือว่าเป็นเครื่องบินที่มี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ภาพตัวอยา่งรถบันไดกู้ภัย 
 
 
 
 
 

4) รถติดตัง้อุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดินอื่นๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลิต ให้กับสายการบินตา่งๆ 
อาทิ รถซ่อมบ ารุงเครื่อง, รถขนกระเป๋า, รถล าเลียงผู้ป่วย, รถดูดส่ิงปฏิกูล, Water Tank เป็นต้น 

ภาพตัวอยา่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 

 
 
 
 
 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากบั 
HANAOKA SHARYO Co.,Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานในการผลิตและประกอบรถบริการใชง้านใน
สนามบินต่างๆ ทั่วโลก เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถล าเลียงกระเปา๋ขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น เพื่อร่วมเป็น
พันธมิตรในการผลิตและท าการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกัน (ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ 
2.3 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ) 
 

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภัย (Fire Fighting Truck : FFT) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส าหรับใชใ้นการดับเพลิงและกู้ภัยในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยทั้งในท่ีราบและอาคารสูง 
โดยบริษัทฯ ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดับเพลิงและรถกู้ภัยรายใหญ่ของโลกทางแถบยุโรป รถดับเพลิงและรถ
กู้ภัยของบริษัทฯ มีจุดเด่นที่มคีุณสมบัติแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ 

รถซ่อมบ ารุง รถขนกระเป๋า รถล าเลียงผู้ป่วย 
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1) รถดับเพลิงและกู้ภัยส ำหรับอำคำรสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภัยที่มีบันไดสูงสุดได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจ าหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2553 ส่งมอบ
ให้กับเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี

2) ปั๊มดูดน  ำและใบพัด : ผลิตจากวัสดุอัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพน้ า สามารถใช้ไดก้ับ น้ าจืด 
น้ าเคม็ และน้ ากล่อย 

3) แรงดูดน  ำ : สามารถปรับความดนัส าหรับดูดน้ าไดต้ามความตอ้งการของลูกค้าที่ลูกค้าก าหนด 
 จากคุณสมบัติที่แตกตา่งดังกลา่วข้างต้น ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการจากกลุ่มลูกค้าตา่งประเทศ 
อาทิ บังกลาเทศ, ศรีลังกา เป็นต้น และกลุ่มลูกคา้ในประเทศ ทั้งหน่วยงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิ อาทิ องค์การ
บริหารส่วนต าบล, การไฟฟ้าฝา่ยผลิต และ บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
 รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัย พร้อมประตูบานเลื่อนท าด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้ าได ้
ภายในมีล้ินชักแบบรางเล่ือนท้ังแนวนอนและแนวตัง้ ส่วนดา้นล่างของประตูบานเลื่อนถดัจากห้องโดยสารสามารถเปดิออกเป็น
บันไดได้ และภายในตูเ้ก็บอุปกรณ์จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวติเบื้องต้นไว้ภายใน 

ภาพตัวอยา่งผลิตภัณฑ์รถดับเพลิงและรถกู้ภัย 
  
 
 
 
 

2.3 ยานยนต์ส้าหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะส าหรับการใชง้านในกองทัพเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก, กองทัพอากาศ, 
กองทัพเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์ส าหรับกองทัพใหเ้หมาะสมกับลักษณะการใชง้านที่ทางกองทัพต้องการได้ โดย
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบต่างๆ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดเบา แบบ 50 
และแบบ 51 (M1) ขับเคล่ือนแบบ 4x4 (หลังคาผ้าใบ, หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์), ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 
และรุ่น M35A2, รถล าเลียงพล เป็นต้น 

ภาพตัวอยา่งรถที่ใช้ในกจิการกองทัพ 
 
 
 
 

2.4 งานซ่อมบา้รุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 

 เป็นกลุ่มงานรถไฟที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกับลักษณะการใชง้านและความ
ต้องการของลูกค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไวว้างใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พัด
ลมชั้น 3 เป็นตู้แอรช์ั้น 2 จ านวนทั้งสิ้น 20 ตู้ ซึง่ได้ส่งมอบให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ภาพตัวอยา่งงานซ่อมบ ารุงและปรับปรุงรถไฟ 
 
 
 
 

รถดับเพลิง รถกู้ภัย 

รถบรรทุกรุ่น M817 รถบรรทุกรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
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2.5 รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงพิเศษ (Special Full Trailer/Semi-Trailer : SPC) 

 บริษัทฯ สามารถผลิตรถกึง่พ่วงออกแบบพิเศษได้ตัง้แต่ขนาด 5 เพลา, 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ
16 เพลา เพื่อใช้ในการขนส่ง อาทิ เครื่องจักรกลหนัก, โบกี้รถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถพ่วง
พิเศษ 16 เพลา ให้กับการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย เพื่อบรรทุกชิ้นส่วนถนนคอนกรตีส าเรจ็รูป ส าหรับใชใ้นการประกอบถนน
เป็นทางด่วน ซึง่ถือว่าเป็นรถพ่วงที่ยาวที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชยีอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไม่รวมแขนลาก) รองรับ
น้ าหนักระหวา่ง 100-160 ตัน/ก้อน โดยระบบการท างานของเพลาทั้ง 16 เพลา มีความสัมพันธก์บัรัศมีการเล้ียวของหัวรถลาก 
ท าให้รถพว่งที่มขีนาดใหญ่สามารถหักเล้ียวได้งา่ยขึ้น หากมคีวามจ าเป็นจะต้องเล้ียวให้มีรัศมีวงเล้ียวที่แคบลงหรือกว้างขึ้น ก็
สามารถท าได้ดว้ยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึ่งทุกล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน นอกจากนี้ยงั
สามารถปรับระดับความสูงต่ าของพื้นบรรทุกได้ระหว่าง + 300 มิลลิเมตร 

ภาพตัวอยา่งรถพ่วงพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุ่มงานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมระดับ
สากลเข้ากับการบริหารอยา่งมืออาชีพดว้ยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งดา้นงานวศิวกรรมและ
ด้านการบริหารที่ส่ังสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถน าเสนอบริการดา้นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ใหแ้ก่ลูกคา้ได้ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ที่ปรึกษาโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ 
บัส จ ากัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทัพเรือ จาก
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษาใน
ส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลือ 380 โวลต์ 
และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษาด้านงานจัดซื้อ งานบริการการเงิน งานคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงาน

ซ่อมบ ารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ 
www.theopv.com) โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี คาดว่าจะ
สามารถส่งมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังล านี้ได้ภายในปี 2556 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจ
การณ์ไกลฝ่ังล าแรกของประเทศไทยที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และ
ปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือล านี้แล้วว่า “เรือหลวงกระบี”่ 

 บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการน าแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
เพื่อการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 10 ปี (ปี 2553-2562) บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
เพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด มี โครงการที่จะสร้างเรือล าใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

http://www.theopv.com/
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ความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่
กรุงเทพ จ ากัด สร้างเรือตามแบบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ท าสัญญาข้อตกลงไม่ท าธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ 
(รายละเอียดศึกษาได้จากหัวข้อ 2.11 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ดังนั้น ในอนาคตหากมีการ
รับงานบริหารโครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น 
 

3.2 โครงการบริการงานซ่อมบ้ารุงและศูนย์ซ่อมส้าหรับ Linfox (Tesco-Lotus Project) 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด (“Linfox”) ให้เป็นผู้บริหาร
โครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมส าหรับรถบรรทุก รถพว่ง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus ทั้งหมด โดยบริษัทฯ 
รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งานของรถทัง้หมดในโครงการ Tesco-Lotus และ Linfox มากกวา่ 1,000 
คัน ในศูนย์บริการซ่อมบ ารุงของ Tesco-Lotus จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ล าลูกกา, ศูนย์วังน้อย, ศูนย์สามโคก และ
ศูนย์บางบัวทอง 
 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.2.1 การตลาด 

1) กลยุทธด์้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไดม้าตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลกูค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ที่น าไปใช้ในเชิงพาณชิย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุง่เน้นการวจิัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์(R&D) อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบรกิารหลังการขาย โดย
ให้ความส าคัญตัง้แต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่จะถูกสอบถามโดยละเอยีดจากทีมงานฝ่ายขาย มี
ความพิถีพิถันในการออกแบบตวัถังใหเ้หมาะสมกับแชสซีที่ลูกคา้เลือกใช้ การจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมี
คุณภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอน
ตั้งแตเ่ริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จที่มคีวามสมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบการใช้งาน การให้บริการหลังการขายและการ
บ ารุงรักษาเป็นอีกส่วนที่บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักการดา้นงานบริการของบริษัทฯ ที่วา่ “ล้อที่หมุนน าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบริการงานขนส่งของท่าน และเราตระหนักถงึความส าคัญในจุดนี้ เราจึงเน้นบริการหลังการขายเป็นพิเศษ 
เพื่อท่ีจะให้ล้อทุกล้อของรถบรรทกุท่านหมุนอยูเ่สมอในทุกสถานการณ์” 
 ทั้งนี้ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังไม่มีความช านาญในการผลิต หรือมีข้อก าหนดไมค่รบถ้วนตามข้อก าหนด
ของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะหาพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ีความช านาญ และมีศักยภาพในการผลิต ผ่านการท าสัญญาร่วมมือทางธุรกจิ 
หรือจัดตั้งนติิบุคคลขึ้นใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมคา้ เพื่อท่ีจะได้สามารถก าหนดสดัส่วนในการลงทุน วัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ อ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการด าเนินงานไว้ได้อยา่งชัดเจนในแต่ละกรณี 
 

2) กลยุทธด์้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยค านงึถึงความพรอ้มของบุคลากรและทรัพยากรตา่งๆ ก่อนเข้ารับ
งาน การก าหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาโดยพจิารณาจากต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost 
Plus Margin) ต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนส่วนประกอบ ค่าแรงทาง
ตรงที่ค านวณจากประมาณการชัว่โมงการผลิตที่คาดวา่จะต้องใชใ้นการผลิต ค่าใช้จา่ยในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จา่ยส่วนกลางที่ปันส่วนเขา้งาน ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาดของราคาวัสดอุุปกรณ์ และค่า warrantee เป็นต้น โดยทีมงานฝ่าย
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วิศวกรและฝ่ายผลิตจะต้องรว่มกนัถอดแบบโครงสร้างของผลิตภณัฑ์โดยละเอียดเพื่อน าไปประกอบในการค านวณปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์และชั่วโมงการผลิตได้ กรณีต้องมีการใช้วัสดอุุปกรณ์หรือส่วนประกอบท่ีต้องส่ังซื้อจากต่างประเทศ จะมีการก าหนดค่า
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดส าหรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการค านวณต้นทุนดว้ย อย่างไรก็ตาม ราคาที่
เสนอให้แก่ลูกค้าจะต้องพจิารณาควบคู่กับระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ และใหส้อดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน 
 ในกรณี มกีารส่ังซื้อหรือส่ังผลิตสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อย จะมี
นโยบายการก าหนดราคาซื้อขายระหว่างกันโดยพจิารณาจากต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบวกส่วนตา่งร้อยละ 5 
เนื่องจากในบางกรณี ลูกค้ามีความต้องการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการน าตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบา
มาประกอบติดตัง้ดว้ย หรือลูกค้าส่ังซื้อตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบาจากบริษัทย่อยแตจ่ะต้องมกีารประกอบและติดตัง้ตู้
ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบาเชื่อมเขา้กับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทย่อยจะท าใบส่ังงานมายังบริษัทฯ 
ให้เป็นผู้ประกอบและตดิตั้งให ้
 

3) กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจา้หน่าย (Place) 
 บริษัทฯ เน้นการจ าหน่ายสินค้าดว้ยวธิีการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขาย
ที่มีประสิทธิภาพผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเขา้ร่วมประมูลงาน และติดต่อผู้วา่จา้งโดยตรง ซึ่งปจัจบุันฝ่ายขายของบรษิัทฯ แบ่ง
ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทมีงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายต่างประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

1. ทีมขายในประเทศ 
1.1 ทีมขำยส ำหรับลูกค้ำเอกชน : เป็นทีมขายที่ท าหน้าที่ขายตรงใหก้ับกลุ่มลูกคา้เอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบ

การขาย 2 เเบบ คือ 
- ขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจผลิตเเละจ าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการสามารถทีจ่ะให้บริษัท

จัดหาหวัรถใหต้ามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการสามารถที่จะซื้อหวัรถมาจากตวัเเทนจ าหน่ายรถ
กระบะบรรทุกโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยน ามาใหบ้ริษัทเป็น
ผู้ผลิตเเละติดตัง้ประกอบตวัตู้ หรือรถพ่วงตา่งๆ เข้ากับส่วนแชชซขีองหัวรถ 

- ขายผ่านบริษัทตัวเเทนจ าหน่ายรถกระบะบรรทุก โดยทีมขายจะเข้าไปตดิต่อกับตัวเเทนจ าหน่ายรถกะบะ
บรรทุกโดยตรง เพื่อผลิตเเละติดตั้งตวัตู้ หรือพ่วงต่างๆ ให้กับตวัแทนจ าหน่าย เมื่อลูกค้าส่ังซื้อรถกระบะ
บรรทุก โดยให้ทางตวัเเทนจ าหน่ายผลิตเเละติดตัง้ตวัตู้ หรือพ่วงตา่งๆ ตวัเเทนจ าหน่ายจะส่งงานมายงั
บริษัทให้เป็นผู้ผลิตเเละติดตั้งอีกทอดหน่ึง 

1.2 ทีมขำยส ำหรับลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร : เป็นทีมขายทีเ่น้นการขายสินคา้ให้กับหนว่ยงานราชการ โดยสินค้าที่
จ าหน่ายเป็นสินคา้ที่ผลิตมาใชเ้ฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุกเสาไฟฟ้า, รถขน
เครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น 

1.3 ทีมขำยเฉพำะกจิ หรือทีมขำยพิเศษ : เน้นการขายสินค้าทีใ่ช้เฉพาะกิจ อาทิ ผลิตรถที่ใช้ในกองทพั, หน่วยงาน
รัฐวิสาหกจิตา่งๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายต่างประเทศ : เน้นการขายไปยังสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 
(GSE) ส าหรับใชง้านภายในสนามบิน เช่น รถล าเลียงอาหารขึน้เครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งจะมี
ขอบเขตการขายไปยังประเทศในโซนเอเชยี และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงกจิการร่วมค้า (Joint Venture) กับ Doll 
ประเทศเยอรมน ี โดยบริษัทฯ จะขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) ในการเขา้ไปประมูลงานของบริษัทลูกคา้ใน
ต่างประเทศ หรือในบางกรณีบริษัทฯ ก็จ าหน่ายเองโดยตรงไปยงัลูกค้าตา่งประเทศ โดยมกีารตกลงวา่ Dealer จะเป็น
ผู้ช่วยประสานงานการดูแลซ่อมบ ารุงผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ ที่ส่งไปขายในต่างประเทศในชว่งระยะเวลารับประกัน
ของสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยบริการหลังการขายดงักล่าว ทั้งนี้หากบริษัทฯ จะท าการตลาด
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และเข้าเสนองานหรือร่วมประมูลงานของบริษัทลูกคา้ในต่างประเทศโดยตรงจะมตี้นทุนสูงกว่าการขายผ่าน Dealer 
ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขาย ดงันี ้

 ประมาณร้อยละ 60 ของยอดการขายต่างประเทศ มาจากลูกคา้ในฝ่ังตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ และ ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น 

 ประมาณร้อยละ 30 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลูกคา้ในกลุ่มเอเชีย อาทิ สิงคโปร,์ เกาหลี, 
จีน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี รถบันไดขึ้นเครื่องบนิ (Passenger Stairway), รถบันได
กู้ภัย (Rescue Stairs Vehicle) และ อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินอื่นๆ 

 ประมาณร้อยละ 10 เป็นสินค้าอืน่ๆ ที่บริษัทได้ขายไปยงัทุกประเทศทั่วโลก อาทิ รถดับเพลิง, รถพ่วง
และกึ่งพ่วง เป็นต้น 

 
4) กลยุทธด์้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้บริการ
หลังการขายกับกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือใหก้ับลูกค้าไดเ้ป็น
อย่างดี อาท ิ การให้ค าปรึกษาและการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ดว้ยระบบ IT ผ่านคอมพิวเตอร์ (Remote service) 
และการใหค้ าปรึกษาเกีย่วกับการใช้งาน เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นงานบริการหลังการขาย และมีการติดตามผลทุกๆ 
3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์สินคา้ของบรษิัทฯ ไปยังกลุ่มลูกคา้เปา้หมายซึง่เป็นผู้ใช้สินค้า
โดยตรง โดยการน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสินค้า รวมทัง้ส่ือทางอิเล็คโทรนิคตา่งๆ  เป็นต้น 

3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินคา้และทีมงานท่ีดแูลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกคา้ในประเทศ ลูกคา้
ต่างประเทศ ลูกคา้หน่วยงานราชการ และลูกคา้กลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึง่ท าให้สามารถดูแลและ
บริการ รวมทัง้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี 

 

3.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลิตเเละจ าหน่ายสินคา้ให้กับลูกค้าทัง้ในประเทศเเละตา่งประเทศ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ี
ท าธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตเเละจ าหน่ายสินค้าที่มจีุดกระจายสินค้าหลายแห่งทัว่ประเทศ เเละหน่วยงานราชการ อาท ิ
กรุงเทพมหานคร, องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดตา่งๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินคา้ บริษัทฯ จะผลิตตามค าส่ังซือ้ของ
ลูกค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย ได้ดังนี ้

1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการธุรกจิค้าปลีก คือกลุ่มลูกค้าหลัก
ในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ าหน่ายสินคา้กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เช่น รถพ่วง-กึ่งพว่งพิเศษ, รถพ่วง
ดัมพ-์กระบะดัมพ์, รถลากจูงพร้อมรถกึ่งพว่งแบบชานต่ า, รถพ่วงตู้ไฟเบอรก์ลาส, รถพ่วงพร้อมระบบหน้า
จอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ (Presentation X-Lift), รถขนส่งก๊าซแบบท่อยาว, ตู้ห้องเย็น (ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ย่อย) เป็นต้น 

2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสตกิส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครวัการบิน (airline 
catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพื้นภายในสนามบิน (in-flight service) ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน 
คือกลุ่มลูกคา้หลักตา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) ส าหรับใชง้านภายในสนามบิน เช่น รถล าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น 
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 บริษัทฯ ไม่มีการพ่ึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอยา่งรายชื่อลูกคา้ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศที่มีชือ่เสยีงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดงันี ้

ล้าดับ ช่ือลูกค้าในประเทศ สินค้าท่ีขาย 

1 บริษัท ฮัลโล บางกอกไตรวิชั่น จ ากัด รถระบบ Presentation  ติดตั้งบนรถ HINO, WULING 
2 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) Vacuum Truck, Trailer Plateform for reparator ,Fire Truck 
3 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด Dry van semi-trailer, Dry Cargo semi-trailer 
4 บริษัท ดิเอ็กซ์ โพเชอร์ คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จ ากัด Baggage Cart, Potable Water Truck 500L, Catering Hi-Loader, Catering 

Half-cab, Lavatory Truck, Conveyer Belt. 
5 อพท.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รถพ่วง 19 คัน, รถน้ า 6,000 ลิตร,รถบรรทุกขยะ 4 ลบ.เมตร,รถส่องสัตว์ 

6 หจก.นครหลวงเดินรถ รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 3 เพลา ,รถกึ่งพ่วงพี้นเรียบ 2 เพลา 
7 บริษัท ว.ศรีประเสริฐ จ ากัด รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 3 เพลา, กระบะพื้นเรียบ 10 ล้อ, รถพ่วงพื้นเรียบ 2 เพลา 
8 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ ากัด (มหาชน) 
4 Axles Full Trailer , Counter Weight Basket 

9 บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า, Hackney, กึ่งพ่วงบรรทุกแบบประตูท้าย (Shutter door) 
10 บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด กระบะดัมพ์ 5 ลูกบาศก์เมตรพร้อมย้ายพวงมาลัย 
11 การรถไฟแห่งประเทศไทย เครื่องดันเพลาล้อ, ปรับปรุงโบกี้รถไฟ 
12 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จ ากัด Baggage Cart, Potable Water Truck 500L, Catering Hii-Loader, Catering 

Half-cab 
13 บริษัท สยามบริการการบิน จ ากัด Catering Hi-Loader 
14 บริษัท เกทกรเูม่ท์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด CTV-DOLL Insulate Catering body 
15 บริษัท สมุยปาล์มบิชรีสอร์ท จ ากัด Catering Hi-Loader 
16 บริษัท ไทย สกาย คอมมานด์ จ ากัด Passenger Stairway Truck 
17 บริษัท เอ็กเซล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด Dry van body full-trailer 
18 บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
ตู้แห้ง P2 10 ล้อ, ตู้เย็น P2 10 ล้อ , รถพ่วงตู้แห้ง 

19 บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 3 Axles Dry van semi-trailer, TMT GRP Refrigerated Box, 3 Axle Multi-temp 
Semi-trailer 

20 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด Modified Chassis FA212 
21 บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด รถตู้ไฟเบอร์กลาส P1 
22 บริษัท เอสซี แคริเออร์ จ ากัด ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกปูน 20 ฟุต  

 

ล้าดับ ชื่อลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าที่ขาย 
1 DARWISH BIN AHMED & SON สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
2 EMIRATES FLIGHT CATERING CO.LTD., สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
3 AL-FUTTAIM AUTO & MACHINERY COMPANY LLC. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
4 CATHAY PACIFIC CATERING ฮ่องกง รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
5 REGAL  MOTORS LTD., ฮ่องกง รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
6 PT.ANGKASA CITRA SARANA CATERING SERVICE CO.,LTD  อินโดนีเซีย รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
7 ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT  ออสเตรีย รถดับเพลิง 
8 CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES สิงคโปร์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
9 SAIGON TRUNGDO JOIN STOCKS COMPANY เวียตนาม รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 

10 MARUMA TECHNICA ญี่ปุ่น รถพ่วง, รถก่ึงพ่วง 
11 FUTUREDBUD INTERNATIONAL.CO.LTD., ญี่ปุ่น รถดับเพลิง 
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3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) ส าหรับใชง้านภายในสนามบิน เช่น รถล าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-
loaders Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญจ่ะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิขนส่งและโลจิสติกส์ ดงันั้นในการวเิคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการ
บิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1. ธุรกิจการบนิ 
 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประมาณการจ านวนผู้โดยสารโดยเครื่องบินจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.6 
พันล้านคนภายในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากปี 2554 ซึง่มจี านวนผู้โดยสารโดยเครื่องบิน
จ านวน 2.8 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 ของจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิม่ขึ้นจะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ และอีก
ร้อยละ 40 เป็นการเดินทางระหว่างประเทศ โดยกลุ่มประเทศทีม่ีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารโดยเครื่องบินสูงสุด จะ
อยู่ในประเทศแถบเอเชยี-แปซิฟิก ประเทศแถบลาตินอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกจิ
เกิดใหม่ (emerging economies countries) ผู้บริหารระดับสูงของ IATA ยังให้ความเห็นอีกว่าความต้องการในการเชื่อมต่อ
การเดินทางโดยสายการบินยงัคงมีอยู่สูง ถงึแมจ้ะมคีวามไม่แน่นอนด้านปัญหาเศรษฐกจิในปัจจุบนัก็ตาม อีกทัง้การเติบโตของ
การเดินทางโดยเครื่องบินจะสง่ผลดีต่อธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่อง อาทิ การบริการภาคพื้นดิน (in-flight service), การบริการครัวการบิน 
(airline catering) เป็นต้น เนื่องจากการแขง่ขันในธุรกิจสายการบินจะไปเน้นที่รูปแบบของการบริการผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น (ที่มา 
: IATA Forecasts 3.6 Billion Passengers in 2016, เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ใน Social Network) 
 ด้านธุรกจิการบินในภูมิภาคอาเซยีน ศูนย์วจิัยกสิกรไทย คาดวา่ธุรกิจการบินในอาเซียนยงัคงมีศักยภาพการเติบโต
อย่างต่อเนื่องจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) หลังจากมีการเปิดเสรีธุรกิจการบินอย่างเตม็รูปแบบ รวมทั้งการ
เปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซยีน (ASEAN Single Aviation Market) ศูนย์วิจยักสิกร
ไทยยังอ้างอิงข้อมูลรายงานของบริษัทโบอิ้ง (The Boeing Company) ที่คาดวา่ในปี 2574 อาเซยีนจะมคีวามต้องการเครื่องบิน
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,480 ล า จากในปี 2554 ที่มีเครื่องบินอยู่ประมาณ 1,140 ล า เพื่อรองรบัการเติบโตของเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ศูนย์วิจยักสิกรไทยยงัคาดการณ์อีกว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะมายังอาเซียนเพิม่สูงขึ้นเกิน 100 
ล้านคนในปี 2558 จากเดมิประมาณ 80 ล้านคนในปี 2554 (ที่มา : ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย) 
 ทั้งนี้ จากการท่ีจ านวนผู้โดยสารโดยเครื่องบินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลให้ต้องมกีารเพิม่จ านวนเที่ยวบินของสาย
การบินตา่งๆ เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสาร และส่งผลให้กลุ่มธุรกิจครัวการบินแต่ละแห่งจ าเป็นจะตอ้งเพิ่มจ านวนรถบริการขนส่ง
อาหารภายในสนามบิน (Catering Hi-loaders Truck) ให้สามารถบริการรองรับกับจ านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้ 
 
2. ธุรกิจโลจิสติกส ์
 ตั้งแต่ต้นปี 2555 ที่ผ่านมา ธุรกิจโลจิสติกส์กลับมามีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของ
โรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม โรงงานได้กลับมาเร่งผลิตและเร่งกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว การผ่อนคลาย
กฎระเบียนด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยิ่งเอื้ออ านวยให้การ
ไหลเวียนของระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รับปัจจัยหนุน
เฉพาะของธุรกิจกล่าวคือการพัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ ส าคัญ 
เนื่องจากประเทศไทยต้องการผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน จากจุดแข็งด้านท าเลที่ตั้ง
ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านท่ีเชื่อมไปถึงเกือบทุกประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ส าหรับเส้นทางที่มีกิจกรรมการขนส่งที่คึกคักนั้น จะเป็น
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เส้นทางที่เชื่อมโยงออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทาง R3A ที่เชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน, เส้นทาง R8 R9 และ R12 ที่เชื่อมโยง
ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ที่จะมีความส าคัญมากขึ้นในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้าน
ตะวันออกและตะวันตก และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ าลึกทวายของพม่าในอนาคต เป็นต้น 
 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจ าไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2555) ปีงบประมาณ 2555 ปรากฎว่าจ านวน
รถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจ านวนทั้งส้ิน 884,542 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 
ร้อยละ 4.88 โดยประเภทรถบรรทุกที่มีสัดส่วนสูงที่สุดรองลงมา 3 ล าดับแรก คือ รถกระบะบรรทุก รถกึ่งพ่วง และรถพ่วง 
ตามล าดับ และจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สะสม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจ านวนทั้งส้ิน 
363,325 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 4.37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตขึ้นในปี 2555 

ตารางข้อมูลเปรยีบเทียบจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) ณวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2555 

 
ตารางข้อมูลจ านวนรถบรรทุกแยกตามลักษณะรถที่จดทะเบียน (สะสม) ณวันท่ี 30 กันยายน 2555 

 
 

 
(ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก) 
 

 ศูนย์วจิัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าจดีีพีในภาคขนส่งและโลจิสตกิส์ในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นเป็น 569,774 - 578,732 
ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 6.3 - 8.0 จาก 536,059 ล้านบาทในปี 2554 และ
ได้สรุปแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยว่านา่จะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 
โดยมีแรงหนุนจากความต้องการใช้บริการขนส่งในภาคเกษตร ก่อสร้าง และค้า
ปลีก โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในประเทศ เช่น การขยายฐานการผลิตและศูนย์
กระจายสินค้าสู่ภูมิภาค การขยายตวัของเมือง การท่องเที่ยวที่คึกคักมากขึ้น 
รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐบาลท่ีมีแผนการก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาโครงขา่ยโลจิสติกส์ และปัจจัยจากต่างประเทศ เช่น ผลของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และ
ความร่วมมือภายใตก้รอบ ASEAN Plus กับประเทศพันธมิตรนอกอาเซียน เช่น ประเทศจีน เป็นต้น ของการเปดิเสรีสาขา
บริการด้านโลติสตกิส์ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาขาบิรการท่ีมีการเร่งรดัเปดิเสรีในกรอบ AEC รวมทั้งการปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันใน
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ตลาดโลก ถงึแมว้่าผู้ประกอบการธุรกจิโลจิสติกส์จะยงัต้องเผชญิกับปัญหาคา่แรงขั้นต่ าที่ปรับตวัสูงขึ้นประมาณร้อยละ 40 
ปัญหาการบริหารจัดการคนขับรถ และปัจจัยเส่ียงจากอุปสงคใ์นตลาดโลกอ่อนแรงลงจากปัญหาวิกฤตหนี้ในยูโรโซนกต็าม 
 ภาครัฐบาลวางแผนท่ีจะลดต้นทนุโลจิสติกส์ลงให้เหลือร้อยละ 13 ภายในปี 2560 จากร้อยละ 15.2 ในปี 2553 ผ่าน
การลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ด้านการพัฒนาลงทุนดา้น
โครงสร้างพื้นฐานในปี 2555-2559 จะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท โดยเน้นการลงทุนใน
สาขาการขนส่งกว่าร้อยละ 70 และส่วนใหญ่จะเป็นด้านการขนส่งทางบก (ที่มา : ศูนย์วจิัยกสิกรไทย) 
 
การแข่งขนั 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือวา่ไม่มีคู่แข่งทางธุรกจิมากนกั เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบรษิัทฯ 
โดยส่วนใหญจ่ะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึง่มีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหวา่งการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ ์
หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตดิตั้งระบบวิศวกรรมเพื่อสรา้ง
ความแตกต่างจากสินคา้ที่มีการจ าหน่ายโดยทัว่ไป จึงท าให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจ านวนไม่มากนัก โดยจะมีคู่แข่งที่ผลิตและ
ประกอบตัวถงัรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บา้ง ส่วนใหญ่เปน็ผู้ประกอบการต่อตวัถงัและ
ดัดแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน รถ
สนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมีคู่แข่งซึ่งส่วนใหญเ่ป็นบริษัทตา่งประเทศ โดยสามารถสรุปคู่
แข่งขันในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ้

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
คู่แข่งขันในประเทศ   

1. บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ ากัด ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
2. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
3. บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จ ากัด ไทย รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 
4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จ ากัด ไทย รถดับเพลงิ-รถกู้ภัย 
5. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

คู่แข่งขันต่างประเทศ   
1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน / 

รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน / 

รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน 
4. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

หมายเหตุ /1 - คู่แข่งของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด (บริษัทย่อย) 
 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลิตตามค าส่ังซือ้ลูกค้าเป็นหลัก (Made to order) โดยใช้เทคนคิดา้นวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
ความเชี่ยวชาญของพนักงานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและตดิตั้งงานระบบวิศวกรรมส าหรับรถบรรทุกประเภทต่างๆ 
โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตัง้แตท่ าสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานใหก้ับลูกคา้ได้โดยเฉล่ียประมาณ 120 วัน ส าหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑอ์อกแบบพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดส่งวัสดอุุปกรณ์จากคูค่้าหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะส่วนท่ี
ต้องส่ังซือ้และส่งมาจากตา่งประเทศ รวมทั้งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่ังผลิต 
 บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ในการผลิตบนเนื้อที่ดินประมาณ 50ไร่ และมีเครื่องจักรในการ
ผลิตที่ทันสมัยครบถ้วน ในขั้นตอนการผลิตจะมีการวางแผนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ
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คอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนใน
การผลิต ดังนี้ 
 ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ ์

1) เมื่อลูกค้าส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะด าเนินการส่งแบบโครงสร้างที่ลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความ
ต้องการของลูกค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพื่อ
น าไปถอดแบบ ค านวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และค านวนต้นทุน 

2) เมื่อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและค านวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปยังฝ่ายขายเพื่อค านวณ
ราคาและแจ้งใหลู้กค้าทราบเพื่อตัดสินใจ 

3) เมื่อลูกค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและส่งแบบโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่ายผลิตเพื่อด าเนินการผลิต 

4) ฝ่ายผลิตแจ้งรายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งการใชใ้นการผลิตไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อด าเนินการส่ังซื้อวตัถดุิบ และ/
หรือจัดจ้างเหมาส าหรับงานส่วนประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบจากคลังสินค้าเพื่อน ามาผลิตชิ้นส่วน / ประกอบตัวถัง / ติดตั้งงานระบบ / งานพ่นทราย
เคลือบสีผลิตภัณฑ์ 

6) เมื่อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนแจ้งไปยังฝ่ายขายเพื่อก าหนดวันนัดตรวจสอบ
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

7) ฝ่ายขายส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า และประสานงานการให้บริการหลังการขาย 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.3 - 16 

แผนภาพขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนในการผลิต 

1) ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกรผู้ควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดงาน / Specification และข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็น
ในการผลิต 

2) เจ้าหน้าที่ธุรการตั้งรหัสงานลงในใบรับค าส่ังซื้อและเปดิรหัสงานในระบบบัญชี 
3) วิศวกรควบคุมจัดท าแผนการผลิตโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายละเอยีดแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า 
4) วิศวกรควบคุมจัดเตรียมแบบส่ังงานการผลิตในส่วนของการตดัชิ้นส่วน / งานประกอบ / งานระบบไฟฟ้า / 

ระบบไฮดรอลิค / ระบบช่วงล่าง / งานพ่นสี จากฝา่ยวิศวกรรม 
5) วิศวกรควบคุม และเจา้หน้าที่ธุรการ จดัท าใบส่ังงาน แบบส่ังงานการผลิต และInspection Sheet  ของ

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยวิศวกรผู้ควบคุม เป็นผู้ก าหนดรายละเอยีดใหก้ับเจา้หน้าที่ธุรการด าเนินการจดัพิมพ์ 
6) วิศวกรควบคุมด าเนินการผลิตตามกระบวนการท่ีได้วางแผนการผลิต หากมีการแก้ไขให้ท าการปรับแผนทุกๆ 1

ครั้ง / 2 สัปดาห ์
7) จัดท ารายงานการผลิตประจ าวัน และ/หรอืจัดท ารายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีที่พบ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 
8) ท าการตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนส่งมอบงาน 
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แผนภาพขัน้ตอนการผลิต 

 
 
 เกณฑใ์นการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ ก่อนรับงานเพื่อป้องกันความเส่ียงที่
อาจจะเกดิขึ้น ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของลูกคา้จากข้อมูล
พื้นฐาน อาทิ ฐานะทางการเงนิ ความนา่เชื่อถือในตัวผู้บริหาร และประวัติการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่ส าหรับงานของ
หน่วยงานราชการ จะมีความเส่ียงเกี่ยวกับการรับช าระเงินค่อนข้างน้อย เนื่องจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมตัิ
งบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีอตัราก าไรน้อยกวา่งานของเอกชน  ส่วนงานที่ได้รับจากหน่วยงานเอกชน 
อาจมคีวามเส่ียงจากการได้รับช าระเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับช าระเงิน แต่จะมีอตัราก าไรท่ีเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้
ทั้งนี้ นอกจากการประเมินศักยภาพทางการเงินและความน่าเชื่อถอืของลูกคา้แล้ว บริษัทฯ ยังพจิารณาความพร้อมของบริษัทฯ 
เองดว้ย อาทิ ปริมาณงานระหวา่งท าและงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ จ านวนบคุลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน 
เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าการด าเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา 
 
ด้านการจัดซือ้ 
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อรวมทั้งหมดจ านวน 6 คน แบ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อในประเทศจ านวน 5 คน และฝ่ายจดัซื้อ
ต่างประเทศจ านวน 1 คน การจดัซื้อวตัถุดิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทุน ที่ได้สรุปปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิต เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในคลงัสินค้าวา่มวีัสดุอุปกรณ์ดงักลา่วหรือไม่ หรือมีจ านวนเพยีงพอต่อ
การใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงท าการสอบราคาจากคู่คา้ที่อยูใ่นทะเบียนรายชื่อคู่คา้ของบรษิัทฯ เพื่อสรุปการส่ังซื้อและก าหนดวัน
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายงับริษัทฯ ต่อไป 
 บริษัทฯ สามารถแบง่กลุ่มคู่ค้าที่เป็นท้ังผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่าย ออกเป็นคูค่้าในประเทศและคู่ค้าตา่งประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 คู่ค้าในประเทศ : บริษัทฯ จะตดิต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากกลุ่มคู่คา้ในประเทศส าหรับวัสดุอุปกรณท์ี่สามารถ
จัดซื้อได้ภายในประเทศ อาทิ หัวรถ, แชสซี, ช่วงล่าง, เหล็ก, อลูมิเนียม, สายไฟ, สี, วัสดุสิ้นเปลือง เป็นตน้ 
โดยท าการเชค็ราคาวัตถดุิบจากคู่ค้า 2-3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นในการส่ังซื้อแต่ละคราวส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยีห่้อท่ีจ าหน่าย (กรณีที่ลูกคา้ก าหนดยี่ห้อเอง), คุณภาพของวัสดุอุปกรณ,์ 
ปริมาณที่สามารถผลิตและจดัส่งได้ เป็นต้น เพื่อใหเ้สนอราคามาและน าใบเสนอราคามาเปรียบเทียบ
เงื่อนไขทางการค้า อาทิ ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณา
คัดเลือกและท าข้อตกลงการส่ังซือ้วัสดุอุปกรณ ์
 บริษัทฯ จะมกีารประเมินผลคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้าที่ได้บันทึก
ไว้ประจ าทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคู่คา้รายใหม่ๆ เขา้มาในทะเบียน
รายชื่อคู่ค้า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายส าหรับทุกๆ กลุม่วัสดุอุปกรณ ์
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 คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากคู่คา้ต่างประเทศส าหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะติดต่อส่ังซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายส าหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ยกเวน้ 
วัสดุอุปกรณ์บางรายการที่มีสัญญาความรว่มมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่แล้ว อาท ิ ระบบ
ไฮโดรอลิค ระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้า จะส่ังซื้อโดยตรงจาก Doll ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ร่วมทุนกันมานาน ปัจจุบนัยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.82 ของทุนจดทะเบียน 
(หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วนจะลดลงเหลือร้อยละ 1.31) เป็นต้น 

 
ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2553 - 2555 

ยอดสั่งซือ้วตัถุดิบ 2553 2554 2555 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 497.30 81.69% 341.87 55.40% 439.57 77.00% 
ต่างประเทศ 111.49 18.31% 275.28 44.60% 131.28 23.00% 

รวม 608.79 100.00% 617.15 100.00% 570.85 100.00% 

 
ด้านการจัดจ้าง 
 บริษัทฯ มีการจดัจา้งบคุลากรหรอืผู้รับเหมาในงานกลึงโลหะ, งานตัดโลหะ และงานพับโลหะ เพื่อให้ได้ส่วนประกอบ
ตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการใชใ้นแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมางานพ่นทรายเคลือบสีผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
งานที่ไม่ต้องอาศยัทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตที่ต้องใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถท าใหก้ระบวนการผลิตท าควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาการผลิตได้ระดับหนึ่ง 
 หากในกระบวนการผลิตมีความจ าเป็นต้องจดัจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาภายนอก ฝ่ายจัดซื้อจะตดิต่อไปยังผู้รับเหมา 
2-3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการส่ังจา้งแต่ละคราวส าหรับแต่ละประเภทงานจัดจา้ง เพือ่ให้เสนอบริการมาและน าใบเสนอ
บริการมาเปรียบเทยีบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ราคา ส่วนลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่ฝ่ายจัดซื้อจะพิจารณา
คัดเลือกและท าข้อตกลงการส่ังจา้งงานบริการดังกล่าว ทัง้นี้บริษทัมีการประเมินผลงานของผู้รับเหมาอยา่งต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
กับคู่คา้ที่เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ที่
ก่อให้เกิดกลิ่นจากการพ่นสี และเสียงดงัจากการตดั เจยีร์ และเคาะโลหะชิ้นงาน ซึง่ปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า
จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมภายในบรเิวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่นละอองสี เพื่อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที่อยู่
ใกล้เคยีงโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกดิขึ้นกับพนักงานและชุมชนขา้งเคียงโรงงาน รวมทัง้ 
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและค าแนะน าผ่าน Facebook อีกทางหน่ึงดว้ย 
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3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 
 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกจิออกแบบ ผลิต และติดตัง้ตู้บรรทุกหอ้งเย็นไฟเบอร์
กลาส น้ าหนักเบา ส าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า อาทิ พืช, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์, สัตว์ทะเล, 
เบเกอรี่, นม, น้ าแขง็ เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ขนส่งสินค้าประเภทอื่น อาทิ การขนส่งดอกไม้, สมุนไพร, ยา
รักษาโรค, โลหิต และสารเคมีบางชนดิ เป็นต้น โดยมีหลักการวา่ต้องท าการรักษาคุณภาพของสนิค้าดว้ยการควบคุมอุณหภูมิ
จากต้นทางจนถงึปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ดว้ยเทคโนโลยีผนังแซนวชิแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วย
โครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ่งท าใหฉ้นวนกันความร้อนท างานได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันน้ ารัว่ซึม รักษารูปทรง ยืดอายกุาร
ใช้งานได้ยาวนานกว่า และท าให้รถเปล่าที่ติดตั้งตู้ห้องเย็นของ CTV-TMT มีน้ าหนักเบากว่ารถทีต่ิดตัง้ตู้ของคู่แขง่รายอื่นๆ ซึง่
ผนังตู้ผลิตจากวัสดุประเภทอื่นๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแขง็แรงมากกวา่ ดว้ยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแขง็แรง
ภายในเป็นพิเศษ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบกม็ีมาตรฐาน ภายในตู้ห้องเย็นยงัสามารถติดตัง้อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม 
(Double Deck) เพื่อแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชั้นได ้ Jumbo Box Trailers ผลิตส าหรับติดตัง้บน Chassis ทั้งแบบ 2 
เพลา และ 3 เพลา 
 ทั้งนี้ เทคโนโลยีผนังแซนวชิแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดยีวของ CTV-TMT ซึ่งได้ซื้อความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดังกล่าวจาก
เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั่งเศสเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว ปจัจุบัน CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้
ที่สามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสน้ าหนักเบาความยาวต่อเนื่องสูงสุด 15 เมตร ซึ่งรถบรรทุกที ่CTV-TMT ให้บริการติดตัง้ผนังไฟ
เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจุบันมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอัพ, รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 8 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถกิ่งพ่วง, รถพ่วง 
และตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ ่เป็นต้น 

ภาพตัวอยา่งผลิตภัณฑ์ของบริษทัย่อย 

 
 

3.5 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 
3.5.1 การตลาด 

1) กลยุทธด์้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทย่อยมุง่เน้นพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ไดคุ้ณภาพ และมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ซึง่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ ความทันสมัย, มีน้ าหนักเบา, มคีวาม
คงทน และง่ายต่อการซ่อมแซม เป็นต้น 
 ปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึ้นรูปชิ้นเดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถ
ผลิตได้ความยาวต่อเนื่องสูงสดุถงึ 15 เมตร ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 

2) กลยุทธด์้านราคา (Price) 
 บริษัทย่อยมกีารก าหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซึ่งราคาที่
ก าหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรงุให้เป็นราคาล่าสุดอ้างองิตามต้นทุนการผลิตจริงในแต่ละชว่งเวลา กรณีลูกคา้
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ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ กจ็ะมีการบวกเพิ่มราคาส าหรับอุปกรณ์เสริมดงักล่าว ซึ่งทางบริษัทย่อยก าหนดราคา
ผลิตภัณฑใ์นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน 
 

3) กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจา้หน่าย (Place) 
 บริษัทย่อยเน้นการจ าหน่ายสินคา้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี ้

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชงิรุกเพื่อเข้าถงึกลุ่มลูกค้าโดยตรงจากทีมขาย 
2. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะน าลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับบริษัท 
3. บริษัทผู้จัดจ าหน่ายหัวรถลากจงูเป็นผู้แนะน าลูกค้าให้มาติดตั้งตู้ห้องเย็นกับบริษัทย่อยโดยตรง 

 

4) กลยุทธด์้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
 บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์สินคา้ของบรษิัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดงันี ้

1. บริษัทเน้นการให้บริการท่ีเป็นกันเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการหลังการขาย อาทิ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

2. บริษัทมีการออกบูธงานแสดงสินค้าตา่งๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที่ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เป็นต้น 

 
3.5.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทยอ่ยส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มลูกคา้ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากลูกคา้ที่
ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญเ่ป็นผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจขนสง่สินค้าที่ต้องการรักษาคุณภาพสินคา้ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตตาม
ค าส่ังซื้อของลูกค้า (Made to Order) บริษัทย่อยมีการจ าหน่ายสนิค้าใหก้ับลูกคา้ในประเทศทั้งหมด 
 
3.5.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย คอื ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน้ าหนกัเบาส าหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึง่พ่วงประเภทต่างๆ 
ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุม่ธุรกิจผลิตตู้
บรรทุก (Container) ส าหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบรษิทัย่อยจะแบง่ออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก 
และธุรกิจโลจิสติกส์ (สามารถศกึษาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ ได้จากหัวข้อ 2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการ
แข่งขันของบรษิัทฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1. ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) ส้าหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพว่ง 
 

ตารางแสดงมูลค่าตลาดรวมของตู้บรรทุกปี 2554-2555 
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 ในปี 2555 ธุรกิจรถตู้บรรทุก (Container) มีปริมาณการผลิตรวม 7,068 ตู้ ปรับตัวเพิม่ขึ้นจากปี 2554 จ านวน 1,651 
ตู้ หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 30.48 ของปริมาณการผลิตปีก่อนหน้า มูลคา่ตลาดรวมในปี 2555 ประมาณ 2,226.40 
ล้านบาท ประกอบดว้ยตู้บรรทุกแห้งจ านวน 6,008 ตู้ มูลคา่ตลาด 1,802.40 ล้านบาท และตู้บรรทุกเย็น จ านวน 1,060 ตู้ มูลคา่
ตลาด 424.00 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินวา่ปริมาณการผลิตตู้บรรทุกจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่องทกุปีใน
ทิศทางเดียวกันกับธุรกิจโลจิสตกิส์ของประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อาทิ ความต้องการใช้บริการขนส่งทัง้ใน
ประเทศและการขนส่งระหวา่งประเทศ การขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินคา้สู่ภูมิภาค การเปิดเสรีสาขาบริการดา้นโล
จิสติกส์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) เป็นต้น 
 
การแข่งขนั 
 คู่แข่งขันทางธุรกจิของบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
1. บริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเชีย จ ากัด ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส 
2. บริษัท รุจโอฬาร จ ากัด ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้สแตนเลส 

3. บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ไทย ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส 

 

3.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทย่อยรับจา้งผลิตตามค าส่ังซื้อลูกค้า (Made to order) โดยใชเ้ทคโนโลยีที่ล้ าสมัยในการผลิตผนังห้องเยน็ 
ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึน้รูปเป็นชิ้นเดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างโลหะรวมกับไฟเบอร์กลาส 
 บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวดัขอนแก่น บนพื้นที่ในโรงงานเดยีวกันกับของบริษัทฯ มีเครื่องจักรในการผลิตที่
ทันสมัยและอยู่ระหวา่งการขยายก าลังการผลิตอีก 1 สายการผลิต ในขั้นตอนการผลิตจะมีการวางแผนและบริหารการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ 
 ในส่วนของขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนในการผลิต บริษัทย่อยมีแผนผังขั้นตอนเหมือนกับของ
บริษัทฯ ทุกประการ (ศึกษาข้อมลูได้ในหัวข้อ 2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการผลิต) 
 
ด้านการจัดซือ้ 
 บริษัทย่อยไดว้่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจดัซื้อจัดจา้งในประเทศ ส าหรับการจัดซื้อตา่งประเทศจะมีพนักงาน
ดูแลของบริษัทย่อย ซึ่งวัตถดุิบหลักที่ใชใ้นการผลิตบริษัทย่อยท าการส่ังซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่มีการพ่ึงพิงคู่คา้รายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 ในบางกรณี ลูกค้าส่ังซื้อตู้ห้องเยน็ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทย่อย แต่จะต้องมกีารประกอบและติดตั้งตู้ห้องเย็นไฟเบอร์
กลาสเชื่อมเขา้กับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ลูกคา้จัดหามาเอง หรือขอส่ังซื้อแบบส าเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ห้อง
เย็นไฟเบอร์กลาส บริษัทยอ่ยจะท าใบส่ังงานมายงับริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นผู้ประกอบและติดตัง้ให ้
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื่องกลิ่น, 
ฝุ่น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขั้นตอนในการป้องกันผลกระทบ ดังนี ้
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(ก) มลภาวะเรื่องกลิ่น : บริษัทใช้พดัลมดูดอากาศผ่านมา่นสเปรย์น้ า 
(ข) มลภาวะเรื่องฝุ่น : บริษัทจัดเก็บผ่านม่านสเปรย์น้ า และส่งให้ผู้รบัเหมาด าเนินการท าลาย 
(ค) มลภาวะเรื่องกากสารเคมี : บริษัทจัดเก็บ และส่งให้ผู้รับเหมาด าเนินการท าลาย 

 

3.7 สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจ 
 
คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ้ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” 

ฝ่ายที่ 2 = DOLL Fahrzeugbau AG หรือ “DOLL” 
สัญญา “ความร่วมมือ และ แบ่งปันความรู้และความช้านาญ” 
วันท่ีลงนาม : 19 พฤศจิกายน 2548 

สาระส าคัญของสัญญา : - DOLL เป็นเจ้าของ หรือ มีสิทธิ์เหนือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตของผลิตภัณฑ์และ
ระบบตามท่ีระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคและความรู้ความช านาญ ซึ่ง DOLL เป็นเจ้าของตรา
สินค้า “DOLL” อนุญาตให้บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายรถ Catering ให้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน 
ญี่ปุ่น กัมพูชา เกาหลี ลาว สหภาพพม่า เนปาล ปากีสถาน ประเทศไทย บาห์เรน จอร์แดน กาตาร์ คูเวต 
โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ รวมเรียกว่า “ประเทศอาณาเขตตามสัญญา” 
เท่าน้ัน 

- บริษัทฯ ไม่สามารถว่าจ้างพนักงานของ DOLL ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 
เดือน 

- DOLL ยังคงรักษาสิทธิ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศอาณาเขตตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับการแจ้งให้
ทราบในแต่ละกรณี 

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ร้องขอให้ DOLL เข้าไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตามจริงท่ีเกิดขึ้น 

- ในกรณีท่ีชิ้นส่วนท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้ บริษัทฯ จะต้องซื้อจาก DOLL หรือ ตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตจาก 
DOLL เท่าน้ัน อาทิ ระบบไฮดรอลิค, ระบบวิศวกรรม, ระบบไฟฟ้า, ชุดส่วนประกอบต่างๆ เป็นต้น ยกเว้น
กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนดังกล่าวจาก DOLL หรือ ตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตจาก DOLL ในราคา
ตลาดปกติ บริษัทฯสามารถสั่งซื้อจากบุคคลท่ีสามได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก DOLL ก่อน 

ค่าตอบแทน : - บริษัทฯ จะต้องช าระค่าลิขสิทธิ์ส าหรับสิทธิ์ในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ (Royalty Fee) โดยช าระเงิน
จ านวน 1,600 ยูโร ต่อ การผลิตรถ catering 1 คัน 

ระยะเวลาผูกพัน : ระยะเวลาสัญญาจะเป็นแบบไม่มีก าหนดเวลาสิ้นสุด ซึ่งสามารถยกเลิกได้โดยจะต้องมีการแจ้งให้คู่สัญญาอกี
ฝ่ายรับทราบล่วงหน้า 1 ปี 

เงื่อนไขอื่นๆ : สัญญาน้ีสามารถยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากมีกรณีเหล่าน้ี 
- ถ้าบริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าของ DOLL ในรูปแบบท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในสัญญา 
- ถ้าบริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานของ DOLL โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก DOLL 
- ถ้าบริษัทฯ ผลิตรถ Catering โดยไม่ซื้ออุปกรณ์จาก DOLL 

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศเยอรมนี 
 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ้ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” 
ฝ่ายที่ 2 = Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. หรือ “HS” 

สัญญา “สิทธิของผู้จัดจ้าหน่าย” 
วันท่ีลงนาม : 30 พฤษภาคม 2555 

สาระส าคัญของสัญญา : - บริษัทฯ แต่งตั้งให้ HS เป็นตัวแทนในการจัดจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น หรือในประเทศอื่นท่ีคู่สัญญาท้ังสอง
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ฝ่ายตกลงร่วมกัน หรือ (“อาณาเขตท่ีระบุไว้ตามสัญญา”)  ซึ่งสามารถจัดจ าหน่ายในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
ส าหรับการสนับสนุนภาคพื้นดินในท่าอากาศยานของบริษัทฯ ดังนี้คือ บันไดส าหรับผู้โดยสาร อุปกรณ์
สนับสนุนภาคพื้นดินอื่นๆ ตามท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงร่วมกันตามระยะเวลาท่ีก าหนด และอะไหล่
ส าหรับอุปกรณ์ตามท่ีกล่าว 

- HS ไม่สามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกเหนืออาณาเขตท่ีระบุไว้ตามสัญญา ยกเว้นได้รับ
การเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังทางตรง หรือ ทางอ้อม 

ระยะเวลาผูกพัน : 1 ปีหลังจากวันท่ีลงนามสัญญาร่วมกัน  โดยสัญญาจะท าการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี ภายหลังจากหมดอายุ
สัญญา  ยกเว้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน 

เงื่อนไขอื่นๆ : - บริษัทฯ จะเสนอราคาสินค้าให้แก่ HS เป็นเงินสกุลเยน  ตามราคาท่ีตกลงร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
- บริษัทฯ รับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน  นับจากวันก าหนดส่งให้แก่ HS  ซึ่งหาก

มีผลิตภัณฑ์มีข้อช ารุดภายในระยะเวลาท่ีรับประกัน  บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทน  โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ ลดราคาของผลิตภัณฑ์  แล้วแต่กรณี  โดยรายการช ารุดดังกล่าว  ต้องได้รับการ
ยืนยันจากทางบริษัทฯ ด้วย 

- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะต้องท าการจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้า “CTV” หรือ ตราสินค้าอื่นท่ีเกี่ยวกับ
บริษัทฯ เท่าน้ัน  ซึ่ง HS ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- HS จะต้องท าการส่งรายงานยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ทุก 6 เดือน  
- สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รูปแบบ ชื่อและตราสินค้า และสิทธิทางปัญญาต่างๆ ภายใต้สินค้าของบริษัทฯ เป็นของ

บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หาก HS เป็นผู้ยื่นฟ้อง หรืออยูภ่ายใต้
ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศไทย หากบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นฟ้อง 

   
สัญญา “สิทธิใบอนุญาตส้าหรับผลิตและจัดจ้าหน่าย” 
วันท่ีลงนาม : 30 พฤษภาคม 2555 

สาระส าคัญของสัญญา : - ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับของสัญญาฉบับน้ีบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต
สินค้าของ HS ซึ่งได้รับรายละเอียดและข้อมูลจาก HS โดยบริษัทฯ สามารถผลิตและจัดจ าหน่ายภายใน
อาณาเขตตามท่ีระบุไว้ในสัญญา  โดยต้องใช้ตราสินค้า “HANAOKA CTV” เท่าน้ัน 

- บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง หรือเป็นการแข่งขันกับ HS 
ภายใต้สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต  ยกเว้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HS เท่าน้ัน 

- บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีได้รับใบอนุญาตนอกเหนือจากอาณาเขตท่ีระบุไว้ตามสัญญา ยกเว้น
ได้รับการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HS ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังทางตรง หรือ ทางอ้อม 

ค่าตอบแทน : - บริษัทฯ จะท าการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ในสินค้าท่ีได้รับใบอนุญาตจาก HS โดยให้
คิดรวมในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ (Ex-factory price) ตามท่ีตกลงกัน 

- บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ทุกเดือน  โดยในแต่ละเดือนจะต้องช าระไม่เกินวันสุดท้ายของ
เดือนถัดไป   

ระยะเวลาผูกพัน : 1 ปีหลังจากวันท่ีลงนามสัญญาร่วมกัน  โดยสัญญาจะท าการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี ภายหลังจากหมดอายุ
สัญญา  ยกเว้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน 

เงื่อนไขอื่นๆ : - อาณาเขตตามท่ีระบุไว้ในสัญญา หมายถึง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน ประเทศสปป. ลาว 
ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน 

- สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต คือ อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะ รถลากตู้ล าเลียงสัมภาระ
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ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Container dolly) รถลากชั้นวางของ (Pallet dolly) และรถลากกระเป๋า (Baggage 
cart) 

- HS จะท าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตให้แก่บริษัทฯ ซึ่ง HS สามารถส่งพนักงานท่ี
เชี่ยวชาญมาให้การสนับสนุน ฝึกอบอบรม หรือข้อแนะน าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก่บริษัทฯ ตามสมควร  
โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- บริษัทฯ จะต้องท าการจัดหาตัวอย่างของสินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทฯ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายใต้
ใบอนุญาตของ HS ตามท่ีทาง HS ร้องขอ หากมีข้อช ารุด บกพร่อง หรือผิดไปจากข้อก าหนด บริษัทฯ จะต้อง
ท าการตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติน้ัน ตามวิธีการท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายยอมรับได้และเห็นพ้องต้องกัน 
และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในการผลิตสินค้าใหม่ 

- บริษัทฯ จะช าระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ให้แก่ HS เป็นเงินสกุลเยน 
- สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รูปแบบ ชื่อและตราสินค้า และสิทธิทางปัญญาต่างๆ ภายใต้สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต  เป็น

ของ HS 
- HS จะต้องท าการส่งรายงานยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ทุก 6 เดือน 
- เมื่อมีการยกเลิกสัญญา  คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องท าการคืนเอกสาร และวัตถุ  ซึ่งมีข้อมูลอันเป็นความลับ  

ซึ่งได้รับมาจากอีกฝ่ายโดยทันที  และต้องท าการยืนยันว่าส าเนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวถูกท าลาย
แล้ว 

- ถึงแม้ว่าสัญญาฉบับน้ีจะมีการต่ออายุของสัญญาโดยอัตโนมัติ  แต่  HS สามารถบอกยกเลิกได้ทันที  โดยการ
ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมใน
บริษัทฯ  อย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ HS 

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หาก HS เป็นผู้ยื่นฟ้อง หรืออยูภ่ายใต้
ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศไทย หากบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นฟ้อง 

สัญญา “การส่งมอบกระบวนการผลิต” 
วันท่ีลงนาม : 30 พฤษภาคม 2555 

สาระส าคัญของสัญญา : - HS มีความต้องการให้บริษัทฯ ด าเนินการผลิตสินค้าบางชนิด ซึ่ง HS จะท าการซื้อ และจัดจ าหน่ายภายใต้
ตราสินค้าของ HS ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจะเป็นตัวแทนในการด าเนินการผลิตสินค้าบางชนิดให้กับ HS 

- ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับของสัญญาฉบับน้ีบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ตรา 
“HANAOKA” ได้ท่ัวโลก 

- บริษัทฯ จะต้องท าการซื้อวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอะไหล่จาก HS หรือ จากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบท่ีได้รับ
อนุญาตจาก HS เท่าน้ัน  เพื่อท่ีจะสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของ HS  

- ในการด าเนินการผลิตสินค้าให้แก่ HS  บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะว่าจ้างบุคคลที่สาม  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในการผลิตบางส่วน หรือท้ังหมดของผลิตภัณฑ์น้ันๆ  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก HS  เท่าน้ัน  ท้ังน้ีหากได้รับความเห็นชอบแล้ว  บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการควบคุมบุคคลที่สามให้ปฏิบัติ
ตามข้อสัญญาฉบับน้ี 

- บริษัทฯ จะต้องท าการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของ HS ให้แก่ HS แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ
ท่ีจะผลิต จัดจ าหน่าย ท าการตลาด ส่งออก กระจาย หรือการกระท าใดท่ีเกี่ยวกับสินค้าแก่บุคคลที่สาม  
ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HS แล้วเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง หรือเป็นการแข่งขันกับ HS 
ภายใต้สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต  ยกเว้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HS เท่าน้ัน 

ค่าตอบแทน : - ราคาในการซื้อ-ขาย จะเป็นไปตามการตกลงของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งเป็นไปตามแต่กรณี 
- บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ทุกเดือน โดยจะต้องช าระไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 

ระยะเวลาผูกพัน : 1 ปีหลังจากวันท่ีลงนามสัญญาร่วมกัน  โดยสัญญาจะท าการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี ภายหลังจากหมดอายุ
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สัญญา  ยกเว้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

เงื่อนไขอื่นๆ : - สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต คือ อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะ รถลากตู้ล าเลียงสัมภาระ
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Container dolly) รถลากช้ันวางของ (Pallet dolly) และรถลากกระเป๋า (Baggage 
cart) 

- บริษัทฯ จะต้องท าการจัดหาตัวอย่างของสินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทฯ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ตามที่ทาง HS ร้องขอ หากมีข้อช ารุด บกพร่อง หรือผิดไปจากข้อก าหนดของ HS บริษัทฯ จะต้องท าการ
ตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติน้ัน โดยวิธีการท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายยอมรับได้และเห็นพ้องต้องกัน โดย 
HS มีสิทธิ์ทีจ่ะบังคับให้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ค่าเสียหายในการด าเนินการผลิตสินค้าใหม่ 

- บริษัทฯ จะช าระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ให้แก่ HS เป็นเงินสกุลเยน 
- สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รูปแบบ ชื่อและตราสินค้า และสิทธิทางปัญญาต่างๆ ภายใต้สินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต 

เป็นของ HS 
- คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับมาจากอีกฝ่าย ซึ่งเป็นความลับให้แก่บุคคลที่สามได ้ 

ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วเท่าน้ัน 
- เมื่อมีการยกเลิกสัญญา คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องท าการคืนเอกสารและวัตถุ ซึ่งมีข้อมูลอันเป็นความลับ 

ของอีกฝ่ายโดยทันที และต้องท าการยืนยันว่าส าเนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวถูกท าลายแล้ว 
- ถึงแม้ว่าสัญญาฉบับน้ีจะมีการต่ออายุของสัญญาโดยอัตโนมัติ แต่ HS สามารถบอกยกเลิกได้ทันที โดย

การส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม
ในบริษัทฯ  อย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ HS 

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หาก HS เป็นผู้ยื่นฟ้อง หรืออยูภ่ายใต้
ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศไทย หากบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นฟ้อง 

 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ้ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” 
ฝ่ายที่ 2 = Hackney & Sons International หรือ “HSI” 

ชื่อสัญญา “International Technology License Agreement” 
วันท่ีลงนาม : วันท่ี 15 ตุลาคม 2540 

สาระส าคัญของสัญญา : - ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับของสัญญาฉบับน้ีบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์ท่ีไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต
สินค้าของ HSI ซึ่งได้รับรายละเอียดและข้อมูลจาก HSI โดยบริษัทฯ สามารถผลิตและจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศไทย  โดยต้องใช้ตราสินค้า “HSI” เท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จะต้องท าการซื้อวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอะไหล่จาก HSI หรือ จากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบท่ีได้รับ
อนุญาตจาก HSI เท่าน้ัน อาทิ ระบบประตูเปิด-ปิดรูปแบบต่างๆ, มือจับและระบบล็อค, อะไหล่และ
ส่วนประกอบต่างๆ เป็นต้น เพื่อท่ีจะสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของ HSI  

- บริษัทฯ ไม่สามารถใช้ตราสินค้าอื่นบนสินค้าของ HSI เว้นแต่ใช้ร่วมกับตราสินค้าของบริษัทฯ และไม่
สามารถใช้ตราสินค้าของ HSI บนสินค้าอื่นท่ีไม่ใช่ของ HSI เช่นกัน 

- บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีได้รับใบอนุญาตภายนอกประเทศไทย ยกเว้นได้รับการเห็นชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก HSI หรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่ระบุไว้ตามสัญญา  

ค่าตอบแทน : - บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ HSI ส าหรับความสนับสนุนทางด้านการผลิต วิศวกรรม การขาย 
และการตลาด ในอัตราร้อยละ 5 ของราคาขาย โดยหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องช าระให้แก่ HSI ส าหรับค่า
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับการผลิตสินค้า หรือหากบริษัทฯ ใช้ความรู้และทักษะ หรือใชข้ั้นตอนการผลิต
ของ HSI ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ HSI ในอัตราร้อยละ 5 ของราคาขาย
สุทธิ  

ระยะเวลาผูกพัน : 1 ปีหลังจากวันท่ีลงนามสัญญาร่วมกัน  โดยสัญญาจะท าการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี ภายหลังจากหมดอายุ
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สัญญา  ยกเว้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 
90 วัน 

เงื่อนไขอื่นๆ : - บริษัทฯ จะต้องท าการจัดเตรียมสินค้าไว้ให้พอส าหรับการจ าหน่ายภายในอาณาเขตท่ีระบุไว้ในสัญญา 
โดยปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ าจะถูกก าหนดโดย HSI แต่จะมีต้นทุนสินค้าไม่มากกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัทฯ 

- บริษัทฯ จะต้องตรวจเช็คความพร้อมทางด้านวิศวกรรม การผลิต และการตลาด ภายในทุกๆ 90 วัน 
- บริษัทฯ จะช าระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ให้แก่ HSI เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ   
- คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับมาจากอีกฝ่าย  ซึ่งเป็นความลับให้แก่บุคคลที่สามได ้ 

ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วเท่าน้ัน 
- เมื่อมีการยกเลิกสัญญา  คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องท าการคืนเอกสาร และวัตถุ  ซึ่งมีข้อมูลอันเป็น

ความลับ  ซึ่งได้รับมาจากอีกฝ่ายโดยทันที  และต้องท าการยืนยันว่าส าเนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับเอกสาร
ดังกล่าวถูกท าลายแล้ว 

- ถึงแม้ว่าสัญญาฉบับน้ีจะมีการต่ออายุของสัญญาโดยอัตโนมัติ  แต่ HSI สามารถบอกยกเลิกได้  โดยการ
ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากคู่สัญญาไม่สามารถกระท าข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญา  

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศไทย 

 
คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : Siemens Limited หรือ “SLT” 

ฝ่ายที่ 2 : Siemens Aktiengesellschaft Germany หรือ “SAG” 
ฝ่ายที่ 3 : บริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จ้ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” 

ชื่อบันทึกความเข้าใจ “International Technology License Agreement” 
วันท่ีลงนาม : วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 

สาระส าคัญของสัญญา : - ท้ัง 3 ฝ่ายจะร่วมกันจัดท าโครงการผลิตและจ าหน่ายหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าจ านวน 50 คัน โดยจะช่วยลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และด าเนินโครงการจนแล้ว
เสร็จ 
ความรับผิดชอบของ SLT และ SAG  

- วิศวกรรมโครงการและการประมาณสัดส่วนโครงการของ SLT, SAG  
- รับผิดชอบแนวคิดการออกแบบรถจักร และก ากับการดูแลทางเทคนิคของโครงการ 
- รายละเอียดด้านวิศวกรรมของตัวถังรถและตู้รถไฟ เพื่อสอดคล้องกับการเสนอราคาและข้อก าหนดเฉพาะ

ทางเทคนิค 
- การผลิตและการจัดหาตัวถังและตู้รถไฟ 
- ให้รายละเอียดทางเทคนิคและแนะน าแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีเหมาะสม ส าหรับชิ้นส่วน วัสดุ และ/หรือ

อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการ 
- ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับการประกอบชิ้นส่วนท่ีโรงงานของบริษัทฯ 
- การก ากับดูแลของการทดสอบ การประกอบ การยอมรับ และเชื่อมต่อระบบ เพื่อผลิตรถจักรให้ส าเร็จ 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
- ผู้รับเหมาหลักส าหรับการเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้า (การติดต่อกับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าท่ี อาทิ 

ก าหนดกรอบเวลาการเสนอราคา การจัดสรรงบประมาณ การเจรจาต่อรองสัญญา และการจัดการโครงการ
ท้ังหมด 

- ประเมินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการขอบเขตการจัดหาและการให้บริการของบริษัทฯ 
- เพิ่มจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น 
- การตั้งค่าการผลิต / ประกอบและบ ารุงรักษาสถานท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีใกล้เคียงกับโรงงานของ
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บริษัทฯ 
- การผลิตรถจักรและตัวถัง 
- จัดตั้งระบบการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสามารถรอบรับการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ ได้ 
- การว่าจ้าง การทดสอบ และการส่งมอบตู้รถจักรให้กับลูกค้า 

ค่าตอบแทน : ยังไม่มีการก าหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจ 

ระยะเวลาผูกพัน : จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หากไม่มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจโดยลายลักษณ์อักษร 

เงื่อนไขอื่นๆ : - ท้ัง 3 ฝ่ายจะไม่หารือหรือเจรจาเพื่อการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการกับบุคคลอื่น ยกเว้นจะได้รับการ
เห็นชอบโดยลายลักษณ์อักษร จากทุกฝ่าย 

- การกระท าใดๆ ของคู่สัญญาท้ัง 3 ฝ่าย ถือเป็นความลับและไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้  ยกเว้นจะ
ได้รับการเห็นชอบโดยลายลักษณ์อักษร จากทุกฝ่าย 

- หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อก าหนดในบันทึกความเข้าใจได้ จะถือว่าบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีสิ้นสุดลง 
- สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าบันทึกข้อความเข้าใจฉบับน้ีจะสิ้นสุด 

หรือ ถูกยกเลิก 

ขอบเขตอ านาจกฎหมาย : บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 

3.8 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

งานที่อยู่ระหว่างผลิต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมมีูลค่ารวมประมาณ 194.37 ล้านบาท 
ประกอบด้วย งานท่ียงัไม่ส่งมอบของบริษัทฯ 180.52 ล้านบาท และงานของบรษิัทย่อย 13.85 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ล้าดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

ระยะเวลาส่ง
มอบตามสัญญา 

มูลค่าตาม
สัญญา 

มูลค่าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 55 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 
1 บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ ากัด X-Cat M Normal Cab Hi Loader 13 มิ.ย. 55 17 ธ.ค. 55* 13.90  0.49  
2 DHL Distribution (Thailand) Ltd. 3 Axles Semi-Trailer Side Curtain 9 พ.ย. 55 3 ม.ค. 56 66.17  17.60  
3 บจก.ว.ศรีประเสริฐ์ กระบะพื้นเรียบ 10 ล้อ 24 ส.ค. 55 12 ธ.ค. 55* 1.26  0.12  
4 สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศ รถยนต์บรรทุกทางทหาร 8*8 8 พ.ย. 55 8 เม.ย. 56 37.37  37.37  
5 บมจ. การบินไทย Plo Form Truck for A380 9 ต.ค. 55 22 ม.ค. 56 9.96  8.65  
6 DHL Distribution (Thailand) 3 Axle  Semi-Trailer Side Curtain 18 ธ.ค. 55 26 มี.ค. 56 18.88  17.60  
7 บจก.รุ่งนิธิมา รถกึ่งพ่วงชานต่ า 3เพลา 20 ธ.ค. 55 25 มิ.ย. 56 1.78  1.37  
8 LSG  SKY CHEFS  (Thailand) CTVDOLL  X-cat M Normal Cab 20 ธ.ค. 55 25 มิ.ย. 56 7.87  7.60  
9 World International Network Platform Chassis 3 ต.ค. 55 30 ม.ค. 56 0.67  0.64  
  รวมมูลค่างานคงเหลือ-ในประเทศ      157.86  91.44  

10 Regal Motors Ltd.Hongkong  CPCS.HK.08 X-Cat M 6 ต.ค. 54 15 พ.ย. 55* 21.87  0.21  
11 Regal Motors Ltd. Catering X Cat M CPCS.HK.08 6 ก.ย. 55 30 เม.ย. 56 6.64  2.90  
12 Darwish Bin Ahmed & Son Catering X Cat L ADIFC.UAE.01 6 ก.ย. 55 30 พ.ค. 56 11.14  4.13  
13 PT.Aerofood Indonesia X-Cat M Catering Hi-Loaders 8 ต.ค. 55 5 ก.ค. 56 81.05  49.42  
14 LSG  SKY CHEFS  BRAHIM X-Cat L A380 16 ต.ค. 55 14 พ.ค. 56 19.02  8.50  

15 United Motors & Heavy Eqipment  
CTVDOLL  X-cat  L A380 Hi-
Loader 

24 ต.ค. 55 
22 พ.ค. 56 31.80  23.92  

  รวมมูลค่างานคงเหลือ-ต่างประเทศ      171.52  89.08  
รวมมูลค่างานคงเหลือ#บริษัทฯ    329.38  180.52  
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งานท่ียังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 บริษัท นูบูน จ ากัด ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 6 มิ.ย. 55 31 มี.ค. 56 0.23  0.22  
2 บริษัท แอปป้า ฟอร์เวิดเดอร์ จ ากัด ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 14 ต.ค. 54 8 พ.ย. 55* 2.43  1.30  
3 บริษัท จตุพร จ ากัด ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 12 ม.ค. 55 31 ม.ค. 56 1.57  0.13  
4 บริษัท พัชรสินี 42 จ ากัด ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 2 พ.ค. 55 5 พ.ย. 56 7.21  1.45  
5 CPF (Thailand)Public Co.,Ltd ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 3 ธ.ค. 55 29 ก.พ. 56 7.10  7.00  
6 บริษัท แอปป้า ฟอร์เวิดเดอร์ จ ากัด ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 28 ต.ค. 55 5 พ.ย. 56 5.10  3.75  

รวมมูลค่างานคงเหลือ#บริษัทย่อย    23.64  13.85  
รวมมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย      194.37  
หมายเหตุ : * เนื่องจากลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดงาน ส่งผลให้ระยะเวลาผลิตนานขึ้นแต่ไม่ได้มีการแก้ไขสัญญา 
ส่งผลให้งานยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทันตามก าหนดส่งมอบ ซึง่บริษัทฯ ไม่มีการเสียค่าปรับความล่าชา้ใดๆ 
 

3.9 ข้อจ้ากัดการประกอบธุรกิจ 

- ไม่มี - 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการวจิัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างสมบูรณ ์ควบคู่กบัการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว มีความแม่นย ายิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการท างานตามแผนงานที่วางไวใ้นแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานจนกระทั่งส่ง
มอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการให้ค าแนะน าและบ ารุงรักษาด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (Remote service) ดังนั้น ถึงแม้สินค้า
ของบริษัทฯ จะถูกน าไปใช้งานยังต่างประเทศก็สามารถได้รับการบ ารุงรักษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับประเภทงานขนส่งเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่ลูกค้าเลือก
ไว้ รวมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สินค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความแข็งแกร่ง
ทนทานในขณะที่ยังสามารถรับน้ าหนักได้มากทีสุ่ด ง่ายต่อการบังคับควบคุมเพื่อความคล่องแคล่วในการขนส่งทุกสภาพถนน มี
ความเหมาะสมและทนต่อทุกสภาพอากาศในประเทศที่ลูกค้าน าสินค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิัยและพัฒนาของบริษัทฯ 
ได้ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทุกผลิตภัณฑ์ทีบ่ริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น
ผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะด าเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้วหลายรายการ 
อาทิ กลไกเปิด-ปิด ผนังด้านข้างรถบรรทุก, ชุดประกับยึดคานเสริม, ชุดเพิ่มความยาวคานขวางแบบปรับได้, ชุดบันไดลิงขึ้น
หลังคารถ, ชุดบันไดขึ้นหลังคาตู้, ชุดบันไดขึ้นลงรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กว่า 100 รายการ ที่อยู่
ระหว่างขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการวิจยัและพัฒนา รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็น
เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยร่วมกับส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการออบแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใชว้ัสดุ High-Tensile Grade ที่มีความแข็งแรงและมีน้ าหนัก
เบา ท าให้สามารถปรับระดับความสูงของโครงสร้างได้สูงสุด 9 เมตร และได้มีการประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับ
ควบคุมเสถียรภาพและทิศทางการส่งอาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการวิจัยและพัฒนาดงักล่าวจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็วขึ้น ท าใหล้ดระยะเวลาในการผลิตลง ซึ่งเกดิจากการทีท่ีมงาน
ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิตได้ศึกษาวจิัย มีการวางแผน จัดเตรียม ก าหนดขั้นตอน ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงมกีารสลับ
ปรับเปล่ียนขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตโดยรวมได้ ในขณะทีย่ังคงรักษามาตรฐานการ
ผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็น ISO 
9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทุกฝ่ายงาน โดยจัดให้มีการ
อบรมบุคลากรทั้งการอบรมภายในบริษัทฯ และการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันชั้นน าภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางแสดงค่าใชจ้่ายเกีย่วกับการวิจัยและพฒันา ปี 2553-2555 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา 0.10 1.10 1.68 

รวม 0.10 1.10 1.68 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.5 - 1 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงินจ าน า / จ านอง 
(ล้านบาท) 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน      
1.1. โฉนดเลขท่ี 11622 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เนื้อที่ดิน 41-0-92.1 ไร่ 
บริษัทฯ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
58.40 จ านองธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 714.00  

1.2. โฉนดเลขท่ี 39614, 50100 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 7-1-24 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่และโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

14.00 จ านองธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 208.00 

1.3. โฉนดเลขท่ี 4552 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื้อที่ดิน 9-1-8.5 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีดินส าหรับโครงการในอนาคต 61.11 จ านองธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 26.00 

1.4. โฉนดเลขท่ี 100646-50, 100659 ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 0-1-08.9 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีดินบ้านพักสวัสดิการพนักงาน 5.58 -ไม่มี- -ไม่มี- 

1.5. โฉนดเลขท่ี 73096 ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื้อที่ดิน 7-1-67 ไร่ 

บริษัทย่อย ท่ีดินส าหรับโครงการในอนาคต 16.04 จ านองธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 16.00 

รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน   155.13   
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

2.1. สิ่งปลูกสร้างเลขท่ีเลขท่ี 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 39614, 50100 และ 11622) 

 
บริษัทฯ 

 
ส านักงานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 
76.64 

 
จ านองธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

จ านองธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

 
714.00 
208.00 

2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี  เลขท่ี 66/5 หมู่ 2 ต าบลโป่ง อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขท่ี 47813 และ 49992 เน้ือท่ีดิน 7-0-30 ไร่ ซึ่ง
บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินเช่าต่อจากผู้ถือสิทธิการเช่า) 

บริษัทฯ ส านักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 8.84 -ไม่มี- -ไม่มี- 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.5 - 2 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงินจ าน า / จ านอง 
(ล้านบาท) 

2.3. บ้านพักเลขท่ี 173/51-55, 67 ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

บริษัทฯ บ้านพักสวัสดิการพนักงาน 3.26 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.4. บ้านเลขท่ี 5 (บ้านริมน้ า) ต าบลโคกสี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

บริษัทย่อย สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ส าหรับ
โครงการในอนาคต 

12.34 จ านองธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 16.00 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   101.08   

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์/เครื่องมือ บริษัทฯ ใช้ท่ีส านักงานและโรงงาน 22.78 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ส านักงาน บริษัทฯ ใช้ท่ีส านักงานและโรงงาน 3.05 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ ใช้ท่ีส านักงานและโรงงาน 7.35 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
เครื่องจักรการผลิตระหว่างติดตั้ง) 

บริษัทฯ ใช้ท่ีส านักงานและโรงงาน 
38.97 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   328.36   



 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.5 - 3 

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 34.09 ล้านบาท ประกอบด้วย  
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบัญชี การจัดซื้อ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคุมการผลิตสินค้า)  
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (ค่าความเชี่ยวชาญ) และค่าสิทธิบัตรระหว่างการจดทะเบียน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริษัท (Logo) และเครื่องหมายการค้าส าหรับตราสินค้า 
(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ ์ รายละเอียด 

1  

 
 

บริษัทฯ 

เครื่องหมายการคา้ส าหรับสินคา้ที่ผลิตภายใต้แบบ
สินค้าของ DOLL หรือแบบสินค้าที่พัฒนาร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับ DOLL 

2 

 

เครื่องหมายการคา้ส าหรับสินคา้ที่ผลิตภายใต้แบบ
สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง 

3 

 

เครื่องหมายการคา้ส าหรับสินคา้ที่ผลิตภายใต้แบบ
สินค้าที่บรษิัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง 

4 

 

เครื่องหมายการคา้ส าหรับสินคา้ที่ผลิตภายใต้แบบ
สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง 

5 

 
บริษัทย่อย 

เครื่องหมายการคา้ส าหรับสินคา้ของบริษัท ช.ทวี เทอร์
โมเทค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

หมายเหตุ : - ล าดับท่ี 1-3 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
- ล าดับท่ี 4 บริษัทฯ ได้รับโอนมาจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด ในเดือนมกราคม 2556 
- ล าดับท่ี 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 6 
รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับอนสุิทธิบัตร วันที่ได้รับ วันหมดอาย ุ

1 กลไกการเปดิ-ปิดผนังด้านข้างรถบรรทุก 3 ก.ย. 53 24 ส.ค. 57 
2 ชุดเพิม่ความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 54 19 ก.ค. 59 
3 ชุดประกบยดึคานเสริม 18 ม.ค. 54 7 ก.ค. 59 
4 ชุดบันไดลิงขึ้นหลังคารถ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
5 ชุดบันไดขึ้นหลังคาตู้ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
6 บันไดขึ้นลงรถ 26 ธ.ค. 54 21 ก.ย. 60 

หมายเหตุ : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ/หรือสิทธิบัตรอีก 92 รายการ 
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5.3 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 
5.3.1 สัญญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร 

 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร จากนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้น 
และกรรมการบริษัท) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้ 

สัญญาเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานหลักสี ่
ที่ตั้ง : เลขที่ 96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
คู่สัญญา : นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกุลไทย 
พื้นที่เช่า : 2,894 ตารางเมตร 
ค่าเช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้เช่าจะช าระค่าเชา่ให้แก่ผู้เชา่ครัง้เดยีวในวันครบก าหนดอายุสัญญา) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556) 

 
5.3.2 สัญญาเช่าทีด่นิ 

บริษัทฯ ท าสัญญาเชา่ชว่งทีด่ิน จากนายต่อศักดิ์ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ถือสิทธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน) เพื่อใชเ้ป็นที่ตั้งส านักงานสาขาจงัหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอยีดสัญญา ดังนี ้

สัญญาเช่าชว่งทีด่นิ จังหวัดชลบุรี 
ที่ตั้ง : โฉนดเลขที่ 49992 เลขท่ีดิน 77 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โฉนดเลขที่ 47813 เลขท่ีดิน 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
คู่สัญญา : นายต่อศักดิ์ โลห์ไพศาลกฤช 
เนื้อท่ีดิน : 7-0-30 ไร่ 
ค่าเช่า : 300,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557) 
หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน 2556 
 

5.3.3 สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พื้นที่อาคาร
ส านักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และพื้นที่อาคารส านักงานสาขาในกรุงเทพฯ ชั้น 2 เพื่อใช้เป็น
ส านักงานสาขาของบริษัทย่อย รวมทั้งท าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด (บริษัทที่มีความ
เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พื้นที่อาคารส านักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังนี ้

สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน 
ที่ตั้ง : ที่ดินโฉนดที่ 11622 เลขที่ดิน 39 หน้าส ารวจ 4968 ต าบลเมืองเกา่ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 

40000 
คู่สัญญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด 
พื้นที่เช่า : บางส่วนของโฉนดด้านทิศตะวันออก พ้ืนท่ีเช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)  
ค่าเช่า : 100,000 บาท / เดือน (ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2555 ปรับเพิ่มเป็น 200,000 บาท / เดือน) 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2554 ถึง วันที ่31 ตุลาคม 2557) 
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สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารส านกังานชั้น 2  
ที่ตั้ง : เลขที่ 96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 

10210 
คู่สัญญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด 
ค่าเช่า : 20,000 บาท / เดือน 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
 

สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารส านกังาน  
ที่ตั้ง : เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
คู่สัญญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด 
ค่าเช่า : 30,000 บาท / เดือน (ช าระค่าเชา่ครั้งเดียวภายในเดือนที่ครบก าหนดอายุสัญญาเชา่) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
 

5.3.4 กรมธรรม ์

คู่สัญญา : บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
กรมธรรม์เลขที ่ : F0034Q-010-000 (KKD-FFPC-11) 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกันอัคคีภัย 
ทรัพย์สินเอาประกัน : 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 
จ านวนเงินเอาประกัน : 56,300,000 บาท (ห้าสิบหกล้านสามแสนบาทถว้น) 
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 
 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มมีูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งส้ิน 22.60 บาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.75 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทนุ 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 
  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 

นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อย 

 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่รู้จักกันมานานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) 
ส าหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน อัตราการท าก าไรต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ 
ทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ร่วมงานกันในอนาคต 
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 ส าหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเส่ียง และสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส าคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่ก าหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า
ไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่ส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าวให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 
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6. โครงการในอนาคต 
 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ดังนี ้

โครงการ พันธมิตรทางธุรกิจ เงินลงทุน ระยะเวลาโครงการ 

(ตัวเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ       
1.) โครงการผลิตและจ าหน่ายรถเข็นภายในสนามบิน HANAOKA SHARYO 5.00 ล้านบาท ปี 2557 
2.) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น All Information Technology   

2.1 หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม   15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2558 
2.2 หุ่นยนต์กรีดยางและเกบ็น้ ายาง   20.00 ล้านบาท ปี 2555-2559 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย       
1.) โครงการขยายก าลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์กลาส  --- 40.00 ล้านบาท ปี 2556-2559 
2.) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียูรเีทนโฟม (PU Foam)  --- 30.00 ล้านบาท ปี 2557-2558 

 

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ 

1. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ HANAOKA SHARYO CO.,LTD. (“HS”) 
จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ภายในสนามบิน อาทิ รถเข็นแบบเตี้ยที่ใช้ภายในอาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยาน (รถ Dolly), รถล าเลียงกระเป๋าในสนามบิน เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมผลิตในรูปแบบตราสินค้าร่วม (Co band) มีการ
แบ่งสัดส่วนและพื้นที่ขายชัดเจน ปัจจุบันทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างส่งพนักงานศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า 
(ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ 2.3 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ) 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะกนัพืน้ท่ีในบริเวณโรงงานของบริษทัฯ ส่วนหนึ่งเพื่อติดตั้งระบบการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
ท าการตลาดร่วมกับ HS โดยใช้เงินลงทุนในการติดตั้งระบบการผลิตประมาณ 2-3 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้
ประมาณกลางปี 2556 บริษัทฯ มีการแบ่งสัญญาออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

สัญญา ออกแบบ ผลิต จ าหนา่ย 
แบบที่ 1 HS CTV-Doll HS 
แบบที่ 2 ร่วมกัน CTV-Doll ร่วมกัน/1 

แบบที่ 3 CTV-Doll CTV-Doll HS 
หมายเหตุ : /1 = แบ่งพ้ืนที่การจ าหน่ายตามพื้นที่จ าหน่ายเดิมของแต่ละบริษัท โดยถ้ามีการขยายพ้ืนที่ จ าหน่ายใหม่ อาจมีข้อตกลง

เป็นแบบแบ่งผลก าไร (Profit Sharing) 

 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมการลงทุนในการผลิต “รถลากตู้
ล าเลียงสัมภาระผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Container Dolly)” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมกันท าการตลาดกับ HS โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อไป 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล และวิจัยพัฒนาต้นแบบ อาทิ  
2.1. หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้ด าเนินการเซ็นสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์

ต้นแบบแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการด าเนินงาน 12 เดือน ซึ่งจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนั้นท า
การทดสอบจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเริ่มผลิต เพื่อจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้ในปี 2557 วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อร่วมพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ล้ าสมัยในต้นทุนแบบประหยัด ท าให้ก าลังการผลิตสูงขึ้น และเพิ่ม
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มูลค่าให้กับสินค้าของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ส่ังการใช้งานได้ง่าย 
เน้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

2.2. หุ่นยนต์กรีดยางและเก็บน้ ายาง : คาดว่าน่าจะด าเนินการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบได้ภายในปี 2556 โดย
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาหุ่นยนต์กรีดยางและเก็บน้ ายางก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 

 
โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 
1. เพิ่มก าลังการผลิตแผ่นผนังไฟเบอร์กลาสความยาวต่อเนื่องสูงสุด 15 เมตร อีก 1 สายการผลิต เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตตู้ห้องเย็นของบริษัทย่อย ซึ่งแผนการขยายก าลังการผลิตจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ปี 2556 โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มผลิตผนังไฟเบอร์กลาสและรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2556 
2. สร้างโรงผลิตฉนวน PU Foam ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซื้อฉนวน PU Foam ได้ประมาณ 30%-40% คาดว่าจะเริ่มลงทุนใน
ปี 2557  
 
โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอหรือเข้าประมูลรับงาน 
 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการน าเสนอหรือเข้าประมูลรับงานในโครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน สรุปได้ดังนี ้

โครงการ พันธมิตรทางธุรกิจ มูลค่าโครงการ 
(ตัวเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

1.) โครงการประมูลงานผลิตรถไฟตูน้อน
โดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ประเทศใน 
ทวีปยุโรป/1 

4,000 ล้านบาท ปี 2556-2559 

2.) โครงการผลิตและประกอบหวัรถจักรดีเซล SIEMENS/2 1,500 ล้านบาท ปี 2556-2559 
3.) โครงการงานซอ่มบ ารงุยานยนตใ์น

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีเ่ปน็ผลงาน
ออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS/3 ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2557 

4.) โครงการผลิตรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ขนาด 30 ท่ีนั่งขึ้นไป/4 

--- 4,200 ล้านบาท ปี 2557-2560 

หมายเหตุ : 
/1 - เป็นผู้เช่ียวชาญการผลิตตู้รถไฟและรถราง จากประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ซ่ึงอยู่ระหว่างเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ 
/2 - SIEMENS เป็นผู้เช่ียวชาญการผลิตรถไฟและรถราง จากประเทศเยอรมัน 
/3 - BAE SYSTEMS เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายใหญ่อันดับ2ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันบริษัทฯ ผา่น

การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกบัความร่วมมือทางธุรกิจ) 
/4- บริษัทฯ ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีก าลังการผลิตรถโดยสาร

ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,000 คัน/ปี (ค านวณจากเวลาท างาน 16 ช่ัวโมง/วัน : 1 ปี = 300 วัน) 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน

ของผูถ้ือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
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8. โครงสร้างเงินทุน 
 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) มีทุนช าระแล้ว 130.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อย
สามสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 520.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยภายหลัง
จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 180.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ
ล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 720.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 มีดงันี ้

รายชื่อ 

สัดส่วนก่อน IPO 
(PAR=0.25 บาท) 

สัดส่วนหลัง IPO 
(PAR= 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

ร้อยละของ
หุ้นช าระแล้ว 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

ร้อยละของ
หุ้นช าระแล้ว 

1. กลุ่มทวีแสงสกุลไทย 484,540,000 93.18% 484,540,000 67.30% 
1.1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 325,507,200 62.60% 325,507,200 45.21% 

1.2. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย 41,600,000 8.00% 41,600,000 5.78% 

1.3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 20,167,600 3.87% 20,167,600 2.80% 

1.4. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 25,000,000 4.81% 25,000,000 3.47% 

1.5. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 15,600,000 3.00% 15,600,000 2.16% 

1.6. นางธัญรัศม์ ทวีแสงสกุลไทย 33,333,200 6.41% 33,333,200 4.63% 

1.7. นายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 16,666,400 3.21% 16,666,400 2.31% 

1.8. นายมรกต ศรีหล่มสัก 1,666,400 0.32% 1,666,400 0.23% 

1.9. นางสาวรุ่งอรุณ ทวีแสงสกุลไทย 1,666,400 0.32% 1,666,400 0.23% 

1.10. นางวดี ทวีแสงสกุลไทย 1,666,400 0.32% 1,666,400 0.23% 

1.11. นางชิดา ศรีหล่มสัก 833,200 0.16% 833,200 0.11% 

1.12. นางรุ่งศิริ จงปติยัตต์ 833,200 0.16% 833,200 0.11% 

2. กลุ่ม DOLL Fahrzeugbau AG/1 9,460,000 1.82% 9,460,000 1.32% 
2.1. DOLL Fahrzeugbau AG 4,730,000 0.91% 4,730,000 0.66% 

2.2. บริษัท คาร์ลสตาร์ (เอส) พีทีอี จ ากัด 4,730,000 0.91% 4,730,000 0.66% 

3. บริษัท พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี จ ากัด/2 26,000,000 5.00% 26,000,000 3.61% 
รวมก่อนเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 520,000,000 100.00% 520,000,000 72.22% 

ส่วนที่เสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป (IPO)   200,000,000 27.78% 
รวมหลังเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป   720,000,000 100.00% 

หมายเหตุ : /1 = กลุ่ม DOLL Fahrzeugbau AG ประกอบด้วย DOLL Fahrzeugbau AG เป็นบริษัทในประเทศเยอรมัน และ บริษัท คาร์ล
สตาร์ พีทีอี จ ากัด เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร ์

 /2 = บริษัท พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี จ ากัด เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้
เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

ประวัติการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2553-2555 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) (ล้านบาท) 5.51 20.06 13.74 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 0.00 0.00 0.00 
อัตราการจ่ายเงินปันผล/1 (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ : /1 = อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / ก าไรสุทธ ิ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือจ านวน 22.50 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างองค์กร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Director) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
President & Chief Executive Officer (CEO) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
Senior Vice President (SVP) 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
Senior Vice President (SVP) 

เลขานุการบริษัท 
Company Secretary 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

Chief Financial Officer 
(CFO) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 

Chief Marketing Officer Oversea 
(CMO) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการตลาดในประเทศ 

Chief Marketing Officer Domestic 
(CMO) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ทั่วไป 

Chief Administration Officer  
(CAO) 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการผลิต 

Chief Production Officer 
(CPO) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Dept. Mgr. 

ผช.ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน 
Asset. Internal Audit Dept. 

Mgr. 
 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 
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9.2 โครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
4. นายศิรวิัฒน ์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
5. นายณัฏฐชยั ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา เป็นเลขานุการบริษัท 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
 ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ : ไม่มี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป 

6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจผูกพันบริษัท ได้ 
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 
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8. พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู้่ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 
 ทั้งนี้  ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 
 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

 การอื่นใดที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เป็นต้น 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 
 ทั้งนี้ การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส าหรับทั้ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มคีวามรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

 คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซ่ึงจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง (การสอบบัญชี) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี จากมหาวทิยาลัยรามค าแหง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 5 

(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส าคัญๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิรวิัฒน ์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
4. นายณัฏฐชยั ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริหาร 
5. นางสมนึก แสงอินทร ์ กรรมการบริหาร 
6. นายประสบสุข บุญขวัญ กรรมการบริหาร 
7. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
8. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย กรรมการบริหาร 
9. นายนพรัตน ์ แสงสว่าง กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ 
4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช าระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ผังอ านาจอนุมัติ 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 
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6. ก ากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระท าการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน ก าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจต้องด าเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 
 
คณะผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
3. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
4. นางสมนึก แสงอินทร ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดต่างประเทศ 
7. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทั่วไป 
8. นายนพรัตน ์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลิต 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้

ให้แก่บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ด าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. ส่ังการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 
6. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช าระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ผังอ านาจอนุมัติ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
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8. ดูแลการท างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิ
บาลที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และน าเสนอการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและเงนิปันผลประจ าป ีเพื่อน าเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
 
 ทั้งนี้ การมอบอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
อ านาจที่ท าให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

สรุปตารางอ านาจอนุมัติทัว่ไป 

ต าแหน่ง 
การอนุมัติรับงาน / 
เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงินลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป 
(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Director) 

เกินกว่า 1,000,000,000 เกินกว่า 50,000,000  

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

100,000,000 - 
1,000,000,000 

20,000,000 - 50,000,000 เกินกว่า 2,000,000/2 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(President and Chief Executive Officer) 

10,000,000 - 100,000,000 ไม่เกิน 20,000,000 100,000 - 2,000,000 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
(Senior Vice President) 

ไม่เกิน 10,000,000 - ไม่มีอ านาจอนุมัติ - 20,000 - 100,000 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(Chief Officer) 

ไม่เกิน 10,000,000 - ไม่มีอ านาจอนุมัติ - ไม่เกิน 20,000/1 

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติตารางอ านาจอนุมัติทั่วไปดังกล่าว 
  /1 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติเงินเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
  /2 = ค่าใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจ าของโรงงานและส านักงาน อาทิ ค่าน้ า ค่าไฟ  ค่าเช่า เป็นต้น และ

ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เข้าไปรับงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจ านวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารทุกรายการ ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายทั่วไป อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายขายจะเข้าไปเสนองานลูกค้า
เบื้องต้น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายบริการหลังการขายจะเข้าไปประเมินงานซ่อมงานบริการต่างๆ เบื้องต้นให้แก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก าหนดงบประมาณรายปีส าหรับแต่ละปี  โดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) แต่ละแห่ง ดังนั้น ในกรณีท่ีฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของบริษัทฯ 
นั้นในทุกกรณี 
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะซึ่ง
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและ ผู้บริหารทุก
ท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค าขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัตถิูกพิพากษาถงึ
ที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่
ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
2.1. ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
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ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชี
และการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ
แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
 
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนีัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในต าแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยต าแหน่ง ดังนี้ 

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่างๆ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระด ารงต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 กรรมการผู้จัดการใหญแ่ละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท าการคัดเลือกเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4  ปี 
 

9.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เบี้ยประชุม : แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อการประชุม 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาทต่อการประชุม 

 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 แบ่งเป็นดังนี้ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท/เดือน/ท่าน 
- กรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/เดือน/ท่าน 

 ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) : ไม่เกินร้อยละ 1 ของผลก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและอื่นๆ 
แต่ทั้งนี้เงินโบนัสส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อ านาจ
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน 

 

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2553-2556 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-มี.ค.) 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- -- 3/3 -- 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 5/5 7/7 12/12 -- 3/3 -- 
3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 5/5 7/7 12/12 -- 3/3 -- 
4. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย -- -- 1/12 -- 3/3 -- 
5. นายณัฎฐชัย ทวีแสงสกุลไทย -- -- 1/12 -- 3/3 -- 
6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ -- -- 0/12 0/1 3/3 1/1 
7. นายอาษา ประทีปเสน -- -- 1/12 1/1 3/3 1/1 
8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล -- -- -- -- 1/3 1/1 

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 5 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน และเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง  

 2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2556 
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ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติหลักการในการก าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต อาทิ คณะกรรมการพิจารณาความ
เส่ียง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น แบ่งเป็นดังนี ้

 เบี้ยประชุม : (ไม่รวมผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท) 
- ประธานคณะอนกุรรมการ   10,000 บาทต่อการประชุม 
- กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ 8,000 บาทต่อการประชุม 

 
สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2553-2555 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- -- 
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย -- -- 10,000 -- 
3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย -- -- 10,000 -- 
4. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย -- -- 10,000 -- 
5. นายณัฎฐชัย ทวีแสงสกุลไทย -- -- 10,000 -- 
6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ -- -- -- -- 
7. นายอาษา ประทีปเสน -- -- 10,000 -- 
8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล -- -- -- -- 

หมายเหตุ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท
จ านวน 10,000 บาท/การประชุม/ท่าน โดยมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งแรกเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 

 
ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 7 4.51 7 4.80 8 7.77 
โบนัส 7 0.09 7 0.26 8 0.51 
สวัสดิการ อาทิ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน เป็นต้น 

    8 0.92 

รวม  4.60  5.06  9.20 
หมายเหตุ : - บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
 - บริษัทฯ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 
 - บริษัทฯ มีการตั้งค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตั้งแต่ปี 

2554 ซึ่งค านวณโดยนักคณิตศาสตร์อิสระ 
 

9.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

 - ไม่มี - 
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9.5 การก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงความส าคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of 
Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียงบริษัทพยายาม
ควบคุมและบริหารความเส่ียงอยา่งใกล้ชิด และค านึงถึงเรื่องจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคูค่้า 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี ้
 
หมวดที่ 1 : สิทธขิองผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระท าการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   

1) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอย่างสม่ าเสมอ โดยการแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวัน
และเวลาที่เหมาะสม 

3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
ส าหรับการพิจารณา ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายก าหนด และก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก าหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคัญๆ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ
บริษัท การด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค าถาม
ใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่ง
เฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ท้ังนี้ ประธานกรรมการหรือประธาน
ที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม
หรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 

5) หลังเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิดท าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดย
มีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ 
วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอ านาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้

พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอ านาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่
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สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแต่
ละวาระได้เอง 

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก
ในการน าเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระในแต่ละปี และน าเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป 

4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในหัวข้อจริยธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ 

5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าคัญอันมีผลต่อการลงทุน 
โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เปิดท าการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์แห่งตน อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า 
ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะยาว 
โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน 
3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ 
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหน้ีที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่งทางการค้า 
6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูล

สังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินธุรกิจ คือ 
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1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ านวนครั้งของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะ

ของค่าตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 
 ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ 
ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทาง
การเงิน และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน และ
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้
ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้  

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ 
4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน 

 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทจะจัดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทั กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอใน
การประชุม เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะน าส่ง
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หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนวันประชุมพร้อมทั้งก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 
 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงิน
ดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินน้ัน คณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป  
 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป 
 

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 ส าหรับการดูแลเรื่องการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่
ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึด
มั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่
สามารถน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ส าหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี
อ านาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้ส าหรับข้อมูล
สรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการ
เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็น
ขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความ
เคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด 
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 บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก าหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัท
จะด าเนินการลงโทษ ตามที่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
 

9.7 บุคลากร 

9.7.1 จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ในปี 2553-2555 บริษัทมีจ านวนบุคลากรต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 
1. พนักงานประจ า    

- ฝ่ายการเงิน 7 7 7 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 11 13 12 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 3 4 3 
- ฝ่ายท่ัวไป 165 185 134 
- ฝ่ายการผลิต 219 249 245 

2. พนักงานรายวัน -- --   
รวม 405 458 401 

 
9.7.2 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ลูกจ้างบริษทั และลักษณะผลตอบแทน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ า ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ในรูปเงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น/1  
และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

44.27 55.16 62.12 

รวม 44.27 55.16 62.12 

หมายเหตุ : /1 = บริษัทมีข้อก าหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้พนักงานฝ่ายขายทุกท่าน โดยวิธีการค านวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ท าไว้
กับบริษัท ซ่ึงบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชช่ันเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน ของเงินเดือนในแต่ละเดือน 

 
9.7.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมและการให้
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลและค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษัทได้ก าหนดให้มีการเวียนการท างานของบุคลากรใน
แต่ละโครงการ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานท่ีหลากหลายและกว้างมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และ
ความช านาญในการท างานให้กับบุคลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยค่าใช้จ่าย 
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เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา สามารถแสดงได้ดังตาราง 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ า ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 0.47 0.33 0.71 

ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ -- -- -- 
รวม 0.47 0.33 0.71 
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10. การควบคุมภายใน 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 
2. การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม  (Monitoring) 

 
สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ส าหรับการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมี
ก าหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจ าทุกไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในล่าสุดตามรายงานสรุปการติดตามผลการปฎิบัติตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 
2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 10 ระบบงาน จากทั้งหมด 14 ระบบงาน และรายงานฉบับลง
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส่วนท่ีเหลืออีก 4 ระบบงาน เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายงานต่างๆ ทั้ง 14 ระบบงานได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้วทุก
ประเด็น และไม่มีประเด็นข้อบกพร่องใดๆ คงเหลือ โดยแผนกตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานสรุปการติดตามผลดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 (10 ระบบงาน) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย และต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 (4 ระบบงาน) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีสาระส าคัญ 
 
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชเีกีย่วกับข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน 
 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี 
แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระหว่างปี 2555 โดยได้จัดท ารายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน (Management Letter) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1) สินค้าคงเหลือ 
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 

1 บริษัทไม่ได้บันทึกรับและจ่ายวตัถุดิบท่ีซื้อมา
ใช้เฉพาะโครงการซึง่ส่งเข้าหน้างานทันที 

บริษัทต้องบันทึกรับและจ่ายวัตถดุิบทั้งหมด 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
กรมสรรพากร 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

2) เร่ืองอื่น ๆ 
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้บริหาร 
1 บริษัทก าหนดใหใ้ชใ้บส่ังซ่อม หรือ 

Confirmation of order เป็นข้อตกลงในการ
ขายสินคา้ และ/หรือให้บริการแกลู่กค้า แต่
พบว่ามีบางรายการคา้ที่บริษัทไม่ได้จัดท า
เอกสารดงักล่าว 

เนื่องจากใบส่ังซ่อม หรือ Confirmation of 
order เป็นข้อตกลงระหว่างบริษทักับลูกค้า 
หากบริษัทไมจ่ัดท าเอกสารดังกล่าวอาจเกิด
ปัญหาหรือความเข้าใจไมต่รงกันระหว่าง
บริษัทกับลูกคา้ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายแก่
บริษัทได้ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ทบทวนและแจ้งให้ทุก
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
ด าเนินการจดัท าเอกสารให้
ครบถ้วนแล้ว 

2 บริษัทก าหนดใหใ้ชใ้บยืมสินคา้ชัว่คราว หรือ 
หนังสือส่งมอบรถ/ใบส่งของ เป็นหลักฐานใน
การรับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทท่ี
ให้แก่ลูกคา้ แต่พบว่ามีบางรายการค้าที่
บริษัทไม่ได้จัดท าเอกสารดังกล่าว 

เนื่องจากใบยืมสินคา้ชัว่คราว หรอืหนังสือส่ง
มอบรถ/ใบส่งของ เป็นหลักฐานระหว่างบริษัท
กับลูกค้า หากบริษัทไมจ่ัดท าเอกสารให้
ครบถ้วนอาจเกิดปัญหาหรือความเข้าใจไม่
ตรงกันระหวา่งบริษัทกับลูกค้า และหลักฐาน
ดังกล่าวถือเป็นจุดส าคัญในการรับรู้รายได้
ของบริษัท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการ แจ้ง
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการแล้ว 

3 บริษัทถูกตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเจา้ของลิขสิทธิ์ 

บริษัทต้องให้ความส าคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ 
และถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีด ี

บริษัทฯ ได้ทบทวนและแจง้
ให้หน่วยงานดูแลและปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง รวมทั้งให้ IA ไป
ด าเนินการจดัท าหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบแล้ว 
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11.  รายการระหว่างกัน 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับกรรมการท่ีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 
258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและงบระหว่างกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการท ารายการดังกล่าวว่า เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตุสมผล มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

11.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ส าหรับงวดบัญชีปี 2554-2555 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้
 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้
ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
97.16% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดังกล่าว 
- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 0.16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 

0.02 1.68 - บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน
ซ่อมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปไม่
ต่างจากท่ีท ากับบุคคลอื่น 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการค้าปกติ  ราคาซื้อขาย
ใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคล
อื่น 

 บริ ษั ทฯ  ซื้ อ สิ น ค้ า  วั ต ถุ ดิ บแล ะ
อุปกรณ์ต่างๆ 

4.05 14.85 - บริษัทฯ ซื้อหัวรถและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดย
มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและ
เงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียง
กับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคลอื่น 

 บริษัทฯ  มียอดเจ้ าห น้ีการค้ าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

1.61 0.00 - บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เงื่อนไขใกล้ เคียงกับท่ีได้รับจาก
บุคคลอื่น  และไม่มีรายการในปี 
2555 

 บริษัทย่อย มีการจ าหน่ายสินค้าให้ 3.52 0.00 - บริษัทย่อยจ าหน่ายสินค้าตู้ไฟเบอร์กลาสตามธุรกิจ
การค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปไม่ต่างจากท่ีท า
กับบุคคลอื่น 

- ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อ
ขายกับบุคคลอื่น และไม่มีรายการ
ในปี 2555 

 บริษัทย่อย มียอดลูกหน้ีการค้าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

3.52 0.00 - บริษัทย่อยให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีให้แก่บุคคล
อื่น และไม่มีรายการในปี 2555 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- (ลดลง) ระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการ
ดังกล่าว 

 บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 
51.20 
27.88 
46.96 
32.12 
5.30 

 
7.53 

 

 
32.12 
26.01 
58.13 
0.00 
2.70 

 
0.00 

 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ 
ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อใช้ซื้อท่ีดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
และได้รับคืนเงินให้กู้ท้ังหมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับท้ังหมดแล้วในปี 2555 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี้ ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งก ว่าต้น ทุนทาง
การเงินเฉลี่ย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี้ ยค้ างรับ ท้ัง
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

 บริษัทย่อย ได้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น
จาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- (ลดลง) ระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่าย จาก
รายการดังกล่าว 

 
 
 

0.05 
0.00 
0.05 
0.00 
0.00 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

- บริษัทย่อย ได้รับเงินกู้ยืมจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการชั่วคราว และได้ทยอยช าระคืนเงินกู้ยืม ท้ัง
หมดแล้วในปี 2554 

 
 
- เงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อ
ปี ตามนโยบายอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน 

- เป็ นรายการกู้ ยื ม ระยะสั้ นตาม
ความจ าเป็น และไม่มีรายการในปี 
2555 

 บริษัทฯ แบ่งพื้นท่ีอาคารส านักงานให้ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็น
ท่ีตั้งส านักงาน 

0.36 
 

0.36 
 

- บริษัทฯ แบ่งพื้น ท่ีอาคารส านักงานใหญ่ให้ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นท่ีตั้งส านักงาน ในอัตรา
ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี 
โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดท่ีมี
ความเหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร, 
โ ป ร แ ก ร ม ท า ง บั ญ ชี  แ ล ะ จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

3.83 
 
 

0.00 

3.81 
 
 

0.35 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ไม่มีบุคลากรในฝ่ายบริหาร 
จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านบริหารท่ัวไป 
และใช้โปรแกรมบัญชี  โดยก าหนดอัตราค่าบริการ 
340,000 บาท/เดือน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลสถิติการใช้งานเพื่อประเมินความถี่ของการใช้งาน
และน ามาค านวณในการก าหนดอัตราค่าบริการ โดยมี
การเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอก
ท่ัวไป 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.11 - 3 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
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1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลภายนอกท่ัวไป 
 บริ ษั ทฯ  ข ายทรั พย์ สิ นปร ะ เภท
ยานพาหนะให ้

0.00 0.82 - บริษัทฯ ขายรถหัวลากท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมท้ังมี
ปัญหาขัดข้องต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ให้ บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) น าไปใช้ประโยชน์ ราคาขายเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

- การก าหนดราคาซื้อขายตามมูลค่า
สุทธิทางบัญชีถือว่าเหมาะสม และมี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร าค าตาม สภาพ
เทียบเคียงกับราคาตลาด 

 บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินประเภทท่ีดิน
พร้อมบ้านพักอาศัยและยานพาหนะ 

0.00 6.00 - บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยจ านวน 3 หลัง จาก 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื่อเป็นสวัสดิการบ้านพัก
พนักงาน ซึ่งเดิมไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาท่ีซื้อมา 
4.50 ล้านบาท เท่ากับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระซึ่งเท่ากับ 4.50 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ซื้อรถพื้นเรียบจ านวน 5 คัน จาก บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ราคาท่ีซื้อมาคัน
ละ 0.30 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาเท่ากับราคาประเมิน 

- มีการประ เมิ นราคาตามสภาพ
เทียบเคียงกับราคาตลาด โดยมี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซื้อขาย
มือสอง 

 บริษัทย่อยซื้อทรัพย์สินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้าง 

0.00 0.62 - บริษัทย่อยซื้อสิ่งปลูกสร้างจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) ซึ่งอยู่บนท่ีดินท่ีบริษัทย่อยลงทุนซื้อมา เพื่อ
เตรียมใช้เป็นส านักงานและโรงงานใหม่ในอนาคต ราคา
ท่ีซื้อมาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิหลังหักค่า
เสื่อมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) 

- สิ่งปลูกสร้างถือว่าเป็นส่วนควบของ
ท่ีดินท่ีบริษัทย่อยลงทุนซื้อมา มีการ
ประเมินราคารวมท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างท้ังหมดโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์ สิ นอิ ส ระซึ่ งประ เมิ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ สาธารณะ  แต่ ไม่
สามารถระบุแยกรายการได้ การ
ก าหนดราคาซื้อขายตามมูลค่าสุทธิ
ทางบัญชีถือว่าเหมาะสม และราคา
ไม่สูงมากนัก 

 บริษัทย่อยให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ แทน 

 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก

0.01 
 

0.01 

0.00 
 

0.00 

- บริษัทย่อย มีใ ห้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แทน เน่ืองจากการจ้างท าของเพิ่มเติม
ร่วมกัน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายแทนตามราคาท่ี

- เป็นรายการให้ความช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็น และไม่มีรายการในปี 
2555 
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รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จ่ายจริง 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน
สินเชื่อของธนาคารแห่งหน่ึง ให้กับบ
จก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

วงเงินค้ าประกัน 
65.00 ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน 
65.00 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่  บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) โดยเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ
ของธนาคารตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยบริษัทฯ 
ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว ท้ัง น้ี
ธนาคารได้ปลดภาระการค้ าประกันดังกล่าวแล้วเมื่อ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 

- เป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความจ า เ ป็ นตาม
เงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบัน
ธนาคารได้ปลดภาระการค้ าประกัน
ดังกล่าวแล้ว 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้
ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
85.00% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดังกล่าว 
- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 1.00% และ
เป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการงาน
ซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง 

 บริษัทฯ  มี ยอดลู กห น้ีการค้ าอั น
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

0.06 
 
 

0.04 

16.61 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า
ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคา
และเงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการค้าปกติ  ราคาซื้อขาย
ใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคล
อื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับท่ีให้แก่
บุคคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้า วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

 บริษัทฯ  มียอดเจ้ าห น้ีการค้ าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

2.73 
 

0.27 

2.84 
 

0.06 

- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซื้อขายท่ีตกลง
ร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับราคา
ตลาด 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การคา้ปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียง
กับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคลอื่น และ
เงื่อนไขใกล้ เคียงกับท่ีได้รับจาก
บุคคลอื่น 

 บริษัทย่อยมีการซื้อสินค้า วัตถุดิบ
และอุปกรณ์ต่างๆ 

1.62 0.26 - บริษัทย่อยซื้ออะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซื้อขายท่ีตก
ลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ 

 บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- (ลดลง) ระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการ
ดังกล่าว 

 
13.52 
5.97 
9.65 
9.84 
0.62 

 

 
9.84 
39.40 
49.24 
0.00 
0.70 

 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ 
ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และได้รับคืนเงินให้กู้ท้ังหมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี้ ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งก ว่าต้น ทุนทาง
การเงินเฉลี่ย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี้ ยค้ างรับ ท้ัง
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 
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2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 

 บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

0.62 0.00 - บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับท้ังหมดแล้วในปี 2555 

 บริษัทฯ  ใ ห้  บจก.วอลแลพ ทรัค 
แอนด์ บัส เช่ารถยนต์ส าหรับใช้ใน
โครงการ OPV 

0.58 0.58 - เน่ืองจาก บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีรถยนต์
ของบริษัทเอง จึงต้องขอเช่าจากบริษัทฯ ส าหรับใช้ใน
โครงการ OPV จ านวน 3 คัน โดยคิดค่าเช่าตามอัตรา
ตลาด อัตราค่าเช่ารวม 29,900 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดท่ี
เหมาะสม 

 บริษัทย่อย เช่ารถยนต์ ส าหรับใช้ใน
กิจการ 

 บริษัทย่ อย  มี ยอด เจ้ าห น้ีอื่ นอั น
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

0.00 
 
 

0.00 

0.13 
 
 

0.02 

- บริษัทย่อยเช่ารถยนต์จาก บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ 
บัส ส าหรับใช้กิจการท่ัวไป จ านวน 1 คัน โดยคิดค่าเช่า
ตามอัตราตลาด อัตราค่าเช่า 21,000 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดท่ี
เหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร, 
โ ป ร แ ก ร ม ท า ง บั ญ ชี  แ ล ะ จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก
รายการดังกล่าว  ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

0.90 
 
 

0.22 

0.92 
 
 

0.34 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีโปรแกรมบัญชี จึงมี
การว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชี
และอื่นๆ โดยก าหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/
เดือน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเพื่อประเมิน
ความถี่ของการใช้งานและน ามาค านวณในการก าหนด
อัตราค่าบริการ  โดยมีการ เปรียบ เ ทียบกับอัตรา
ค่าบริการกรณีใช้บริการจากบุคคลภายนอกท่ัวไป 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอก
ท่ัวไป 

 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก
รายการเงินจ่ายมัดจ าค่าสินค้า 

0.00 15.80 - บริษัทฯ สั่งซื้อรถบรรทุก Mitzubishi จ านวน 9 คัน จาก 
บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส เพื่อน ามาผลิตเป็นสินค้า
เพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้า ราคาซื้อเป็นราคาตลาด โดย
บริษัทฯ จ่ายเงินมัดจ าให้ตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติ 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียง
กับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคลอื่น และ
เงื่อนไขใกล้ เคียงกับท่ีได้รับจาก
บุคคลอื่น 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน
สินเชื่อของธนาคารแห่งหน่ึง ให้กับ 
บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 

0.00 วงเงินค้ าประกัน 
80.00 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.วอลแลพ 
ทรัค แอนด์ บัส โดยเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
ธนาคารตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด เมื่อวันท่ี  24 
ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า

- เป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความจ า เ ป็ นตาม
เงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบัน
ธนาคารได้ปลดภาระการค้ าประกัน
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ประกันหน้ีดังกล่าว ท้ังน้ีธนาคารได้ปลดภาระการค้ า
ประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2556 

ดังกล่าวแล้ว 

3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 
- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และ
เป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว 
- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
(บริษัทของคุณสุรเดช ทวีแสง
สกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และเป็นกรรมการ) ถือหุ้น 
55.00% 
3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 

0.00 0.05 - บริษัทฯ จ าหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์
ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการค้าปกติ  ราคาซื้อขาย
ใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อขายกับบุคคล
อื่น 

 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เป็นรายได้อื่น 

0.00 0.02 - เน่ืองจาก บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ต้องการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ปริมาณน้อยมาก หาซื้อเองล าบาก จึงขอซื้อ
จากบริษัทฯ โดยมีการก าหนดราคาตามนโยบายราคา
สินค้าของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขายทรัพย์สิน 0.00 0.01 - บริษัทฯ ขายคอมพิวเตอร์เก่าให้แก่ บจก.โอเจ ดีเวลอป
เม้นท์ เพื่อน าไปใช้งาน 

- เป็นราคาซากตามราคาตลาด เห็น
ว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ยืมเงินทด
รองจ่ายจากบริษัท 

 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

1.01 
 

1.01 

0.00 
 

0.00 

- บริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายแทน บจก.โอเจ ดีเวลป
เม้นท์ และลงบัญชีเป็นเงินทดรองจ่าย และได้รับช าระ
คืนเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

- เป็นรายการยืมเงินทดรองจ่ายระยะ
สั้นตามความจ าเป็น และจ านวนเงิน
ไม่มากอย่างนัยส าคัญ 

4. Doll Fahrzeugbau AG 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 
1.82% ของทุนช าระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 

 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจาก Doll 
Fahrzeugbau AG 

 บริษัทฯ  มียอดเจ้ าห น้ีการค้ าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญช ี

114.96 
 

34.14 

70.09 
 

26.47 

- บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau 
AG ตามธุรกิจการค้าปกติ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ตาม
เงื่อนไขสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมี
เ งื่ อน ไขการค้ าตามธุ ร กิ จการค้ าปกติ ข อง  Doll 
Fahrzeugbau AG 

- มีความเหมาะสมและมี เงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ 
ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อ
ขายกับบุคคลอื่ น  และ เ งื่ อน ไข
ใกล้เคียงกับท่ีได้รับจากบุคคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการให้บริการอื่น 
 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีอันเน่ืองมาจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

0.00 
0.00 

0.06 
0.06 

- บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau AG 
เนื่องจากมาติดต่องานในประเทศไทย โดยมีการก าหนด
ราคาค่าบริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทฯ 

5. บจก.รวมทวีขอนแก่น 
- คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และ
เป็นกรรมการของบริษัท

 บริษัทฯ  มี ยอดลู กห น้ีการค้ าอั น
เน่ืองมาจากรายการขายสินค้าใน
อดีต ก่อนเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน 

0.00 5.72 - บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งรายการขาย
สินค้าเกิดก่อนเปน็บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

- เป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้า
ปกติใกล้เคียงกับท่ีให้แก่บุคคลอื่น 
ซึ่งเกิดจากการค้าในอดีต 

 บริษทัฯ มีการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ 0.00 0.01 - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ - มีความเหมาะสมและมี เงื่อนไข
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ดังกล่าว  บริษัทฯ  มียอดเจ้ าห น้ีการค้ าอัน

เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี  และเป็นรายการซื้อ
สินค้าในอดีต ก่อนเป็นบริษัทท่ีเกี่ยว
โยงกัน 

2.46 0.39 โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.รวม
ทวีขอนแก่น ซึ่งอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาตลาด 
และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งรายการซื้อ
สินค้าเกิดก่อนเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ 
ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซื้อ
ขายกับบุคคลอื่ น  และ เ งื่ อน ไข
ใกล้เคียงกับท่ีได้รับจากบุคคลอื่น 
ซึ่งเกิดจากการค้าในอดีต 

6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สัดส่วน 62.60% ของทุนช าระ
แล้วก่อนเสนอขาย IPO 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินระยะสั้น 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- (ลดลง) ระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการ
ดังกล่าว 

 บริษัทฯ มียอดดอกเบี้ยค้างรับจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 
61.73 
47.32 
34.43 
74.62 
4.21 

 
17.48 

 

 
74.62 
104.65 
179.27 
0.00 
3.72 

 
0.00 

 

- นายสุรเดชฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อ
ใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงิน
ให้กู้ท้ังหมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับท้ังหมดแล้วในปี 2555 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี้ ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งก ว่าต้น ทุนทาง
การเงินเฉลี่ย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี้ ยค้ างรับ ท้ัง
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคลที่ท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

 บริษัทย่อย ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสั้น 
แก่คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- (ลดลง) ระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทย่อย มีดอกเบี้ยรับจากรายการ
ดังกล่าว 

 บริษัทย่อย มียอดดอกเบี้ยค้างรับจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
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- นายสุรเดชฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในปี 2554 เพื่อใช้
ในการลงทุนโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้
กู้ท้ังหมดแล้วในปี 2555 

 
 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้รับคืนดอกเบี้ยค้างรับท้ังหมดแล้วในปี 2555 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี้ ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งก ว่าต้น ทุนทาง
การเงินเฉลี่ย บริษัทย่อยได้รับช าระ
คืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับท้ัง
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคลที่ท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

 บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินประเภทท่ีดิน
พร้อมบ้านพักอาศัย และท่ีดินเปล่า
ส าหรับโครงการลงทุนในอนาคต 

0.00 63.10 - บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยจ านวน 3 หลัง จาก
นายสุรเดชฯ เพื่อเป็นสวัสดิการบ้านพักพนักงาน ซึ่งเดิม
ไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาท่ีซื้อมา 4.10 ล้านบาท ต่ า
กว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่ง

- มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่าราคาประเมิน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ากับ 4.19 ล้านบาท 
- บริษัทฯ ซื้อที่ดินเปล่าจากนายสุรเดชฯ ซึ่งมีการวางแผน
โครงการลงทุนในอนาคต และเป็นท่ีดินท่ีนายสุรเดชฯ 
น ามาจดจ านองเป็นหลักประกันให้แก่บริษัทฯ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน ราคาท่ีซื้อมา 59.00 ล้านบาท ต่ ากว่าราคา
ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งเท่ากับ 
59.34 ล้านบาท 

 บริษัทย่อยซื้อทรัพย์สินประเภทสิ่ง
ปลูกสร้าง 

0.00 27.34 - บริษัทย่อยซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากนายสุรเดชฯ 
เพื่อเตรียมใช้เป็นส านักงานและโรงงานใหม่ในอนาคต 
ราคาท่ีซื้อมา 27.34 ล้านบาท เมื่อรวมกับราคาท่ีซื้อสิ่ง
ปลูกสร้าง 1 รายการท่ีเป็นส่วนควบบนท่ีดินจาก บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จะมีราคาซื้อรวม 27.96 ล้าน
บาท สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระซึ่งเท่ากับ 27.72 ล้านบาท 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาท่ีไม่แตกต่างกับราคาประเมิน
อย่างมีนัยส าคัญ 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 6 แห่ง 
รวม 1,506.90 

ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 5 แห่ง 
รวม 1,994.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า
ประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 ให้โฉนดท่ีดินจ านองเป็นประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินจ านอง
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 26 ล้าน

บาท 

0.00 - บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
จ านองทรัพย์สินของกรรมการจ านวน 1 แปลงเป็น
หลักประกัน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า
ประกันหน้ีดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ซื้อทรัพย์
จ านองดังกล่าวแล้วในปี  2555 และยั งคงใช้ เป็น
หลักประกันหน้ีเช่นเดิม 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

- บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
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6. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

บาท  บาท ประกันหน้ีดังกล่าว จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 ให้โฉนดท่ีดินจ านองเป็นประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินจ านอง
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 42 ล้าน

บาท 

0.00 - บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไข
ให้จ านองทรัพย์สินของกรรมการจ านวน 2 แปลงเป็น
หลักประกัน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า
ประกันหน้ีดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ซื้อทรัพย์
จ านองดังกล่าวแล้วในปี  2555 และยังคงใช้ เป็น
หลักประกันหน้ีเช่นเดิม 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน
สินเชื่อของธนาคาร แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ให้กับนายสุร
เดช ทวีแสงสกุลไทย ในวงเงินรวม 
2.00 ล้านบาท 

0.00 0.00 - บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นายสุรเดชฯ 
โดยเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารตามเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด ในฐานะผู้จ าน าบัญชีเงินฝากประจ าใน
นามบริษัทฯ จ านวน 2 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 
2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ี
ดังกล่าว ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้รับคืนบัญชีเงินฝากและปลด
ภาระการค้ าประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2555 โดยนายสุรเดชฯ น าบัญชีเงินฝากส่วนตัวจ านวน 2 
ล้านบาท เข้าจ าน าเป็นหลักประกันแทน 

- เป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความจ า เ ป็ นตาม
เงื่อนไขของธนาคาร และปัจจุบัน
ธนาคารได้ปลดภาระการค้ าประกัน
ดังกล่าวแล้ว 

7. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุล
ไทย 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 
3.87% ของทุนช าระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 
- กรรมการบริษัท 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 5 แห่ง 
รวม 1,481.90 

ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 5 แห่ง 
รวม 1,994.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า
ประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

บาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ า
ประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

8. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุล  บริษัทฯ ยืมเงินทดรองจ่ายจาก 0.10 0.00 - บริษัทฯ ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อน าไปซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - เป็นรายการให้ยืมเงินทดรองจ่าย
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ไทย 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 
3.00% ของทุนช าระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส 
 
 
 
 
 
 
8. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุล
ไทย 

นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 
บันทึกบัญชีรายการเจ้าหน้ีอื่น 

  วัสดุส านักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส านักงาน 
โดยบริษัทฯ ช าระคืนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ตามความจ าเป็น และไม่มีรายการ
ในปี 2555 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 3 แห่ง 
รวม 1,152.00 

ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 1,656.00 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ีโดยไม่
คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 ให้โฉนดท่ีดินจ านองเป็นประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินจ านอง
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 25 ล้าน

บาท 

0.00 - บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
จ านองทรัพย์สินของกรรมการจ านวน 1 แปลงเป็น
หลักประกัน โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ีโดย
ไม่คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว ปัจจุบัน
บริษัทฯ ยกเลิกวงเงินดังกล่าวแล้ว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

บาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 2 แห่ง 
รวม 93.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ีโดยไม่
คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

9. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 
4.81% ของทุนช าระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 
- บิดาของคุณศิริวัฒน์ ทวีแสง
สกุลไทย (กรรมการ) 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 4 แห่ง 
รวม 1,460.90 

ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 4 แห่ง 
รวม 1,444.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยนายสุรพลฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ีโดยไม่
คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 57.00 ล้าน

บาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 57.00 ล้าน

บาท  

- บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการบริษั ทเป็นผู้ ค้ าประกันวง เงิ นดั งกล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุรพลฯ ออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ี
โดยไม่คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.11 - 11 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 
10. นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย 
- บิดาของคุณณัฏฐชัย ทวีแสง
สกุลไทย (กรรมการ) 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทฯ กับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 4 แห่ง 
รวม 1,421.90 

ล้านบาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 4 แห่ง 
รวม 1,421.90 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ีโดยไม่
คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อยกับธนาคาร 

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 57.00 ล้าน

บาท  

วงเงินค้ าประกัน
ธนาคาร 1 แห่ง 
รวม 57.00 ล้าน

บาท  

- บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้
กรรมการบริษั ทเป็นผู้ ค้ าประกันวง เงิ นดั งกล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยนายสุระชัยฯ ออกจาก
การเปน็กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค้ าประกันหน้ี
โดยไม่คิดค่าตอบแทนการค้ าประกันหน้ีดังกล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.11 - 12 

11.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับ
ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นใน
งวดบัญชีปี 2555 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล กอปรกับการก าหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรม 
และได้มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด
เปรียบเทียบ แล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด 
 

11.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ
เกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะท าการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 

11.4. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าท ารายการระหวา่งกันตามแตเ่ห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 
สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
(mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดย
เคร่งครัด 
 ในกรณีท่ีจะต้องมีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามประกาศเรื่องระเบียบการจัดซื้อ
และจัดจ้าง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในข้อ 11.3 กล่าวคือ จะต้องมีการ
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้รับจ้างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา 
(Quotation) ที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกโดยผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนน าเสนอขอ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการระหว่างกันต่อไป 
 

11.5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 ส าหรับบริษัทที่มีหรืออาจจะมีโอกาสด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการ
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ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุม
ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง
ได้ลงนามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพื่อก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งสาระส าคัญของสัญญาข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด (“CTV-1993”) 
กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอ านาจควบคุม : การถือหุ้น 

- นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 97.16% ของทุนจดทะเบียน 
- นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.16% ของทุนจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย / นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ลักษณะธุรกิจ : จ าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 54) 

: 197.07 ล้านบาท 

เหตุท่ีไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

1. CTV-1993 จะไม่ด าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการด าเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับน้ี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถน าทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด 

ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันท่ีลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จ ากัด (“Volrep”) 
กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอ านาจควบคุม : การถือหุ้น 

- นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 85.00% ของทุนจดทะเบียน 
- นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 1.00% ของทุนจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย / นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

ลักษณะธุรกิจ : จ าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วง ชิ้นส่วนอะไหล่รถบรรทุก และซ่อมเครื่องยนต์ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 54) 

: 37.23 ล้านบาท 

เหตุท่ีไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 
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2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จ ากัด (“Volrep”) 
มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

1. Volrep จะไม่ด าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการด าเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายภายใต้สัญญาฉบับน้ี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถน าทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด 

ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันท่ีลงนามสัญญา จนกว่าคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 

 ทั้งนี้  หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยจะผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการท ารายการน้ี ทั้งนี้ กรรมการท่าน
ใดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดงักล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน และจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
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12. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 
 

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญช ี

 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2553 - 2555 สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จ ากัด 

 โดยนายเมธี รัตนศรเีมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกจิการ ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกิจการได้อยา่ง
ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2554 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จ ากัด 

 โดยนายเมธี รัตนศรเีมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบรษิัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทีก่ าหนดให้ใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทีเ่ริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงในรูปแบบใหม่เพื่อสอดคล้องกับงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2555 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จ ากัด 

 โดยนายเมธี รัตนศรเีมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกจิการ ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกิจการได้อยา่ง
ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน (งบการเงินรวม) 
 ตรวตสอบแล้ว 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน ส้ินสุด 31 ธ.ค. 53 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 54 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14.12  1.90% 12.11  1.63% 7.89  0.96% 
ลูกหนี้การคา้-สุทธิ 125.94  16.99% 96.67  12.97% 117.80  14.32% 
มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า 73.19  9.87% 90.05  12.08% 86.50  10.51% 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 183.13  24.70% 149.43  20.05% 0.00  0.00% 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.60  0.76% 5.97  0.80% 16.55  2.01% 
สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 133.14  17.96% 178.55  23.96% 190.86  23.20% 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.70  1.98% 15.42  2.07% 24.68  3.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 549.83  74.16% 548.19  73.57% 444.28  54.00% 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 21.95  2.96% 13.40  1.80% 13.40  1.63% 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
เงินลงทุนระยะยาว 0.00  0.00% 0.00  0.00% 1.00  0.12% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิ 146.52  19.76% 145.90  19.58% 328.36  39.91% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 21.77  2.94% 36.39  4.88% 34.09  4.14% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.35  0.18% 1.26  0.17% 1.68  0.20% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 191.60  25.84% 196.95  26.43% 378.54  46.00% 

รวมสินทรัพย์ 741.42  100.00% 745.14  100.00% 822.82  100.00% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน 441.33  59.52% 474.01  63.61% 533.41  64.83% 
เจ้าหนี้การค้า 57.91  7.81% 69.61  9.34% 94.28  11.46% 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5.73  0.77% 6.55  0.88% 7.25  0.88% 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 37.01  4.99% 45.20  6.07% 20.35  2.47% 
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.24  0.03% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
เจ้าหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวข้อง 0.52  0.07% 0.62  0.08% 0.04  0.00% 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 48.98  6.61% 25.70  3.45% 14.26  1.73% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.00  0.00% 1.19  0.16% 3.75  0.46% 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 27.44  3.70% 24.66  3.31% 36.10  4.39% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 619.17  83.51% 647.54  86.90% 709.43  86.22% 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธ ิ 13.99  1.89% 8.17  1.10% 2.65  0.32% 
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ 50.09  6.76% 6.38  0.86% 5.23  0.64% 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 0.00  0.00% 5.27  0.71% 7.40  0.90% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64.08  8.64% 19.82  2.66% 15.28  1.86% 

รวมหนี้สิน 683.25  92.15% 667.36  89.56% 724.71  88.08% 

ทุนจดทะเบียน 120.00  16.19% 130.00  17.45% 130.00  15.80% 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้ 120.00  16.19% 130.00  17.45% 130.00  15.80% 
ส่วนลดจากการเพ่ิมสัดสว่นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00  0.00% (5.63) -0.76% (5.63) -0.68% 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (62.60) -8.44% (46.59) -6.25% (26.27) -3.19% 

จัดสรรแลว้ 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
ยังไม่ได้จัดสรร (62.60) -8.44% (46.59) -6.25% (26.27) -3.19% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 57.40  7.74% 77.78  10.44% 98.10  11.92% 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.77  0.10% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 58.17  7.85% 77.78  10.44% 98.10  11.92% 
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 ตรวจสอบแล้ว 
สรุปรายการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสัญญา 592.55  88.93% 636.85  95.14% 625.66  93.40% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 73.75  11.07% 32.50  4.86% 44.20  6.60% 

รวมรายได้ 666.30  100.00% 669.35  100.00% 669.86  100.00% 
ต้นทุนงานตามสญัญา 537.69  80.70% 519.29  77.58% 495.82  74.02% 
ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ 61.33  9.20% 31.16  4.66% 27.76  4.14% 

รวมต้นทุน 599.02  89.90% 550.45  82.24% 523.58  78.16% 

ก าไรข้ันต้น 67.28  10.10% 118.90  17.76% 146.28  21.84% 

รายได้อ่ืน/1 39.32  5.90% 33.06  4.94% 21.30  3.18% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 106.60  16.00% 151.96  22.70% 167.58  25.02% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.81  10.63% 83.51  12.48% 99.62  14.87% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 35.79  5.37% 68.45  10.23% 67.96  10.15% 

ต้นทุนทางการเงิน 42.06  6.31% 41.35  6.18% 40.73  6.08% 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ (6.27) -0.94% 27.10  4.05% 27.23  4.07% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 0.00  0.00% 2.81  0.42% 6.91  1.03% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี (6.27) -0.94% 24.29  3.63% 20.33  3.03% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัป ี 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (6.27) -0.94% 24.29  3.63% 20.33  3.03% 

              
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม             
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4.13) -0.62% 24.01  3.59% 20.33  3.03% 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2.14) -0.32% 0.28  0.04% 0.00  0.00% 

              
ก าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (3.44)   18.47   15.64    
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00    100.00    100.00    
จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 1.20    1.30    1.30    
ปรับปรุงมูลค่าหุน้สามัญทีต่ราไว้เพื่อการเปรียบเทียบ             
ก าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) (0.01)   0.05    0.04    
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25    0.25    0.25    
จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 480   520   520   

ปรับปรุงค านวณการปรบัฐานจ านวนหุน้สามัญหลังเสนอขาย IPO (Fully Dilute) 
ก าไรต่อหุ้น # ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)/2     0.03  
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)         0.25    
จ านวนหุ้นสามัญ - หลังเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น)         720   

หมายเหตุ : /1 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ 
  /2 ก าไรต่อหุ้น (Fully Dilute) : ค านวณจากก าไรสุทธขิองปี 2555 หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ

ประชาชน (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี้ จ านวนหุ้นสามัญหลัง IPO เท่ากับ 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด ตรวจสอบแล้ว 
 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี (6.27) 24.29  20.33  
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ/(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 39.15  67.07  76.06  
ก าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 32.88  91.36  96.38  

ลูกหน้ีการค้า 18.24  32.68  (22.50) 
มูลค่างานตามสัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 129.99  (17.34) 3.55  
สินค้าคงเหลือ 30.60  (49.85) (13.54) 
ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (5.60) (0.37) (10.58) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (8.21) (1.19) (10.11) 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้้าประกัน (6.25) 8.55  0.00  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.89  0.09  (0.42) 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)/ลดลง 163.66  (27.42) (53.60) 
เจ้าหน้ีการค้า (149.17) 12.42  24.40  
เจ้าหน้ีอื่นกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 0.52  0.09  (0.58) 
จ้านวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสูงกวา่มูลค่างงานตามสัญญา 48.04  (26.53) (11.44) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 10.63  (8.63) 1.83  

หนี้สินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) (89.97) (22.65) 14.21  
เงินสดรับ/(จ่าย)จากการด าเนินงาน 106.57  41.29  57.00  

จ่ายภาษีเงินได้ 0.00  (1.62) (4.35) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมด าเนินงาน 106.57  39.67  52.65  
รับดอกเบี้ย 0.23  0.50  20.40  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (147.79) 44.33  91.39  
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 0.00  0.00  0.00  
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น 0.00  (3.00) (1.00) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 0.43  0.14  0.84  
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (18.23) (25.26) (152.95) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้น (20.91) (17.93) (1.68) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (186.28) (1.22) (43.02) 
จ่ายดอกเบี้ย (35.62) (41.09) (40.35) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 79.65  32.62  59.40  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.05  (0.05) 0.00  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 0.00  0.00  6.00  
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (12.39) (35.51) (32.01) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงินจากการขายและการเช่ากลบัเพ่ิมขึ้น 23.36  0.00  0.00  
จ่ายช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (7.24) (6.43) (6.88) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 30.00  10.00  0.00  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน 77.81  (40.46) (13.84) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1.90) (2.01) (4.22) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 16.02  14.12  12.11  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 14.12  12.11  7.89  
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(ค) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงิน   ปี 2553 ปี 2554  ปี 2555 

          
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.89 0.85 0.63 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.34 0.31 0.30 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.17 0.06 0.08 
อัตราส่วนหมุนเวียนลกูหนี้การคา้ เท่า 5.29 6.01 6.25 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 68  60  58  
อัตราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ เท่า 4.06 3.53 2.83 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 89 102 127 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 4.51 8.63 6.39 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 80  42  56  
Cash cycle วัน 77  120  128  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น % 10.10% 17.76% 21.84% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.37% 10.23% 10.15% 
อัตราก าไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 297.77% 57.95% 77.46% 
อัตราก าไรสุทธ ิ % -0.62% 3.59% 3.03% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -9.28% 35.52% 23.11% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -0.56% 3.23% 2.59% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 13.86% 28.19% 17.99% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.91  0.90  0.85  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 11.90 8.58 7.39 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 3.53 2.03 2.46 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - Cash basis เท่า 5.43 0.95 1.35 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 

12.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12.2.1 ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถงัและติดตั้งระบบวิศวกรรมทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง โลจิสตกิส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก เข้ากับการ
จัดการอย่างมืออาชีพ อาท ิ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders truck), รถดับเพลิง-รถกู้ภยั, รถบรรทุก
เครื่องดื่ม, รถขนส่งไปรษณีย์, รถพ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจา้งบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝ่ัง (OPV) โครงการ
บริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมใหแ้ก่ Linfox ส าหรับรถบรรทุก รถพว่ง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เป็นการผลิตตามค าส่ังซือ้ของลูกคา้ (Made to Order) ให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ านวน 1 บริษัท ด าเนินธุรกิจด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทุกห้อง
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เย็นไฟเบอร์กลาส น้ าหนกัเบา ส าหรับบรรทุกสินค้า อาหารสดและแห้ง ซึ่งหากพจิารณาภาพรวมของผลการด าเนินงานในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมาของบรษิัทฯ พบวา่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ รายได้ตามสัญญา คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ถึงร้อยละ 95 ของรายได้รวม และรายได้จากการขายและให้บรกิาร คดิเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของรายได้รวม 

 ในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 666.31 ล้านบาท 669.36 ล้าน
บาท และ 669.86 ล้านบาท ตามล าดับ ตามล าดับ ในปี 2553 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 
เท่ากับ 4.13 ล้านบาท แต่ในปี 2554-2555 บริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 24.01 ล้าน
บาท และ 20.33 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี 2553 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทาง
การเมืองในประเทศ ท าให้กระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากคู่ค้าไม่สามารถส่งวัสดุอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตมายังบริษัทฯ ได้ ส่งผลให้รายได้ในปี 2553 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่าโครงการคงเหลือที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ 
(Backlog) จ านวน 194.37 ล้านบาท (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ) และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต
ของรายได้ในปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-ร้อยละ 10 ของรายได้ปี 2555 
 
 ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ในงวดบัญชีปี 2553-2555 เทา่กับ 666.31 ล้านบาท 669.36 ล้านบาท และ 
669.86 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหากพจิารณาตามประเภทรายได ้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงได้ ดังนี ้

ประเภทรายได้ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสัญญา 592.56 88.93% 636.85 95.14% 625.66  93.40% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 73.75 11.07% 32.51 4.86% 44.20  6.60% 

รวมรายได้ 666.31 100.00% 669.36 100.00% 669.86  100.00% 

รายไดอ้ื่น/2 39.33 5.90% 33.06 4.94% 21.30  3.18% 

รวมรายได้ทั้งหมด 705.64  702.41  691.16   

หมายเหตุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสนิค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ค่าบริหาร, รายได้ค่าเช่า, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่ืนๆ 

 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2553-2555 
ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ประเทศไทย 517.75 77.70% 273.82 40.91% 351.60 52.49% 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 63.70 9.56% 45.90 6.86% 188.52 28.14% 
ประเทศสิงคโปร์ 22.04 3.31% 45.73 6.83% 0.00 0.00% 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 18.90 2.84% 59.55 8.90% 0.04 0.01% 

ประเทศอื่นๆ 43.93 6.59% 244.36 36.51% 129.69 19.36% 

รวมรายได้ 666.31 100.00% 669.36 100.00% 669.86 100.00% 
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 จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบวา่ ในปี 2554-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสดัส่วนการส่งออกสินคา้ไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยกลุ่มประเทศลกูค้าหลัก คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ ซึ่งมีสัดส่วน
ยอดขายในปี 2553-2555 เทา่กบัร้อยละ 9.56 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 28.14 ของรายได้รวมตามล าดับ 
 
 รายได้ตามสัญญา 
 รายได้ตามสัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจา้งผลิตสินคา้และในสัญญามกีารระบุราคาค่าสินค้าไว้อยา่งแน่นอน  
บริษัทฯ จึงต้องรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความส าเร็จของงาน (Percentage of completion method) 
กล่าวคอืเมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความส าเร็จของงาน รายได้ตามสัญญางานจะ
ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยค านวณจากความส าเรจ็ของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วันท่ีรายงาน ขั้นความส าเรจ็
ของงานตามสัญญาค านวณจากอัตราส่วนของต้นทุนงานตามสัญญาที่ท าเสรจ็จนถงึวันท่ีรายงานกบัประมาณการต้นทุนงาน
ทั้งหมดตามสัญญา ในกรณีท่ีมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนวา่ต้นทุนทั้งหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา 
บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นคา่ใช้จา่ยทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไมถ่งึ
ก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไว้เป็นมูลค่างานเสร็จที่ยงัไม่เรยีกเก็บจากลูกคา้ในงบเเสดงฐานะการเงิน 
 รายได้ตามสัญญาประกอบดว้ย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิตตัวถังและติดตัง้ระบบวศิวกรรมที่เกีย่วกับยาน
ยนต์เพื่อการพาณชิย์ โดยมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลิตภัณฑ์ออกแบบ
พิเศษ (Special Design Product) และรายได้จากการรับบริหารโครงการ (Project Management and Service) ส าหรับ
รายได้จากการรับจา้งออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรทุกห้องเยน็ไฟเบอรก์ลาส น้ าหนักเบา ของบริษัทย่อยจะถกูนับรวมเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีรายได้ตามสัญญาแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงันี ้
 

ประเภทรายได้ ด าเนินงานโดย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  65.30  11.02% 181.72  28.53% 275.81 44.08% 

- รถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทฯ 60.02  10.13% 143.94  22.60% 140.97 22.53% 

- ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส บริษัทฯ / บรษิัทย่อย 5.28  0.89% 37.79  5.93% 134.84 20.15% 

2) ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ  284.18  47.96% 363.47  57.07% 348.06 55.63% 

- รถล้าเลียงอาหารสา้หรับเครื่องบิน บริษัทฯ 151.44  25.56% 360.45  56.60% 348.06 55.63% 

- รถดับเพลิง-รถกู้ภัย บริษัทฯ 45.02  7.60% 3.02  0.47% 0.00 0.00% 

- ยานยนต์สา้หรับกองทัพ บริษัทฯ 87.73  14.81% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

3) กลุ่มบริหารโครงการ บริษัทฯ 243.08  41.02% 91.66  14.39% 1.79 0.29% 

รวมทั้งสิ้น 592.56  100.00% 636.85  100.00% 625.66 100.00% 
 
 ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีรายได้ตามสัญญาสูงที่สุดจากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้จ านวน 284.18 ล้านบาท 363.47 ล้านบาท และ 348.06 ล้านบาท คดิเป็นสัดสว่นร้อยละ 47.96 ร้อยละ 57.07 และร้อย
ละ 55.63 ตามล าดับ โดยนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินสร้างรายได้เป็นอันดับหนึง่ของ
ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ เนน้ท าการตลาดงานรถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินมากขึน้ 
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความช านาญเป็นพิเศษ มกีารปรับรูปแบบให้หลากหลายเพื่อรองรับเครื่องบินทุกแบบและทุก
ขนาดความจุผู้โดยสาร มกีารพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้รวดเร็วยิง่ขึ้น จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีากลูกคา้
ธุรกิจครวัการบินจากหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งบรษิัทฯ ยังไดอ้อกแบบและพัฒนารถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบินแอร์บสั 
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A380 ได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นเครือ่งบินล าใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของงานระบบ
วิศวกรรมที่แม่นย า บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายของโลกที่สามารถผลิตได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นอันดับหน่ึงของโลก  ในส่วนของยานยนต์ส าหรับกองทัพ บริษัทฯ ได้ท าการส่งมอบรถส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่
กองทัพในปี 2553 และยังไม่ไดร้ับงานใหม่เพิ่มอกี ส าหรับรถดบัเพลิง-รถกู้ภัย บริษัทฯ มียอดรายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท
ดังกล่าวลดลงมาโดยตลอด จนในปี 2555 ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกลา่ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีข้อจ ากัดการแข่งขันด้าน
ราคาจากปัจจยัเรื่องอัตราภาษีน าเขา้ของวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งเกือบทั้งหมดจะตอ้งน าเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อให้ได้สนิคา้ที่มีคุณภาพด ี
 ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดต้ามสัญญาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานจ านวน 65.30 ล้านบาท 
181.72 ล้านบาท และ 275.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.02 ร้อยละ 28.53 และร้อยละ 44.08 ของรายได้รวมตาม
สัญญาตามล าดับ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายประกอบด้วยรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่ลูกค้าตอ้งการความเป็นพเิศษ เชน่ 
สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มากเป็นพเิศษ ขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากเป็นพิเศษ เป็นต้น ซึง่จะต้องอาศัยการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านงานระบบวศิวกรรมที่ล้ าสมัย ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในเรื่องดงักล่าว และสามารถ
สร้างมูลคา่เพิ่มในตวัผลิตภัณฑ์ได้เป็นอยา่งมาก ผลิตภัณฑ์หลักอีกประเภทหนึ่งในกลุ่มนี้คือ ตู้หอ้งเย็นไฟเบอรก์ลาสน้ าหนัก
เบา ซึ่งผลิตและท าการตลาดโดยบริษัทย่อย กเ็ป็นอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดรายได้มาอยา่งต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2553 เป็นต้นมา 
 ส าหรับรายได้กลุ่มบริหารโครงการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษทัฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับจ้างบริหารโครงการ
และเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทัพเรอื ให้กับบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 
โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มบริหารโครงการจ านวน 243.08 ล้านบาท 91.66 ล้านบาท และ 1.79 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.02 ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 0.29 ของรายได้รวมตามสัญญา โดยเหตทุี่รายได้ดงักล่าวทยอยลดลง
เรื่อยๆ เนื่องจากโครงการมคีวามคืบหน้าไปมากจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 
 รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้รายได้จากการขายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่
เป็นสาระส าคัญของความเป็นเจา้ของสินคา้ที่มีนัยส าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว รายไดจ้ากการขาย ประกอบด้วย การขายอะไหล่ 
(spare part) บางประเภทท่ีบริษัทฯ จ าเป็นต้องสัง่น าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตงานของลูกค้าเป็นปกติอยูแ่ล้ว 
โดยส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 เป็นการขายอะไหล่ให้กับลูกค้าตา่งประเทศที่ส่ังผลิตรถจากบริษัทฯ โดยเฉพาะรถล าเลียง
อาหารส าหรับเครื่องบิน และส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 20 เป็นการขายให้แก่ลูกคา้ในประเทศ รายไดจ้ากการขายยงั
ประกอบด้วยการขายสินคา้ตวัอย่าง (รถต้นแบบ) หรือการขายสนิค้าในสต๊อก เป็นต้น 
 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อมีการให้บริการ โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการให้บริการรับซ่อมผลิตภัณฑ ์
โดยส่วนใหญจ่ะซ่อมให้เฉพาะรถของลูกคา้หลังหมดระยะเวลาประกันซึ่งส่ังซื้อจากบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยเท่านั้น ซึ่งโดยปกติ
บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าให้เฉล่ีย 1 ปี โดยสัดส่วนรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2553-2555 สามารถ
สรุปได้ดังตาราง 

ประเภทรายได ้ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รวมรายได้จากการขาย 62.08  84.08% 15.45  47.52% 10.87  24.60% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 11.67  13.92% 17.06  52.48% 33.33  75.40% 

รวมทั้งสิน้ 73.75  100.00% 32.51  100.00% 44.20  100.00% 
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 รายได้อื่น 
 รายได้อื่น ประกอบดว้ย หมายถงึ รายไดค้่าบริหาร, รายได้คา่เช่า, ดอกเบี้ยรับ, ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น ปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 39.32 ล้านบาท 33.06 ล้านบาท และ 21.30 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 5.90  ร้อยละ 4.94 และร้อยละ 3.18 ของรายได้รวม ตามล าดบั ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยรับจะ
ลดลงไป เนื่องจากบรษิัทฯ และบริษัทย่อย รับช าระคืนหนีเ้งินให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีเกีย่วข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัง้แตเ่ดือน
ธันวาคม ปี 2555 และไมม่ีนโยบายทีจ่ะใหกู้้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งหรือบุคคลอื่น ยกเว้นเป็นการให้กู้แก่บรษิัทย่อยเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 
ต้นทนุและก าไรขัน้ตน้ 
 ต้นทุนงานตามสัญญา ประกอบด้วย ต้นทุนวตัถุดิบ เงินเดือนและค่าจา้งแรงงานผลิตในแผนกต่างๆ คา่จา้งเหมาจาก
บุคคลอื่น และค่าใชจ้่ายในการผลิตต่างๆ เป็นต้น บริษัทจะบันทึกต้นทุนงานตามสัญญาในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยอา้งองิ
กับขั้นความส าเร็จของงานตามสญัญา วันท่ีรายงาน เมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่ีมี
ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนวา่ต้นทุนทั้งหมดของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกดิขึ้นเป็นค่าใช้จา่ยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทันที และหากบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่าง
น่าเชื่อถือ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนงานตามสัญญาเป็นคา่ใช้จา่ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ในงวดทีต่้นทุนนั้นเกิดขึ้น 
 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ย ต้นทุนสินค้าทีข่าย เงินเดือนและคา่จา้งของแผนกที่เกี่ยวข้อง และ
การปันคา่ใชจ้่ายส่วนกลาง เป็นต้น 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการก าหนดราคางานตามสัญญาให้มีอัตราก าไรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 และก าหนดให้
มีการทบทวนประมาณการต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทนุ
งานน้ันๆ อยา่งมีนยัส าคัญ 
 ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนงานตามสัญญาเทา่กับ 537.69 ล้านบาท  519.29 ล้าน
บาท และ 495.82 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.70  ร้อยละ 77.58 และร้อยละ 74.02 ของรายได้รวม 
ตามล าดับ อัตราส่วนต้นทุนงานตามสัญญาลดลงอยา่งต่อเนื่องสาเหตุจากบรษิัทฯ มีการรับรู้รายได้จากสินคา้กลุ่มที่มีอตัรา
ก าไรต่อหน่วยสูงกว่าเพิ่มขึ้นทุกป ี จากการมุ่งเน้นท าการตลาดสนิค้าเฉพาะกลุ่ม และมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บรกิาร
เท่ากับ 61.33 ล้านบาท  31.16 ล้านบาท และ 27.76 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20  ร้อยละ 4.66 และ
ร้อยละ 4.14 ของรายได้รวม ตามล าดับ อัตราส่วนต้นทุนขายและให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากบรษิัทฯ มีสัดส่วน
รายได้จากการให้บริการเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่เป็นรายได้ทีม่ีอัตราก าไรสูงกว่ารายได้จากการขาย 
 ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 67.28 ล้านบาท  118.90 ล้านบาท และ 
146.28 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 10.10  ร้อยละ 17.76  และร้อยละ 21.84 ของรายได้รวม 
ตามล าดับ จากข้อมูลจะพบวา่อัตราก าไรขั้นต้นของบรษิัทฯ มทีิศทางปรับตวัเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่งทุกปี เนื่องจากบริษัทฯ 
มุ่งเน้นท าการตลาดส าหรับสินค้าที่มีความช านาญเป็นพิเศษ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นทกุปี กอปรกับการบริหารจดัการ
ต้นทุนการผลิตเพื่อคงความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จา่ยใน
การส่งออกสินคา้ไปยังลูกค้าต่างประเทศ ค่าขนส่งสินค้าในประเทศ และค่าใช้จา่ยในการบริหารอื่น เป็นต้น 
 ในงวดบัญชีปี 2553-2555 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กับ 70.81 ล้านบาท  83.51 
ล้านบาท และ 99.62 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใชจ้่ายทีเ่พิ่มขึ้นในปี 2555 เนื่องจากมีคา่ใช้จา่ยในการส่งออกสินคา้ไปยังลูกค้า
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ต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการขายรถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน มกีารปรับเพิม่เงินเดือนและสวัสดิการซึง่รวมไปถงึ
ผลประโยชน์พนักงานท่ีเพิม่ขึ้นตามฐานเงินเดือนของพนักงาน คา่ใช้จา่ยในการติดตามหนี้และบริหารการจัดเก็บหน้ี เป็นต้น 
 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี
 หากพิจารณาข้อมูลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) จะ
พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑท์ี่ดีและมีทิศทางดีขึ้นมาโดย
ต่อเนื่อง โดยในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานเทา่กับ 35.79 ล้านบาท 68.45 ล้านบาท และ 
67.96 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายไดเ้ท่ากับร้อยละ 5.37 ร้อยละ 10.23 และร้อยละ 
10.15 โดยตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิโดยเน้นท าการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ช านาญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาท ิ รถล าเลียงอาหารส าหรับเครื่องบิน รถพ่วง-กึ่งพ่วงออกแบบ
พิเศษส าหรับหน่วยงานการไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการท าก าไรต่อหน่วยได้เพิม่ขึ้น 
 
ต้นทนุทางการเงนิ 
 ในปี 2553-2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมตี้นทุนทางการเงินเท่ากับ 42.06 ล้านบาท  41.35 ล้านบาท และ 40.73 
ล้านบาท ตามล าดับ ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเกดิจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระหน้ีเงนิกู้กับสถาบันการเงินจ านวน
มาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีมูลค่าสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนขา้งนานโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทั้งการ
ส่งมอบสินค้าจะไม่ได้ส่งมอบทีละหน่วย แตจ่ะส่งมอบเป็นส่วนๆ ของค าส่ังซื้อ ท าให้บรษิัทฯ มีความจ าเป็นต้องใชเ้งินกู้ระยะสั้น
เพื่อส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2553-2555 มีภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ านวน 441.33 ล้านบาท 474.01 ล้านบาท และ 533.41 ล้านบาท ตามล าดับ จงึส่งผลให้มตี้นทุนทางการเงินค่อนขา้งสูงในแต่
ละปี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คาดว่าจะสามารถลดภาระต้นทุนทางการเงินให้
ลดลงได้ รวมทั้งบรษิัทฯ มีโอกาสที่จะระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต 
 
ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล 
 ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 2.81 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เท่ากับ 6.91 ล้านบาท ตามล าดบั เมื่อค านวณเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นติิบุคคลกับก าไรสุทธิก่อนหักภาษี ในปี 2554 และปี 
2555 จะพบวา่อัตราภาษเีมื่อเปรียบเทียบกับก าไรก่อนหักภาษีจะสูงขึ้นจากร้อยละ 10.37 ของก าไรก่อนภาษใีนปี 2554 เปน็
ร้อยละ 25.38 ของก าไรก่อนภาษีในปี 2555 ทัง้นี้เป็นผลมาจากในปี 2554 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายและมีก าไรจากสินคา้ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ ตู้โลหะและตู้อลูมิเนียมส าหรับบรรทุกสินค้า ในสัดส่วนที่สูงกวา่ในปี 2555 
 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสทุธ ิ
 ในงวดบัญชีปี 2553 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ)่ เทา่กับ 4.13 ล้านบาท  แต่
ในงวดบัญชีปี 2554-2555 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนท่ีเปน็ของบริษัทใหญ่) เทา่กับ 24.01 ล้านบาท และ 20.33 ล้าน
บาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิบริษัทฯ (เฉพาะส่วนท่ีเปน็ของบริษัทใหญ่) ในงวดบัญชีปี 2553-2555 ร้อยละ -0.62  
ร้อยละ 3.59  และร้อยละ 3.03 ของรายได้รวม ตามล าดับ สาเหตุที่ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน เนื่องจาก
ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเมืองในประเทศ ท าให้โครงการของลูกคา้บางส่วนมีการชะลอโครงการออกไป รายไดใ้นปี 
2553 จงึไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะท่ีบริษัทฯ ยังคงมีค่าใชจ้า่ยประจ าตา่งๆ และต้นทุนทางการเงิน แต่ในปี 2554 บริษัทฯ 
มีผลก าไรเนื่องจากมีการเน้นท าการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีความเชีย่วชาญเป็นพเิศษ รวมทัง้มกีารปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึ้น ส าหรับในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรลดลง เนื่องจากมี
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ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จากการปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีภาษเีงินได้นิติบคุคล
เพิ่มขึ้น 
 
อัตราผลตอบแทนตอ่ผู้ถือหุน้ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553-2555 เทา่กับร้อยละ -9.28  ร้อยละ 35.52 
และร้อยละ 23.11 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 57.40 ล้านบาท 77.78 
ล้านบาท และ 98.10 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2555 เนื่องจากบรษิัทฯ และบริษัท
ย่อยมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ)่ ลดลง ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 
เพิ่มสูงขึ้นจากก าไรสุทธิท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยท าไดใ้นงวดบัญชีปี 2555 
 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิของบริษทั 

สินทรัพย ์ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเทา่กับ 741.42 ล้านบาท  745.14 

ล้านบาท และ 822.82 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอยีดของสินทรัพย์รายการส าคญัดังนี้ 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 

14.12 ล้านบาท 12.11 ล้านบาท และ 7.89 ล้านบาท ตามล าดับ ประกอบด้วยเงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร ทัง้ใน
รูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชกีระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจ า 

 

 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 125.94 ล้านบาท 

96.67 ล้านบาท และ 117.80 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใหเ้ทอมเครดิตแก่ลูกหนี้เฉล่ีย
เท่ากับ 30-60 วันนับจากวันส่งใบแจง้หน้ี โดยสามารถค านวณระยะเวลาเรียกเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2553 - 2555 ได้
เท่ากับ 68 วัน 60 วัน และ 58 วนั ตามล าดับ ซึง่จากข้อมูลจะพบว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บ
เงินจากลูกหนีก้ารคา้ดีขึ้น 

โดยสามารถสรุปยอดลูกหน้ีการค้าตามอายุหนี้ท่ีคา้งช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2555 ได้ดงันี ้
(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 39.80 81.11 
อายหุน้ีไม่เกิน 3 เดือน 13.65 26.42 
อายหุน้ีระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน 0.07 0.21 
อายหุน้ีระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน 3.80 1.26 
อายหุน้ีมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 40.38 11.24 
รวม 97.70 120.24 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1.03) (2.44) 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 96.67 117.80 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประมาณคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้และ
วิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ในอนาคตของลูกหนีเ้ป็นเกณฑพ์ิจารณาอายุหนี้ท่ี
ค้างช าระ ลูกหนีก้ารคา้ที่เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน บริษัทฯ จะตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูเต็มจ านวน ยกเว้น
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กรณีที่คาดวา่จะได้รับช าระหนี้จากลูกหน้ีแน่นอน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554-2555 มียอดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เท่ากับ 1.03 ล้านบาท และ 2.44 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจาก ณ ส้ินปี 2554 มีลูกหนี้การคา้ที่เกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 12 เดือน จ านวน 39.40 ล้านบาท ที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้ับช าระคืนหนี้แน่นอน และ ณ ส้ินปี 2555 มีลูกหนี้
การคา้ที่เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน จ านวน 8.80 ล้านบาท ที่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับช าระคืนหนี้แน่นอน
เช่นกัน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อวา่ไดบ้ันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว 

 

 มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลคา่งานเสร็จที่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บจากลูกคา้

เท่ากับ 73.19 ล้านบาท 90.05 ล้านบาท และ 86.50 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทรับรู้รายได้ตาม
สัญญาไปแล้วแต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรียกช าระตามสัญญา 

 

 เงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้ง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้กูแ้ละดอกเบี้ยคา้งรับจากบุคคลและ

กิจการท่ีเกีย่วข้องเทา่กับ 183.13 ล้านบาท และ 149.43 ล้านบาท ตามล าดับ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
หน้ีพร้อมดอกเบีย้ค้างรับทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยมืไดโ้อนขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ส่วนตัว ใน
มูลค่า 95.60 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ ประกอบดว้ยบา้นพักอาศัยซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นบ้านพกัสวัสดิการส าหรับผู้บริหาร
โดยไม่คิดคา่ตอบแทน รวมทั้งทีด่ินเปล่าซึง่อยู่ไม่ไกลจากโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้บรษิัทฯ ใช้ประโยชน์ และใช้ค้ า
ประกันวงเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินโดยไม่คดิคา่ตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพที่
จะน ามาลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยราคาซื้อขายก าหนดกันเทา่กบัราคาประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาที่สมาคมผู้ประเมินราคาให้การรับรอง ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่เป็นราคาที่ยตุิธรรม 
ภาระหนี้ส่วนต่างที่เหลือจากราคาซื้อขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ทางผู้กู้ยมืได้จดัหาแหล่งเงินและน ามาช าระ
คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 

 

 สินค้าคงเหลือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือเทา่กับ 133.14 ล้านบาท 

178.55 ล้านบาท และ 190.86 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมูลค่าสินคา้คงเหลือส่วนใหญค่ือ วัสดุอุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบท้ังที่อยูใ่นคลังสินคา้หรืออยู่ระหวา่งทางจัดส่งมายงัคลังสินค้าซึ่งถือว่าเป็นวตัถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าส่วนท่ีเหลือจะประกอบดว้ย สินค้าระหวา่งผลิต สินค้าส าเรจ็รูป และวัสดุสิ้นเปลือง 

 

 เงินฝากประจ าที่มีภาระค้ าประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินประจ าทีม่ีภาระค้ าประกันเท่ากับ 21.95 

ล้านบาท 13.40 ล้านบาท และ 13.40 ล้านบาท ตามล าดับ ซึง่ยอดเงินฝากประจ าที่มีภาระค้ าประกันใช้ส าหรับค้ า
ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ วงเงินกูเ้บิกเกินบัญชี วงเงินหนงัสือค้ าประกันสัญญางานซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้มากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานและสัญญางาน 

 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 

146.52 ล้านบาท 145.90 ล้านบาท และ 328.36 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารส านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งส านักงาน ครุภัณฑ ์
และยานพาหนะ เป็นต้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มกีารลงทุนเพิ่มเติมในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมประมาณ 
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212.05 ล้านบาท ทั้งในส่วนของรั้วคอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายน้ าเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม มกีารลงทุน
ก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื้นทีใ่ช้สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิม่ก าลังการผลิตให้แก่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากลูกหนี้เงินให้กูเ้พื่อเป็นการช าระคืนเงินกู้ ทั้งนี้
มูลค่าที่ดินทีเ่ป็นที่ตั้งโรงงานและส านักงานใหญเ่นื้อท่ีรวม 48-2-16.1 ไร่ ซึ่งได้บันทึกไว้ในงบการเงนิมูลค่ารวม 28.00 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชดี้วยราคาทุน บริษัทฯ ยังไม่ได้ท าการปรับปรุงมูลคา่ที่ดินตามราคาตลาด 

 
 แหล่งที่มาของเงินทนุ 
 หนี้สนิ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีสิ้นรวมเทา่กับ 683.25 ล้านบาท  667.36 
ล้านบาท และ 724.71 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอยีดของหน้ีสินรายการส าคัญดังนี ้
 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของป ี2552 – 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทา่กับ 

441.33 ล้านบาท  474.01 ล้านบาท และ 533.41 ล้านบาทตามล าดับ โดยเงินกู้ยมืระยะสั้นตามตัวเลขดังกลา่วเปน็
ภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สถาบันการเงินใหก้ารสนับสนุนแก่บริษัทฯ และบริษทัย่อย เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกจิ อาทิ วงเงินเบกิเกินบัญชี วงเงินทรัสตร์ีซีทส์ วงเงินแพคกิง้เครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงนิ 
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีภาระหน้ีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินใหก้ารสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบส าหรับงานโครงการต่างๆ ที่บรษิัทฯ ได้รับค าส่ังซือ้และเลตเตอร์ออฟ
เครดิตแล้ว ท้ังการส่ังซื้อจากตา่งประเทศและในประเทศ 

 

 เจ้าหนี้การค้า 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีเจ้าหน้ีการคา้ เทา่กับ 57.91 ล้านบาท 

69.61 ล้านบาท และ 94.28 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนใหญเ่ป็นเจ้าหน้ีการค้าค่าสินคา้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เทอมเครดติจาก
เจ้าหน้ีการคา้เฉล่ียประมาณ 60 วัน โดยสามารถค านวณระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียในปี 2553 - 2555 ได้เทา่กับ 80 วัน 
42 วัน และ 56 วัน ตามล าดับ 

 

 ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 
ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์

พนักงาน ซึ่งนกัคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยผู้บริหารได้บันทึกหนี้สินและ
ผลประโยชน์พนักงานท่ีเกิดขึ้นกอ่นปี 2554 โดยได้ปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบบัญชีปี 2554 ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับดงักล่าว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2554 – 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
เท่ากับ 5.27 ล้านบาท และ 7.40 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของป ี2553 – 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่เทา่กับ 57.40 ล้านบาท 77.78 ล้าน
บาท และ 98.10 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเท่ากบั 
130.00 ล้านบาท มีส่วนลดจากการเพิม่สัดส่วนเงินลงทุนในบรษิทัย่อยเทา่กับ 5.63 ล้านบาท มขีาดทุนสะสมคงเหลือเทา่กับ 
26.27 ล้านบาท 
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 โครงสร้างเงินทนุ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 
เท่ากับ 11.90 เท่า  8.58 เท่า  และ 7.39 เทา่ ตามล าดับ อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส้ินปี 2554 ลดลงเนือ่งจากการ
หน้ีสินรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทนุช าระแล้วในปี 2554 อีกจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อน าเงินไปใช้
หมุนเวยีนธุรกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้มีก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานในงวดปี 2554 ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้นส้ินปี 2555 ลดลงเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่เพิ่มขึ้นในสัดสว่นท่ีมากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 จากผลก าไรสุทธิในงวดป ี
2555 ในขณะท่ีหน้ีสินรวมเพิม่ขึน้เพียงร้อยละ 8.59 
 

สภาพคลอ่ง 
  31 ธนัวาคม 
  2553 2554 2555 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 14.12 12.11 7.89 
สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 549.83 548.19 444.28 
หน้ีสินหมุนเวียน ล้านบาท 619.17 647.54 709.43 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 0.89 0.85 0.63 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ล้านบาท 106.57 39.67 52.65 
 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2554 เทา่กับ 0.85 เท่า ซึ่งอยูใ่นระดับใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา แต่ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเหลือ 0.63 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวยีนลดลง จาก
การลดลงของรายการเงินให้กู้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (โดยได้รับช าระคืนหนี้ส่วนใหญจ่าก
การโอนทรัพย์สินเพื่อช าระหนี้ดังกล่าว) แต่ขณะเดียวกันหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพื่อส่ังซื้อวัตถดุิบและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีน รองรับการผลิตตามค าส่ังซื้อทีเ่ข้ามา 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มกีระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2553-2555 เท่ากับ 106.57 ล้านบาท  39.67 
ล้านบาท  และ 52.65 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไมม่ีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนยัส าคัญในปี 2553–2554 ที่ผ่านมา แตใ่นปี 2555 มกีาร
ลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1.00 ล้านบาท และมกีารลงทุนในท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ รวม
ประมาณ 212.05 ล้านบาท ทั้งในส่วนของรัว้คอนกรตีรอบโรงงานและระบบระบายน้ าเพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม มีการลงทุน
ก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายพื้นทีใ่ช้สอยในโรงงาน มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้แก่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และมีการรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากกรรมการและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันบางบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ช าระคืนหนีเ้งินให้กู้ยมื 
 

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.12 - 15 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จา่ยคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2553 – 2555 ให้แก ่
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากัด ดงันี ้

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี     
1.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 640,000 640,000 640,000 
1.2. CTV-Doll BOI 0 50,000 0 
1.3. CTV-TMT 300,000 300,000 300,000 
1.4. CTV-TMT BOI 50,000 50,000 0 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล     
2.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 480,000 480,000 480,000 
2.2. CTV-TMT 0 0 0 

รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll 1,120,000 1,170,000 1,120,000 
 รวมทั้งสิ้น 1,470,000 1,520,000 1,420,000 

 
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไม่ม ี- 
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อปัจจยัความเส่ียง ได้แก ่
 
การลดลงของก าไรต่อหุ้นเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2555 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนช าระแล้วเตม็มูลคา่
เท่ากับ 130.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 1.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วน
ที่เป็นของบริษัทใหญเ่ทา่กับ 20.33 ล้านบาท หรือคดิเป็นอัตราก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 15.64 บาทต่อหุ้น (ค านวณที่มูลค่าทีต่ราไว ้
100 บาทต่อหุ้น) หรือเทา่กับ 0.04 บาทต่อหุ้น หากค านวณที่มูลคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 ซึง่ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 180.00 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 720.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
ประชาชนในครั้งนี ้ อาจส่งผลใหอ้ัตราก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตลดลง หากบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้
และก าไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกวา่อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
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13. ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ คือ  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Cho 
Thavee Dollasien Public Company Limited ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทรศพัท์ +66 43 341-412  โทรสาร +66 43 341-410  ประสงค์ที่จะเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้กบัประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงันี ้ 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขาย : จ านวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.78  ของทนุช าระแล้ว
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

มลูคา่ที่ตราไว้ : หุ้นละ 0.25 บาท 

ราคาเสนอขาย : ราคา 1.80 บาทตอ่หุ้น 

มลูคา่รวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขาย :  360,000,000 บาท 

ระยะเวลาเสนอขาย : ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ของวนัที่ 2, 3 และ 7 พฤษภาคม
2556 

สทิธิ ผลประโยชน์และเง่ือนไขอื่น :  หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ะได้รับสทิธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัททกุประการ 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์โดย
จดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์  และไมม่ีการเสนอขายให้กบัผู้ จองซือ้รายย่อยหรือประชาชนเป็น
การทัว่ไป  เนื่องจากจ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นีม้ีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไปในวงกว้าง  ทัง้นีส้ดัสว่นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นดงันี ้

1)  เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์  150,000,000 หุ้น 

2)  เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัทและพนกังาน    50,000,000 หุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรให้แก่ประชาชน เพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ 

นิยามที่ใช้พิจารณาประเภทนกัลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดา และ/นิติบคุคลทัว่ไปท่ี
เป็น หรือเคยเป็น หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลกูค้า เช่น ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ 
ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ของ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น 
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บริษัทคู่ค้า ผู้ ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะน าลกูค้า/ธุรกิจ เป็นต้น 
หรือผู้ที่มีอปุการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทัง้ที่เคยติดต่อในอดีต ปัจจุบนั หรือผู้ที่คาดว่าจะได้
ติดต่อในอนาคต หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือ
ของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เป็นต้น และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบุคคลข้างต้นท่ีจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ  6.2  ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่
ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง   รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่  ทธ . 70/2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่  1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 
 

ส าหรับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายจะรวมถึง นกัลงทนุประเภทสถาบนัที่เคยเป็น หรือเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหนา่ย  หรือที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยต้องการชกัชวนให้เป็นลกูค้า
ในอนาคตที่จองซือ้หุ้นผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยตามข้อ 6.2.1 ด้วย 
 

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่จองซือ้หุ้นสามญัผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เร่ืองการก านดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1) ธนาคารพาณิชย์ 
2) บริษัทเงินทนุ 
3) บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทนุสว่นบคุคลหรือเพื่อการจดัการ

โครงการลงทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย์ และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ 

4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
5) บริษัทประกนัภยั 
6) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
9) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
10) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
12) กองทนุรวม 
13) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกับผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (12) โดยอนโุลม 

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคล  ซึ่งท าคณุประโยชน์ ให้ค าแนะน า หรือ
ให้ความช่วยเหลอืในทางใดๆ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมตอ่ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) เช่น ลกูค้า 
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คู่สญัญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า / บริการ (Suppliers) พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้า ผู้
จดัหาแหล่งเงินทนุ สถาบนัการเงินที่ติดต่อ ผู้ ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ ให้การสนบัสนุนข้อมูลทางธุรกิจ  ผู้ที่ให้
ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาของบริษัท  ผู้แนะน าลกูค้าและธุรกิจ ทัง้ที่ติดต่อในปัจจุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาด
วา่จะได้ติดตอ่ในอนาคต และบคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคล ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้บริหารของบริษัท หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่วข้างต้น จะรวมถึง ผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานท่ีท างานกบับคุคล
ตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น รวมถึงพนกังานของบริษัท ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ. 29/2551 เร่ืองการจอง การจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์และการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอปุการคณุดงักลา่วจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เทา่นัน้ 

1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้
ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2556  ให้
พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด  ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคับของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน ”ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 
ฉบบัลงวนัที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคณุสมบตัิตามข้อ 5(3) เร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลงั
จากที่บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นสามญัต่อประชาชนแล้ว จะท าให้บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจาย
หุ้นให้แก่นกัลงทุนรายย่อยดงักล่าว และบริษัทจะด าเนินการให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามญั
ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

1.4 ข้อมูลอื่นๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้อง
ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ.2544 ฉบบัลงวนัที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดห้ามผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวนัที่บริษัทเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นจ านวนรวมกนัเป็นร้อยละ 55 
ของทุนที่ช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้หรือคิดเป็นจ านวนหุ้นรวม 396,000,000 หุ้น รวมถึง
หลกัทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราสว่นของหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นของ
บริษัทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บคุคลที่ถกูสัง่ห้ามขายสามารถทยอย
ขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทัง้หมด และเมื่อครบ
ก าหนด 1 ปี ให้บคุคลที่ถกูสัง่ห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูสัง่ห้ามขายจ านวนที่เหลอือีกร้อยละ 75 
ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทัง้หมดได้ 

2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายในครัง้นี ้สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั ยกเว้นการโอนหุ้นดงักลา่วจะ
มีผลท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสญัชาติไทยในบริษัทมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะเสร็จสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น  โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน
ลงลายมือช่ือของผู้โอนกบัผู้ รับโอนและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน  การโอนหุ้นจะใช้ยืนยนักบับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค า
ร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  โดย
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บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการร้องขอนัน้  หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่
ถกูต้องสมบรูณ์  บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอภายใน 7 วนั  การโอนหุ้นที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

 
3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

การก าหนดราคาของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายในครัง้นี ้จะก าหนดราคาเสนอขายโดยการประเมิน
ราคาหุ้นสามญัของบริษัทตามมลูค่าเชิงเปรียบเทียบกบัมลูค่าของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถ
อ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอตัราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ อตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิ 
(Price to Earning Ratio) 

ทัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัที่เสนอขาย 1.80  บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิ (P/E Ratio) ประมาณ 
63.7 เท่า โดยค านวณมาจากก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 20.33 
ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่เรียกช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี ้ (Fully Diluted) 
จ านวน 720.00  ล้านหุ้น ซึง่ได้เทา่กบั 0.03 บาทตอ่หุ้น โดยอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3  เดือน ตัง้แต่วนัที่ 28 มกราคม 2556 จนถึงวนัที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากบั 
30.31 เทา่    ทัง้นี ้อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิดงักลา่วค านวณจากผลการด าเนินงานในอดีต โดยที่ยงัมิได้พิจารณาถึงผล
การด าเนินงานและโครงการในอนาคต 

 
4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่ง
ยเูนียนคาร์  จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2556 จนถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2556  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 
ตลาดรองที่จดทะเบียน 

/ หมวดธุรกิจ 
ราคาเฉล่ีย 
(บาท)* 

P/E เฉล่ีย 
(เท่า) 

บริษัท ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ 
จ ากดั (มหาชน) (TRU) 

1.ออกแบบวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
สร้างแม่พิมพ์และอปุกรณ์จบัยดึส าหรับ
การผลิตชิน้ส่วนโลหะและพลาสตกิ 
2.ผลิตเบาะรถยนต์ รับจ้างพ่นสี 
3.รับจ้างประกอบและดดัแปลงรถยนต์
ตา่ง ๆ 

SET/ หมวดสินค้า
อตุสาหกรรม/ยานยนต์ 

12.91 14.39 

บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ 
จ ากดั (มหาชน) 
(EUREKA)** 

บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัร 
ส าหรับการประกอบและทดสอบชิน้ส่วน
ยานยนต์และอปุกรณ์จบัยดึส าหรับใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรม 

mai 6.33 45.98 

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) (TMC) 

ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจกัรระบบ 
ไฮดรอลิค  เครนระบบไฮดรอลิค เคร่ือง
ทนุแรงระบบไฮดรอลิก  

mai 7.80 17.22 

 ท่ีมา: www.setsmart.com 
 หมายเหต:ุ * เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ค านวณโดยใช้มลูคา่การซือ้ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ขาย 
  ** Eureka เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556  
 

http://www.setsmart.com/
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

-ไมม่ี- 

 

6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่
จดัสรร วิธีการจองซือ้หุ้นและวิธีการจดัสรรหุ้นให้แก่ประชาชนตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีต้ามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดปัญหา หรืออปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุอย่างเป็นธรรม 
และเพื่อท าให้การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ  

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายโดยผา่นผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการ
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 849 ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์ 
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662 

6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
999/9  อาคารดิ ออฟฟิศเศส  แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17,18,25 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-9000  โทรสาร 0-2646-9993 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2658-8888  โทรสาร 0-2658-8000 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
44  อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชัน้ 24-25 ซอยหลงัสวน 
ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2657-9000  โทรสาร 0-2657-9111 

บริษัทหลักทรัพย์  โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2638-5000  โทรสาร 0-2287-6000 
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(“ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์” ในที่นีแ้ละที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้หมายความถึง “ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย”) 
 

6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1 เงื่อนไขการจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 6.2 เป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน จ านวน 
200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกนัการ
จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทประเภทรับประกันผลการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm 
Underwriting Basis) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนั
การจ าหนา่ยหุ้น 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยมีสทิธิยกเลกิการจดัจ าหนา่ยหุ้นในครัง้
นี ้โดยจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ทัง้จ านวนให้แก่ผู้จองซือ้ทัง้หมดตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ซึ่ง
รวมถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขใดๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ย หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั ภยัธรรมชาติ การเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายหุ้นในครัง้นี ้
หรือ 

(ค) เมื่อมีเหตทุี่ท าให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยงาน
ราชการสัง่ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวข้างต้น จะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่จะก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจัด
จ าหนา่ย (Underwriting Agreement) 
กรณีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัด
จ าหน่ายหุ้นดงักลา่วข้างต้น ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ย จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบัผู้จองซือ้แตล่ะราย ตามรายละเอียดที่ระบไุว้
ในข้อ 6.9 

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ 10,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดย
จะช าระให้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขาย 
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6.3.3 จ านวนเงนิค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทัง้สิน้ แบ่งออกเป็น 
- จากการขายให้ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 270,000,000 บาท 
- จากการขายให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัทและพนกังาน 90,000,000 บาท 
รวมจ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับทัง้สิน้ 360,000,000 บาท 
หกั ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์ * 16,138,000 บาท 
 จ านวนเงินคา่หุ้นสทุธิที่บริษัทจะได้รับประมาณ 343,862,000 บาท 
 จ านวนเงินคา่หุ้นสทุธิที่บริษัทจะได้รับตอ่หุ้นประมาณ 1.7193 บาท 
หมายเหต ุ: * ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์* 
คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ 0.00 บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ 288,000 บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 0.00 บาท 
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน** 50,000 บาท 
คา่ตอบแทนการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย 10,800,000 บาท 
คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) 3,400,000 บาท 
คา่ใช้จา่ยในการจดัท าหนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุ้น คา่โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ 1,600,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการเสนอขายหลกัทรัพย์ 16,138,000 บาท 
หมายเหต ุ: * คา่ใช้จ่ายข้างต้นไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                  ** ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 
ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นของ

บริษัทได้ที่ส านกังานของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ได้เมื่อแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขาย
หลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหลกัทรัพย์มีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัสิน้สดุการเสนอขาย 

ทัง้นี ้ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท สามารถท าการดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน 
ซึง่มีข้อมลูไมแ่ตกตา่งจากหนงัสอืชีช้วนที่ยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ที ่
www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีไ้ด้ 

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2 จะไมจ่ดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ยของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และจะไมจ่ดัสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บคุคลของบริษัทที่
ถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้ น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ ทจ.29/2551 เร่ืองการจอง การจดัจ าหนา่ย และการจดัสรร
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจดัสรรหุ้นสามญัที่
เหลือจากการจองซือ้ของผู้ จองซือ้หุ้ นทัง้หมด จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ

http://www.sec.or.th/
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จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามเง่ือนไขที่ระบุอยู่ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย (Underwriting Agreement) 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์สามารถน าสง่ใบจองซือ้และหนงัสอืชีช้วน หลงัจากที่มีการลงนามสญัญาแต่งตัง้ผู้
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) และได้น าสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซือ้ และการติดต่อนกั
ลงทนุ ทัง้ระบบออนไลน์ หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอปุการคณุ
ของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์จ านวน 150,000,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนกังาน 
จ านวน 50,000,000 หุ้น ทัง้นี ้สดัสว่นในการเสนอขายให้กบับคุคลที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ขอสงวนสิท ธิในการใช้ดลุย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่ประชาชน เพื่อท าให้การจองซือ้หุ้นครัง้นีป้ระสบความส าเร็จใน
การขายสงูสดุ 

 ทัง้นี ้จะไมม่ีการจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้รายยอ่ย 

6.6.1 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

การจดัสรรสทิธิในการจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้
จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะท าการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้  หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้  และหากยอดจองซื อ้หุ้นของผู้มีอปุการคุณ
ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว  ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวน
สทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงาน  

การจดัสรรสทิธิในการจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้บริหารของบริษัท
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะท าการจดัสรรให้แก่บคุคลใดในจ านวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือ้หุ้นของผู้มีอปุการคุณ
ของบริษัทครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้ นสามัญของผู้ มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ 

 ทัง้นี ้หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

6.7 วันและวิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

บริษัทได้เปิดบญัชี ส าหรับผู้จองซือ้หุ้น โดยใช้ช่ือบญัชีวา่ “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญั บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 
จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น บญัชีเลขที่ 260-3-07898-7 ประเภทกระแสรายวนั ส าหรับการ
รับเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้

ผู้จองซือ้หุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท สามารถจองซือ้ได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ในวนัที่ 2 ,3 และ 
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7 พฤษภาคม 2556  ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่าเป็นจ านวน 1,000 หุ้น และ
ทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ้หุ้นจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมือช่ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย:  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ที่ยงัไม่
หมดอาย)ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการ
อื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง)  

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่าง
ด้าว (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(แล้วแตก่รณี) (ที่ยงัไม่หมดอาย)ุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้
บริษัท(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือแสดง
ความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยงัไม่
หมดอาย)ุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

 กรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือตา่งประเทศเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทนุ  (Suitability Test) 
กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะด าเนินการกรอกใบจองซือ้และให้ผู้จองซือ้จดัสง่
ใบจองซือ้ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซือ้ให้แก่ผู้ จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์นัน้   

(2) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี ้

 หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี  2 พฤษภาคม 2556  ระหวา่งเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวนัที่  
3 พฤษภาคม 2556  ระหวา่งเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้
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เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้  โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วนัท าการ  โดยให้ลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัที่จอง หรือช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวา่ Automatic Transfer System หรือ ATS)  

 หากท าการจองซือ้ภายหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556  หรือ จองซือ้ใน
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจอง
ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้  โดยช าระเป็นเงินโอนเทา่นัน้ 

 หากท าการจองซือ้ใน วนัองัคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 สามารถช าระค่าจองซือ้ด้วยวิธีเงิน
โอนได้ใน วนัเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 วนัอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 วนัจันทร์ที่ 6 
พฤษภาคม 2556 และวนัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้
ขายหลกัทรัพย์กับผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่า
ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้แล้วในวนัจองซือ้ ส าหรับการช าระ
เงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหนา่ย หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่
อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั  โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะเป็นผู้ท าการโอนเงินของ
ยอดซือ้รวมในสว่นที่ตนจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายเข้า “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญั บริษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จ ากดั (มหาชน)” 

(3) ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ตามข้อ 6.7 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้ นตามข้อ 6.7 (2) ส่งไปยัง
ส านกังานของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. ของวันที่ 2 , 3 และ 7 พฤษภาคม 2556  โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าที่รับจองจะลง
ลายมือช่ือรับจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

(4) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและด าเนินการตามข้อ (3) แล้ว จะยกเลกิการจองซือ้หุ้น
และขอรับเงินคืนไม่ได้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2  มีสิทธิยกเลิกการ
จองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้รายที่กรอกข้อความ และด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (1) – (3) 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หุ้นสามัญเกินกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

6.8.1 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเกินกวา่จ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดลุยพินิจของผู้จัด
จ าหนา่ยจะพิจารณาจากปัจจยัได้แก่ ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือการ
มีธุรกิจที่เก่ียวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆ กบัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

6.8.2 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงาน 

ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคณุของบริษัทและ
พนกังาน ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้บริหารของบริษัท 
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6.9 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 

6.9.1 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นโดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญั โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตาม
ช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้
หุ้น หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้ให้รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ 
หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้าของผู้จดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้ ทัง้นี ้กรณีไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้
ในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว 
จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้
หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั จนถึงวนัท่ีสามารถจดัสง่ได้ อย่างไรก็
ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ใน
ใบจองซือ้หุ้นหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System “ATS”)โดยถกูต้องแล้ว  ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้
จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

6.9.2 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซือ้  

ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองชือ้หุ้นส าหรับการจองซือ้หุ้นในสว่นที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น หรือโอนเข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้ จองซือ้ ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้าของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ภายใน 
14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้  ทัง้นี ้กรณีไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้
จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่
ผู้จองซือ้หุ้น ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรคืน 
นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีสามารถจดัสง่ได้ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นหรือ
โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System 
“ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

6.9.3 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรือ 
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คค่าจองซือ้หุ้น 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ดงักลา่ว 
โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องติดตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 6.2 ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบีย้ 
และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ จากผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ในการท่ีผู้จองซือ้หุ้นไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 
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6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซือ้ 

(ก)   กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนข้อ 6.3.1 เง่ือนไขการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยใช้สทิธิยกเลกิการเสนอขายหุ้นและการจดัจ าหนา่ยหุ้น ให้ถือวา่
ผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์ทนัที 

(ข)   กรณีเกิดเหตกุารณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
หรือไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
โดยผู้จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัที่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

หากเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก) หรือเหตกุารณ์ตาม (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซือ้หุ้ นจากผู้ จองซือ้หุ้ นที่ยกเลิกการจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้โดยไมม่ีดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ๆ โดยสัง่จ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ จองซือ้ตามช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูข่องผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นหรือโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้
ให้รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 
System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้าของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้
หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ในก าหนดเวลา
ดงักลา่ว ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั จนถึงวนัที่สามารถจดัสง่ได้อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มีการสง่เช็คเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น
หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 
System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่
มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้ จองซือ้
สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที 
ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญั
ของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้
จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

ดงันัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีหนึง่ใน
สามกรณี ดงันี ้

6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จอง
ซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้ นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัท
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หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามัญที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้น
สามญัของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 6.10.1 ช่ือของผู้จองซือ้ในใบจองจะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 6.10.3 แทน  

6.10.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้
จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อข้าพเจ้า 
กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้น
สามญัตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 

6.10.3 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้ นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนี ้
ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะ
ได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผู้ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อื่น
ส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่ประกอบเป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกา ร
ปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2555 ต่อ
ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย หรือ นางสมนึก แสงอินทร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย หรือ นางสมนึก แสงอินทร์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
1. นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

 
2. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ / กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
อศันา  ทวีแสงสกลุไทย 

 
3. นายศิริวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
ศิริวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย 

 
4. นายณฎัฐชยั  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
ณฎัฐชยั  ทวีแสงสกลุไทย 

 
5. นางสาวรุ่งทวิา  ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส รุ่งทิวา  ทวีแสงสกลุไทย 

 
6. นางสมนกึ  แสงอินทร์ กรรมการบริหาร / 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
สมนึก  แสงอินทร์ 

 
   



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้าที ่4.0-2 

7. นายประสบสขุ  บญุขวญั กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดในประเทศ 

ประสบสขุ  บญุขวญั 
 

8. Mr.Sven  Markus Gaber กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 

Sven  Markus Gaber 
 

9. นางสาวภทัรินทร์  อนกุลูอนนัต์ชยั กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทัว่ไป 

ภทัรินทร์  อนกูุลอนนัต์ชยั 
 

10. นายนพรัตน์  แสงสวา่ง กรรมการบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลติ 

นพรตัน์  แสงสว่าง 
 

 
 (ประทบัตราบริษัท) 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
 นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

 
 

   
 นางสมนกึ  แสงอินทร์ กรรมการบริหาร / 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
สมนึก  แสงอินทร์ 

 
   

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้าที ่4.0-3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั 
 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนัควร
สงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย หรือ นางสมนกึ แสงอินทร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย หรือ นางสมนึก แสงอินทร์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่
ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น” 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
1. นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 

 
เพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ 

 
2. นายอนสุรณ์  ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
 

อนสุรณ์  ธรรมใจ 
 

3. นายอาษา  ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
 

อาษา  ประทีปเสน 
 

4. นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

ชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ 
 

 
 (ประทบัตราบริษัท) 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
 นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

 
 

   
 นางสมนกึ  แสงอินทร์ กรรมการบริหาร / 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
สมนึก  แสงอินทร์ 

 
   
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้าที ่4.0-4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอื 
ชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือ ไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั” 

 
 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   
 นายสมภพ  ศกัดิ์พนัธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมภพ  ศกัด์ิพนัธ์พนม 

 
(ประทบัตราบริษัท) 

 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
- ประธานกรรมการบริษัท 

 
 

52 - อนปุริญญา คณะบญัชี 
กรุงเทพการบญัชี 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พ่ีสาวนายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

- 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2510 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ  
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

- หุ้นส่วนผู้จดัการ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 

- ประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์และอะไหล่
รถยนต์ 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

47 - อนปุริญญา 
วศิวกรรมยานยนต์ 
Yomiuri Rikosem College 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

- อนปุริญญา 
คณะบริหารธุรกิจ 
Sanno University 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 
82/2010 

- ไม่มี - 62.60 2538 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
 
 

2536 - ปัจจุบนั 
 
 

2535 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ขอแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จ ากดั 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา 

 

- จ าหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ
เช่าซือ้รถบรรทกุ 

 

- จ าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วง ชิ น้ส่วน
อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 

59 - ปริญญาตรี 
คณะมนษุย์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พ่ีสาวนายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

3.88 2538 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

- รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา 

4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

 
 

35 - ปริญญาโท 
Management, Brunel 
University 

- ปริญญาตรี 
Economics, Rissho 
University 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 
82/2010 

ลกูของพ่ีชายนาย
สรุเดช ทวีแสงสกลุ
ไทย 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ กรรมการบริหาร  
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

- ผู้จดัการทัว่ไป 
 บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จ ากดั 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 

- จ าห น่ายรถยนต์  อะ ไหล่ รถยนต์ และ
ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 

5. นายณฏัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย 
(ช่ือเดิม นายเอกวฒัน์ ทวีแสง
สกลุไทย) 

- กรรมการบริษัท 

33 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
(อตุสาหการ) 

Georgia Institute of 
Technology  

ลกูของพ่ีชายนาย
สรุเดช ทวีแสงสกลุ
ไทย 

- 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหาร - ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์ 
(เคร่ืองกล) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 
82/2010 

 
 
 

2547 - ปัจจุบนั 

 
 
 

- ผู้จดัการทัว่ไป 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุร ช.ทวี 

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 

- ประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์และอะไหล่
รถยนต์ 

6. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ การเงิน
และการพฒันา 
Fordham University New 
York, USA 

- ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
Southeastern University 

- ปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
Fordham University New 
York, USA 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
(เกียรตนิิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2551 - 2554 
 
 
 

2551 - 2554 
 
 

2551 - 2553 
 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

 
 
- กรรมการบริหารกองทนุโทรคมนาคมเพ่ือ
กิจการสาธารณะ USO 

 
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

- ด าเนินธุรกิจด้านส่ือสารมวลชน ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิ ร์นไนน์  สถานี
วทิยกุระจายเสียง และส านกัข่าวไทย 

 
- หน่วยงานราชการ 
 
 
- สถาบนัการเงิน 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ (ต่อ) - ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 
28/2003 

 
 
2548 - 2550 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

- กรรมการศนูย์พฒันาพลงัแผ่นดินเชิง
คณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม) 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

 
 
- หน่วยงานราชการ 

7. นายอาษา ประทีปเสน 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - ปริญญาเอก 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 
System Engineering 
Brunel University, United 
Kingdom  

- ปริญญาโท 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 
วศิวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
สาขา การคลงั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Monitoring fraud risk 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2535 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

- รับราชการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 
 

- สถาบนัการศกึษา 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาษา ประทีปเสน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

management (MFM) 
รุ่นท่ี 8/2012 

 Monitoring the quality 
of financial report 
(MFR) รุ่นท่ี 15/2012 

 Monitoring the system 
of internal control and 
risk management (MIR) 
รุ่นท่ี 13/2012 

 Monitoring the internal 
audit function (MIA) รุ่น
ท่ี 13/2012 

 Audit committee 
program (ACP) รุ่นท่ี 
39/2012 

 Understanding 
fundamental financial 
statement รุ่นท่ี 11/2007 

 Finance for Non-
finance-director (FND) 
รุ่นท่ี 37/2007 

 Director certification 
program (DCP) รุ่นท่ี 
94/2007 

         
         



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
(การเงิน) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชัน้สงู (การสอบบญัชี) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑติ (การ
บญัชี) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 
20/2004 

 Audit Committee 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 

2551 - ปัจจุบนั 
 

2547 - ปัจจุบนั 
 
 

2552 - 2554 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

- รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั 

 

- กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
 

- ผู้อ านวยการสายงานการเงิน (CFO) 
บริษัท ที ที แอนด์ ที จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและตดิตัง้
ระบบวศิวกรรมที่เก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เป็นผู้ผสานเทคโนโลยี
เก่ียวกบัระบบราง โลจิสติกส์ และ
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศในระดบัโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 

- ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบนัเทงิ
ออนไลน์ (Online Entertainment Service) 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ใน
ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ รวมทัง้จดัจ าหน่ายเกมพีซี 

 

- น าเข้าเกมออนไลน์, ซอฟต์แวร์เก่ียวกบัการ
เล่นเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 

- บริษัทให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
บริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

 
 
 

- ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใน
ส่วนของการให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน
จ านวน 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 
และการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
(ตอ่) 

Program (ACP) รุ่นท่ี 
2/2004 

2551 - 2554 
 
 
 
 

2545 - 2551 

- ท่ีปรึกษา (นอกเวลาราชการ) โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
ศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ สถาบนั
บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 

- ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที ที แอนด์ ที จ ากดั (มหาชน) 

- สถาบนัการศกึษา 
 
 
 
 

- ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใน
ส่วนของการให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน
จ านวน 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 
และการให้บริการอินเตอร์เน็ต 

9. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 
 
 
 

53 - มธัยมปลาย โรงเรียนวาสุ
เวที 
กรุงเทพมหานคร 
 

พ่ีสาวนายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

3.00 2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

- รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา 

         
         
         
         
         
         
         



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางสมนึก แสงอินทร์ 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร-การเงิน 

54 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 

- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 

2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2546 - ปัจจุบนั 

- กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

- อาจารย์พิเศษ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโล ยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

 
- สถาบนัการศกึษา 

11. นายประสบสุข บญุขวญั 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร-การตลาดใน
ประเทศ 

 
 

46 - ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 
 

2553 - 2554 
 

2550 - 2553 

- กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดใน
ประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการทัว่ไป 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

12. Mr.Sven Markus Gaber 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร-การตลาด
ตา่งประเทศ 

46 - ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ 
สาขวศิวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนั DAA-
THCHNIKUM 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาด
ตา่งประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Mr.Sven Markus Gaber (ตอ่) GEMEINNUETZIGE 
GMBH 

2552 - 2553 
 

2550 - 2552 

- ผู้อ านวนการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- วศิวกรฝ่ายขายอาวโุส 
บริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

13. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร-ทัว่ไป 

57 - ปริญญาตรี คณะศลิปะ
ศาสตร์บณัฑติ สาขา
รัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 

2549 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ทัว่ไป 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

14. นายนพรัตน์ แสงสว่าง 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร-การผลิต 

45 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 

2541 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การผลิต 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการแผนกบริหารการผลิต 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัและติดตัง้
ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ รวมทัง้เ ป็นผู้ ผสานเทคโนโลยี
เ ก่ี ย วกั บ ร ะบบ ร า ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก 
เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 
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