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หน้าที่ 1.1 - 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปณธิาน 
 (Mission) 

CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 
        CHO จะเป็นผู้น าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย 

องค์ความรู้ที่เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเช่ือมัน่ ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบตอ่ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมายจะน า สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูใิจและสร้าง 
ความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอ านาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้น าด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
 

เป้าหมาย 
 (Vision) 
To Goal 

- แสวงหา ค้นคว้า และ พฒันาเทคโนโลยี อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างสนิค้าคณุภาพ สนองตอบความต้องการของลกูค้า 
- สร้างสนิค้าทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม, มีความยัง่ยืน, มีความปลอดภยั เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้และใช้งานได้หลากหลาย 
- ขยายการรับรู้และตระหนกัใน Brand CHO 
- สร้างความเป็นเลศิทางด้านการตลาดและการเงิน  
- สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
- การสร้างองค์ความรู้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 
- สร้างอตัลกัษณ์ของคนพนัธุ์ CHO  
 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 กลุม่ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือกลุม่ ช.ทวี) โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บกุเบิกธุรกิจรถขนสง่ในจงัหวดั
ขอนแก่น และเป็นผู้ ริเร่ิมธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถบรรทกุตัง้แต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยงัการผลิตและต่อตวัถงัรถ
บสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลิตและต่อตวัถงัรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนสง่ประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช.ทวี ได้พฒันาเทคโนโลยีรถ
พว่ง รถเพื่อการพาณิชย์อยา่งต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ
ของลกูค้าเพื่อให้ได้โครงสร้างตวัถงับรรทกุที่แข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนสง่ ใช้งานได้ในทกุสภาพถนน
และทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศ 

 ในรุ่นท่ีสองของกลุม่ ช.ทวี น าโดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย บตุรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบการศึกษา
ด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญ่ีปุ่ น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้าจ านวน
มาก ด้วยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทัง้เลง็เห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมด้านการตอ่ตวัถงับรรทกุที่อาศยัเทคโนโลยีชัน้น า
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หน้าที่ 1.1 - 2 

จากตา่งประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิ่งขึน้ในอตุสาหกรรมรถพว่ง-กึ่งพว่งในอนาคต จึงได้ตดัสินใจก่อตัง้ บริษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จ ากดั (“บริษัทฯ” หรือ “CTV-DOLL”) เมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทนุระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ 
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตวัถงัรถบรรทกุและรถพ่วงชัน้น าจากประเทศเยอรมนี 
คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมที่เก่ียวกบั
ตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนสง่เพื่อการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ฝ่ายไทย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 74 ของทนุจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน 
 ทัง้นี ้CTV-1993 (เดิมช่ือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี ้จ ากดั” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 
(เดิมช่ือ Emil Doll GmbH) มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบตวัถงัรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้

 CTV-1993 เร่ิมธุรกิจผลิตและประกอบตวัถังรถบรรทุก, ตวัถังรถบสั และได้พฒันาเทคโนโลยีการบรรทุก
ขนสง่ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี  2533 ปัจจุบนั CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบตวัถงัรถ โดย
เปลีย่นไปประกอบธรุกิจจ าหนา่ยหวัรถบรรทกุ รถพว่งทกุชนิด และให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถบรรทกุ 

 DOLL เร่ิมธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ  ตัง้แต่ปี 2465 (สมัยหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 1) ซึง่ DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษส าหรับบรรทกุวสัดทุี่มีน า้หนกัมาก 
และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวสัดทุี่มีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

 นอกจากนี ้ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนกัธุรกิจชาวฝร่ังเศสก่อตัง้ “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากัด” (“CTV-
TMT”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาว
ฝร่ังเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา ส าหรับรถขนสง่สินค้า อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคณุภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทัง้ด้านรูปร่าง 
คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูิของสนิค้า ให้คงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัก่อนท าการขนสง่ ปัจจบุนั CTV-DOLL ถือหุ้นใน CTV-TMT 
ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทัง้ด้านงานวศิวกรรมและด้านการบริหารที่สั่งสมมา
นาน บริษัทฯ จึงได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบัสากลเข้ากบัการบริหารอยา่งมืออาชีพ จนสามารถขยายธุรกิจไปยงั
ธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนสง่และให้บริการอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการสร้างเรือ
ตรวจการณ์ไกลฝ่ังกองทพัเรือ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกบับริษัท อูก่รุงเทพ จ ากดั ในการบริหาร
จดัการด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการตอ่เรือไทย ให้แขง่ขนัได้ในระดบัภมูิภาค, 
โครงการบริการงานซอ่มบ ารุงและศนูย์ซอ่มรถบรรทกุให้กบับริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั (“Linfox”) และ
โครงการของ Tesco-Lotus มากกวา่ 1,000 คนั เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ และ
ปัจจบุนัยงัคงเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้หมดในสว่นของ CTV-1993 นบัตัง้แตปี่ 2545 เป็น
ต้นมา โดยปัจจุบนัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 
93.18 ของทนุจดทะเบียนก่อน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในวนัท่ี 2-7 
พฤษภาคม 2556 โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช าระเพิ่มจ านวน 50.00 ล้านบาทและน าหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย มีสดัสว่นในการถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนที่ 27 ธันวาคม 
2556 เป็นร้อยละ 63.13  ต่อมา บริษัทฯ ได้ท าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในวนัที่ 28 
ตลุาคม 2556 จ านวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และจดทะเบียนเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้
สิทธิ จ านวน 90 ล้านบาท โดยให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัในราคา 0.50 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 3 

บาท โดยมีอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และเร่ิมใช้สทิธิได้ตัง้แตใ่บส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 1 ปี คือเร่ิมใช้สิทธิ
ครัง้แรกในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และทกุวนัสดุท้ายของทกุไตรมาส จนถึงวนัที่ 27 ตลุาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายในการใช้
สทิธิ ท าให้มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทนุ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,080 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทนุช าระแล้วจ านวน 180.00 ล้านบาท  

 นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ ในปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2537 :  “บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี  )1993 ( จ ากดั” และ “DOLL Fahrzeugbau AG” จากประเทศเยอรมนี ได้ร่วมทนุ
กนัก่อตัง้ “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั” ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10.00 ล้านบาท ในสดัสว่นการถือ
หุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียนตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการด าเนินธุรกิจ
ออกแบบ ผลิต  ประกอบตวัถังและติดตัง้ระบบวิศวกรรมที่เก่ียวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่ง
เพื่อการพาณิชย์ โดยมีส านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยูเ่ลขที่ 265 หมูท่ี่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 บริษัทฯ ได้รับสทิธิพิเศษออกแบบและผลติรถกึ่งพว่งพิเศษ 5 เพลา  จ านวน 14 คนั และ 16 เพลา จ านวน 
22 คนั เลีย้วได้อิสระทกุล้อด้วยระบบไฮดรอลคิ และสามารถบงัคบัควบคมุได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อรัศมี
วงเลีย้วที่แคบกวา่ ส าหรับขนสง่คอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast Concrete Segment) ซึง่มีน า้หนกัมากกว่า 
85 ตนั เพื่อโครงการสร้างทางด่วนพิเศษ  บางนา-บางพลี-บางปะกง  และได้มีการสง่มอบทัง้หมด  14 คนั 
นบัว่าเป็นผลงานรถพ่วงพิเศษที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและโดยฝีมือคนไทยด้วยเทคโนโลยีระดบั
สากลเป็นครัง้แรก 

ปี 2538 :  บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตรถพ่วง 
(TRAILER) โดยได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอตัราปกติส าหรับวตัถดุิบหรือวัสดจุ าเป็นที่ต้อง
น าเข้ามาจากตา่งประเทศเพื่อใช้ในการผลติเป็นเวลา 1 ปี และได้รับสทิธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ปี 2539 :  บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ  6  เพลา  เลีย้วด้วยระบบถุงลม  (Air 
Suspension) ให้กบับริษัทในกลุม่ ช.การช่าง จ านวน 35 คนั 

 บริษัทฯ เร่ิมสง่ออกผลิตภณัฑ์ อาทิ  รถพ่วงพิเศษ,  รถแทงค์สารเคมี,  รถ  V-Tank ส าหรับบรรจุขนสง่ปนูผง 
ฯลฯ ไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น, เวียดนาม, สงิคโปร์, ฟิลปิปินส์, จีน, พมา่ เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก DOLL ย้ายฐานการผลิตรถล าเลียงอาหารส าหรับครัวสายการบิน 
(Catering Hi-Loader Truck) มายงัประเทศไทย ณ โรงงานท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

ปี 2540 :  บริษัทฯ เร่ิมผลิตและส่งออกรถล าเลียงอาหารให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิค อาทิ 
Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Royal Brunei Airlines เป็นต้น และประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอดุิอารเบีย เป็นต้น รวมทัง้หมดกวา่ 60 คนั 

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

 บริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงบรรทกุตู้อลมูิเนียม 6 ล้อ แบบประตทู้าย (Shutter door) 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 4 

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ส าหรับบรรทุกน า้อัดลม ให้กับบริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากัด มากกว่า 100 คัน โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปี 2542 :  กลุม่ลกูค้าธุรกิจครัวสายการบินต่างๆ ในภมูิภาคเอเซีย อาทิ จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์ เป็นต้น ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตรถล าเลียงอาหารส าหรับครัวสาย
การบิน (Catering Hi-Loader Truck) รุ่นตา่งๆ มากกวา่ 200 คนั 

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

ปี 2545 :  นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จาก CTV-1993 ทัง้หมด เพื่อจดัโครงสร้างการถือหุ้น 
สง่ผลให้นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 90.30 ของ
ทนุจดทะเบียน 

ปี 2548 :  บริษัทฯ กบันกัธุรกิจชาวฝร่ังเศส ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น า้หนกั
เบา ได้ร่วมทนุก่อตัง้ “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั” (“CTV-TMT”) เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2548 ด้วยทนุ
จดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์
กลาส ซึง่มีน า้หนกัเบา และโดดเดน่ด้านประหยดัพลงังาน ส าหรับรถขนสง่สนิค้า อาหารสดและแห้ง โดยมี
ส านกังานใหญ่และโรงงานผลิตตัง้อยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 ซึ่งเป็นที่ตัง้เดียวกนักบับริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้น CTV-TMT ในสดัสว่น
ร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียน และสว่นที่เหลือเป็นของนกัธุรกิจชาวฝร่ังเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
20.00 ของทนุจดทะเบียน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมโครงการพฒันาปรับปรุงตู้ รถไฟ จากตู้พดัลมชัน้3 เป็นตู้ปรับอากาศชัน้ 2 ให้แก่การ
รถไฟแหง่ประเทศไทย โดยสง่มอบตู้รถไฟทัง้หมดจ านวน 20 ตู้  เป็นท่ีเรียบร้อยในปี 2549 

ปี 2549 :  บริษัทฯ เป็นผู้พฒันารถล าเลียงอาหารเฉพาะส าหรับเคร่ืองบินรุ่นแอร์บสั A380 (X-Cat for A380) ซึ่ง
จะต้องอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่มีความแมน่ย าสงู โดยได้สง่มอบรถล าเลียงอาหารเฉพาะส าหรับ A380 
คนัแรกไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549 

 CTV-TMT ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ผนงัแซน
วิส” มีก าลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดุ
จ าเป็นท่ีต้องน าเข้ามาจากตา่งประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี รวมทัง้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี และหลงัจากนัน้
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การสง่เสริมเป็นเวลา 5 ปีถดัไป 

ปี 2550 :  บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนจาก 132.00 ล้านบาท เหลอื 40.00 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้น เพื่อล้างผล
ขาดทนุสะสมส าหรับการจดัโครงสร้างทนุเพื่อเตรียมรองรับการจดัหาผู้ ร่วมทนุชาวตา่งประเทศ 

 บริษัทฯ มีการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนกบั JAPAN ASIA INVESTMENT CO., LTD.  (“JAIC”) ใน
รูปแบบเงินกู้แปลงสภาพ มลูคา่การลงทนุรวม 40.00 ล้านบาท โดยเงินกู้แปลงสภาพดงักลา่วน าไปใช้เป็น
เงินลงทนุและเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทาง



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที� 1.1 - 5 

ปี  เหตุการณ์ที�สาํคัญ 

การเงิน 
� CTV-TMT เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพื�อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน 
ปี 2551 : � บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 120.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพื�อจดัโครงสร้างทางการเงินรองรับการแปลงสภาพจากเงินกู้
แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามญั  ที�ออกให้แก่ JAIC และเพื�อรองรับการลงทนุในโครงการผลิต “ตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับติดตั Dงอปุกรณ์สื�อสารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื�อสง่ออก” ตาม
เงื�อนไขของการขอรับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ที�กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิ�มทนุตามกําหนด 

ปี 2552 : � บริษัทฯ รับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทพัเรือ 
จากบริษัท อู่กรุงเทพ จํากดั โดยใช้แบบเรือของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจกัร โดยบริษัทฯ 
รับผิดชอบเป็นที�ปรึกษาในสว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก
แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์ และบริษัทที�เกี�ยวข้องรับผิดชอบเป็นที�ปรึกษาด้านงานจดัซื Dอ 
งานบริการการเงิน งานคลงัสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบํารุง ซึ�งเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลํานี D
เป็นเรือลาํแรกของประเทศไทยที�ผลติโดยฝีมือคนไทย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี และทําการสง่มอบ
เรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลาํนี Dได้ในปี 2556 

ปี 2553 : � บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดึงสงู สําหรับติดตั Dงอุปกรณ์สื�อสารสําหรับอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื�อสง่ออก” มี
กําลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้
จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าที�ดินและทนุ
หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที�ต้องนําเข้ามา
จากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 

� JAIC มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายเรื�องการร่วมลงทนุในบริษัทต่างประเทศ จึงแจ้งมายงับริษัทฯ เพื�อขอให้
ชําระคืนเงินกู้แปลงสภาพทั Dงจํานวน โดยไมม่ีการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั Dงนี D JAIC และ
บริษัทฯ ได้จัดทําข้อตกลงการผ่อนชําระคืนเงินกู้ แปลงสภาพดงักล่าวจํานวน 40 ล้านบาท ซึ�งปัจจุบัน 
บริษัทฯ ผอ่นชําระคืนตามเงื�อนไขครบถ้วนแล้ว 

ปี 2554 : � บริษัทฯ เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท เป็น 130.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพื�อลงทนุในโครงการผลิตรถโดยสารที�ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
ตามเงื�อนไขของการขอรับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ที�กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิ�มทนุตามเงื�อนไข
ที�กําหนด 

� บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “รถโดยสารที�
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขนาดตั Dงแต่ 30 ที�นั�ง” มีกําลงัการผลิตประมาณ 1,000 คนั/ปี โดยได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที�ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 

� บริษัทฯ ซื Dอหุ้นสามญัของ CTV-TMT จากนกัธุรกิจชาวฝรั�งเศสทั Dงหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-
TMT เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

ปี 2555 
 

 � บริษัทฯ ลงนามสญัญาการร่วมมือทางธุรกิจกบั Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งเป็นผู้ผลิต
รถบริการที�ใช้ในสนามบินทั�วโลก จากประเทศญี�ปุ่ น เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2555 
 
 
 
 
 
 

:  บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบ ารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับบริษัท ลินฟอกซ์ ทราน
สปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั และ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คนั ในศนูย์บริการ 4 แห่งของ Tesco-
Lotus คือ ศนูย์ล าลกูกา, ศนูย์วงัน้อย, ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง 

 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ให้การสง่เสริมการลงทนุในการผลิต “รถ
ลากตู้ล าเลยีงสมัภาระผู้โดยสารขึน้เคร่ืองบิน (Container Dolly)” มีก าลงัการผลิต 1,600 ชุด/ปี โดยได้รับ
สิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี และ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เป็นเวลา 5 ปี ซึง่บริษัทฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนการออกบตัรสง่เสริมการลงทนุตอ่ไป 

ปี 2556 
 

  บริษัทฯ ท าการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 
จ ากดั (มหาชน)” 

 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2556 โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: “IPO”) และน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียน เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทได้รับเงินจาก
การขายหุ้นเพิ่มทนุ จ านวน 360 ล้านบาท  ซึง่บนัทกึเป็นทนุเรือนหุ้นจ านวน 50 ล้านบาท และเป็นสว่นเกิน
มลูค่าหุ้นจ านวนประมาณ 291.36 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการเสนอขายหุ้นสามญั
จ านวนเงินประมาณ 18.64 ล้านบาท) 

 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,080 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทนุช าระแล้วจ านวน 180.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 720 ล้าน
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด
มลูค่า เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2556 จ านวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยให้สทิธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัในราคา 0.50 บาท มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และเร่ิมใช้สิทธิได้ตัง้แต่
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี คือเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกในวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 และทกุวนัสดุท้าย
ของทกุไตรมาส จนถึงวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายในการใช้สทิธิ  

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพโรงงานในการดดัแปลงตวัรถ เทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ
บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) ที่ประเทศเยอรมนี เพื่อรับท าการดดัแปลงตวัรถของ MAN 
ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าของ MAN ซึง่เป็นโรงงานนอกยโุรป แหง่แรก  

 บริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย อะไหลแ่ละการสนบัสนุนทางเทคนิคส าหรับผลิตภณัฑ์ระบบ
ยานพาหนะทัง้หมด และชิน้ส่วนในการซ่อมและการสนับสนุนส าหรับระบบติดอาวุธและผลิตภัณฑ์
สนบัสนนุทัง้หมด ยกเว้นเรือปืนจากแหลง่ที่มาจากสหรัฐอเมริกา จากบริษัท BAE Systems Overseas 
Inc., ประเทศสหราชอาณาจกัร แตผู่้ เดียวในประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้น าเข้าและจ าหน่าย รถ Morooka rubber crawler carrier ส าหรับตลาดใน
ประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั โดยมีโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัทย่อย 

ช่ือบริษัท : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั (“CTV-TMT”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-4334-1210-12 / 0-4334-1242 
ท่ีตัง้ส านกังานในกรุงเทพฯ : เลขท่ี 96/25 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 
ทนุจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : 10 บาท 
จ านวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 
รายช่ือกรรมการ : 1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
3) นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 1,999,995 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 99.99 
2) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 5 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 0.01 
                รวม 2,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

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

ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว 180 ล้านบาท  มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท 

“ผู้น าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเช่ือมัน่ ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิต

วิญญาณที่รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะน าสินค้าคณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่
ระดบัสากล ด้วยความภาคภมิูใจและสร้างความสขุแกผู่้ ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอ านาจการแข่งขนั สูก่ารเป็น

ผู้น าด้านนวตักรรมเทคโนโลยีให้กบัประเทศไทย” 

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

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 20 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 10 บาท 

“ด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 
น า้หนกัเบา” 

99.99% 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลติตวัถงัรถยนต์ เพื�อการพาณิชย์ และอื�น ๆ ทําให้มีการซื Dอ ขาย สนิค้ากลุม่หวัรถ ยี�ห้อ
ตา่ง ๆ ที�ลกูค้าทําการสั�งซื Dอกบับริษัท และอะไหล ่ รวมถงึบริการ เพิ�มเติมที�บริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ และสร้างมลูคา่เพิ�ม
ให้กบับริษัทฯ ในราคาที�มีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยตุิธรรม กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมี
รายละเอียดและความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี D 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

ชื�อบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากดั 
(เดิมชื�อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี D จํากดั”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื�อเช่าซื Dอรถบรรทกุ ปัจจุบนัมีบุคลากรจํานวน 7  
คน 

วนัที�ก่อตั Dง : 4 พฤษภาคม 2533 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 325 ล้านบาท / 325 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 97.38% ของทนุจดทะเบียน 
(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 0.69% ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ที�จะไม่

ทําธุรกิจแข่งขนั เพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

ชื�อบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซอ่มแซมเครื�องยนต์และหวัรถบรรทกุทั�วไป ปัจจบุนัมีบคุลากรจํานวน 14 คน 
วนัที�ก่อตั Dง : 8 กนัยายน 2535 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 85.00 ของทนุจดทะเบียน 
(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  5.00 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั  2 ทา่น คือนายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ที�จะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

ชื�อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึ�งพ่วง ยานพาหนะอื�นทกุชนิด 
วนัที�ก่อตั Dง : 18 พฤษภาคม 2520 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 3 ล้านบาท / 3 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทา่น เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจํากดัดงักล่าว คือ  

     (1)   นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 13.33 ของทนุจดทะเบียน 
     (2)   นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  13.33  ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : หยดุดําเนินงาน และอยู่ระหวา่งการตดิตามหนี Dจากลูกหนี D โดยจะดําเนินการเลิกกิจการตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 9 

ช่ือบริษัท : บริษัท ช .รวมทวี ลิสซิง่แอนด์เรียลเอสเตท จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าและด าเนินทางธุรกิจ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 13 มกราคม 2527 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ 

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียน  
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย  

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทวีแสงไทย จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ซือ้ขาย ให้เช่าเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ รถแทร็คเตอร์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 18 มกราคม 2482 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท บางกอก ซีทีวี .อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : น าเข้า ส่งออกงานประดษิฐ์ของช าร่วยและกระเป๋าผ้า 
วนัท่ีก่อตัง้ : 17 พฤศจิกายน 2532 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11.00 ของทนุจดทะเบียน 
(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11.00 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 2 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั  

 

ช่ือบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 6 ตลุาคม 2498 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 287 ล้านบาท / 287 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 19.16 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 29 มีนาคม 2554 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 180 ล้านบาท / 180 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 16.67 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 10 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี ซสิเทม็ส์ จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 6 ตลุาคม 2536 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 22 ล้านบาท / 22 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5.34 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอพีเอส มลัต-ิเทรด จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกรถแทรคเตอร์และรถหวัลาก 
วนัท่ีก่อตัง้ : 10 พฤษภาคม 2539 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 23.33 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 9 กรกฎาคม 2552 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทนุจดทะเบียน และมีบริษัทฯ ของกรรมการ 1 บริษัท คือ บริษัท 
วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จ ากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 55.00 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ช่ือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เคร่ืองยนต์ ตวัแทนจ าหน่ายหวัรถ HINO 
วนัท่ีก่อตัง้ : 15 สิงหาคม 2510 
ทนุจดทะเบียน / ทนุช าระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วนกรรมการ 
เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ จะเป็นผู้น าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเช่ือมัน่ ความพงึพอใจตอ่ลกูค้าด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบตอ่
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะน า สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจ และ
สร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอ านาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้น าด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 

บริษัทฯ มีการพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถงึความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประกาศกรมขนสง่ทางบก จนได้รับการรับรองการขึน้ทะเบียนให้เป็นผู้ผลติรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนสง่ทางบก เร่ือง
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซแีละตวัถงัรถที่ใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิง่ของ ลกัษณะ 6 (รถพว่ง) 
ลกัษณะ 7 (รถกึง่พว่ง) และลกัษณะ 8 (รถกึ่งพว่งบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 สง่ผลให้ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นท่ี
ยอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญและความเข้าใจในผลติภณัฑ์ สามารถให้
ค าแนะน ากบัลกูค้าได้เป็นอยา่งด ี กอรปกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลติภณัฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีการควบคมุทกุ
กระบวนการออกแบบและการผลติ ตามข้อก าหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผา่นการรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั TÜV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทัง้ผา่นการรับรองตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 
มาตรฐานความปลอดภยัของสนิค้าที่น าเข้าและผลติเพื่อจ าหนา่ยในสหภาพยโุรป (CE Mark), มาตรฐานความปลอดภยัของ
สนิค้าตามข้อก าหนดของสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไมห่ยดุยัง้ในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวิจยัและพฒันา
ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ทกุผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบ
หรือเป็นผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะด าเนินการขอขึน้ทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนสุทิธิบตัร
มาแล้วหลายรายการ และอยูร่ะหวา่งขอขึน้ทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกกวา่ 100 รายการ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2554-2556 
ประเภทรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสญัญา 636.85 95.14 625.66  93.40 767.46 88.17 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 32.51 4.86 44.20  6.60 102.95 11.83 

รวมรายได้ 669.36 100.00 669.86  100.00 870.41 100.00 

รายได้อ่ืน/2 33.06 4.94 21.30  3.18 1.37 0.16 

รวมรายได้ทัง้หมด 702.41  691.16   871.78  

หมายเหต ุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสนิค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product), กลุม่
ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุม่บริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and 
Services) โดยมีรายละเอียดดงันี E 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งทั�วไป ที�ลกูค้าสั�งซื Eอเพื�อนําไปใช้ขนสง่สนิค้าตาม
ความต้องการเฉพาะ มีทั Eงรถที�ใช้เพื�อการบรรทกุสนิค้าอยา่งเดียวโดยไมต้่องการระบบวิศวกรรมที�มีเทคโนโลยีมากนกั หรือ
ผลติภณัฑ์ที�ลกูค้าสั�งผลติตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุม่นี Eและคณุสมบตัิเบื Eองต้น ตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ดงันี E 

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง รูปแบบมาตรฐานทั�วไปซึ�งมคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทกุนํ Eาหนกัได้
ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชว่งลา่งเป็นอยา่งดี เพื�อให้สามารถรองรับนํ Eาหนกัได้มากที�สดุตาม
เกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด แตใ่นขณะเดียวกนัก็งา่ยตอ่การบงัคบัควบคมุยานพาหนะ สาํหรับรถพว่ง และรถกึ�งพว่ง ที�บริษัทฯ 
สามารถผลติและจําหนา่ยให้แกล่กูค้ามคีวามหลากหลาย เพื�อให้มีความเหมาะสมกบังานโดยเฉพาะ อาทิ 

1) Truck chassis : หวัรถสาํหรับนํามาประกอบกบัตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ 
2) Full Trailer : รถพว่งที�ให้ Truck chassis ลากจงูโดยใช้แขนลาก สามารถออกแบบและผลติได้หลาย

ลกัษณะ อาทิ รถพว่งพื Eนเรียบ, รถพว่งกระบะคอกสงู, รถพว่งตู้บรรทกุสาํหรับบรรจสุนิค้าแห้ง, รถพว่งตู้บรรทกุทําความเย็น
สาํหรับสนิค้าแช่แขง็, รถพว่งดมัพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึ�งพว่งโดยใช้การลากจงูแบบใช้หวัลากที�ตดิตั Eงจานลาก สามารถผลติได้หลาย
ลกัษณะ อาทิ รถกึ�งพว่งแชสซีคอนเทนเนอร์, รถกึ�งพว่งพื Eนเรียบ, รถกึ�งพว่งดัrมพ์, รถกึ�งพว่งตู้บรรทกุสนิค้า เป็นต้น 

4) Beverage Truck : เป็นรถสาํหรับใช้ในการขนสง่เครื�องดื�ม มีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจสุนิค้าได้
มากขึ Eน และสามารถเปิดจากด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลคิ ทําให้ง่ายตอ่การขนถ่ายสนิค้าและ สามารถป้องกนัสนิค้าจากฝน
และฝุ่ นจากข้างนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งเป็นผู้ผลติตู้อลมูิเนียม
รายใหญ่ของโลก 

ภาพตวัอยา่งรถกระบะดั Eมพ์ รถพว่ง และ รถกึ�งพว่ง 

 
 
  
   
 
  
   
 

 

 
 

รถกระบะบรรทกุเปิด รถกระบะดั Eมพ์ / พว่งกระบะ รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึ�งพว่งพื Eนตํ�า 3 เพลา รถกึ�งพว่งตู้ไฟเบอร์ รถพว่งตู้ไฟเบอร์ 
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1.2 งานตดิตัง้ระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตัง้เคร่ืองยนต์ NGV และถงั NGV ให้กบัรถพว่ง และรถบรรทกุขนสง่ทกุประเภท ซึง่เป็นทางเลอืก
ใหมใ่นการใช้พลงังานท่ีคุ้มคา่กบัสภาวะราคาน า้มนัท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องในปัจจบุนั อาทิ การติดตัง้ระบบ NGV แบบ 100%, 
การติดตัง้ระบบ NGV แบบเชือ้เพลงิร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตัง้เคร่ืองยนต์ NGV ให้กบัรถบสัประจ าทางขององค์การ
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตัง้ถงัส าหรับบรรทกุแก๊ส NGV ให้กบั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

ภาพตวัอยา่งงานติดตัง้ระบบ NGV 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 งานขึน้รูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 

 บริษัทฯ มีเคร่ืองตดัเลเซอร์ที่ทนัสมยั และเคร่ืองจกัรในการพบั และเช่ือมโลหะ จึงสามารถท างานขึน้รูป งานเช่ือม
และประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพื่อน าไปติดตัง้บนแชสซีรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ่งพว่ง โดยบริษัทฯ สามารถ
ออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกบัแชสซีรถทกุรุ่น ทกุยี่ห้อได้ รวมทัง้ออกแบบและพฒันาการผลติตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู ส าหรับตดิตัง้อปุกรณ์สือ่สารส าหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื่อสง่ออก 
 

ภาพตวัอยา่งงานขึน้รูปและประกอบตู้โลหะ 
 
 
 
 
 
 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพฒันารูปแบบตวัถงัรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตวัถงัรถและ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ซึง่ได้รับอนสุทิธิบตัรแล้วจ านวน 11 รายการ รวมทัง้อยูร่ะหวา่งการขึน้ทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัร
การประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกจ านวนมาก รวมทัง้ ทีมงานของบริษัทฯ เป็น
ผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมทีเ่ก่ียวกบัตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่ง มายาวนาน บริษัทฯ 
จึงได้มกีารให้สทิธิในการใช้แบบผลติภณัฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติสนิค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซคีอน
เทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ ไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบา เป็นต้น ให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นกลุม่ผู้ประกอบการผลติและ
ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวยีดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คา่ Know how Fee หรือคา่ Royalty Fee) ตามจ านวนสนิค้าที่ลกูค้าผลติโดยอาศยัแบบหรือเทคโนโลยี
ของบริษัทฯ  ซึง่อยูร่ะหวา่งเจรจา 
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2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ(Special Design Product) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึง่พว่ง ที่ต้องมีการออกแบบพเิศษตามความต้องการ
ใช้งานของลกูค้า ผลติภณัฑ์ที่ต้องอาศยัเทคโนโลยีที่สลบัซบัซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที่แมน่ย าในการใช้งาน ซึง่สามารถ
สรุปประเภทของรถในกลุม่นีแ้ละคณุสมบตัิเบือ้งต้น ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้
 

2.1 รถสนับสนุนภาคพืน้ดนิภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE) 

 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษส าหรับใช้ในสนามบินที่มกีารออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบ
วิศวกรรมที่สลบัซบัซ้อนและทนัสมยั ผลติภณัฑ์ต้องมีคณุภาพสงูและผา่นมาตรฐานระดบัสากลท่ีเข้มงวดจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO), สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่ง
ประเทศ (IATA), หนว่ยงานการทา่อากาศยานของแตล่ะประเทศ เป็นต้น รถสนบัสนนุภาคพืน้ดินภายในสนามบินนีเ้ป็นกลุม่
ผลติภณัฑ์ที่ท ารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสดัสว่นสงูสดุมาตลอดอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะ รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัวการบินทัง้ใน
ประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นีห้ลากหลายประเภท อาท ิ

1) รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบนิ (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถที่ใช้ในการล าเลยีงอาหาร
จากครัวการบินซึง่เป็นหนว่ยบริการภาคพืน้ดิน (In-flight services) ขึน้สูเ่คร่ืองบินเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าสายการบิน โดย 
บริษัทฯ ได้รับการถา่ยทอดแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์รุ่นแรกๆ รวมถึงเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวศิวกรรมมา
จาก DOLL Fahrzeugbau AG ประเทศเยอรมนันี และร่วมพฒันาแบบโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมกนัมาอยา่งตอ่เนื่อง 
จนถึงปัจจบุนับริษัทฯ สามารถพฒันาแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ส าหรับเคร่ืองบินทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมใ่ห้เหมาะสมกบั
เคร่ืองบินทกุรุ่นทกุขนาดได้ รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทมีงานวิศวกร
คนไทยทัง้หมด โดยความภมูิใจลา่สดุของบริษัทฯ คือ รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380 ซึง่ปัจจบุนันบัว่าเป็น
เคร่ืองบินที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่เที่ยงตรง แมน่ย าอยา่งมาก ปัจจบุนัในทัว่โลกมี
ผู้ผลติเพียง 3 รายเทา่นัน้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลติรายหนึง่ที่สามารถผลติได้ รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380 คนั
แรกของบริษัทฯ ได้สง่มอบไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549 

จดุเดน่ของรถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินของบริษัทฯ คือ มกีารออกแบบให้ครอบคลมุการใช้งาน
ส าหรับเคร่ืองบินทกุขนาด ตัง้แตเ่ลก็-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบที่ทนัสมยัมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน เช่น แบบ 
Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 
สามารถออกแบบทางวศิวกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศในประเทศที่ลกูค้าน าไปใช้งาน เชน่ ประเทศในแถบตะวนัออก
กลาง ซึง่รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินจะต้องสามารถรักษาระดบัอณุหภมูิและความสะอาดของอาหารท่ีบรรทกุอยูภ่ายใน
ได้ รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเร่ืองระบบการท างานท่ีเที่ยงตรงและความ
ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดบัการขึน้ลงได้ตามความต้องการในการใช้งานของเคร่ืองบินในแตล่ะรุ่น ซึ่ง
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี ้
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รุ่น ความยาว 
(หน่วย : เมตร) 

ความสูง 
(หน่วย : เมตร) 

น า้หนักบรรทุก 
(หน่วย : กิโลกรัม) 

รุ่นเคร่ืองบิน 

a) X-Cat L 7.8   8 4,500  Airbus A380/1  
b) X-Cat M 6.5 - 7  6 4,500 1) รุ่นท่ีมีความสูง 6 เมตร อาท ิรุ่น A340, รุ่น B777, รุ่น B747, รุ่น 

MD11, รุ่น DC10, รุ่น A310 เป็นต้น 
2) รุ่นท่ีมีความสูง 5 เมตร อาท ิรุ่น B767, รุ่น B757 เป็นต้น 

c) X-Cat S 4.5  1.2 - 4 2,500 1) รุ่นท่ีมีความสูง 4 เมตร อาท ิรุ่น A321, รุ่น A320 
2) รุ่นท่ีมีความสูง 3 เมตร อาทิ รุ่น B727, รุ่น B737, MD80 เป็น

ต้น 
3) รุ่นท่ีมีความสูง 2 เมตร อาทิ รุ่น F100, รุ่น AVRO RJ 70-

RL100,รุ่น SAAB SF 340, รุ่น F27 เป็นต้น 
4) รุ่นท่ีมีความสูง 1.2 เมตร อาท ิHEIGHT IN METERS เป็นต้น 

หมายเหต ุ: /1 - เม่ือวนัที่ 5 ตลุาคม 2554 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมยอดเยี่ยมจากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการผลติ Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L ส าหรับ Airbus A380 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 
  
  
 
 

 

2) รถบนัไดขึน้เคร่ืองบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบนัไดส าหรับใช้ในการขึน้-ลงเคร่ืองบนิของ
ผู้โดยสารแทนทางขึน้-ลงแบบงวงช้าง ซึง่เป็นอีกหนึง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ที่มีคณุภาพสงูและผา่นมาตรฐานระดบัสากลท่ี
เข้มงวดจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดขึน้เคร่ืองบนิ 

 
 
 
 
 

 

3) รถบนัไดกู้ภยั (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบนัไดกู้ภยั ส าหรับใช้ในการขึน้-ลง เคร่ืองบินในกรณี
ฉกุเฉิน ซึง่บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลติรถบนัไดกู้ภยัส าหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380 ด้วย ซึง่ปัจจบุนัถือวา่เป็นเคร่ืองบินที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดกู้ภยั 
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4) รถติดตั Eงอปุกรณ์สนบัสนนุภาคพื Eนดินอื�นๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลติ ให้กบัสายการบินตา่งๆ 
อาทิ รถซอ่มบํารุงเครื�อง, รถขนกระเป๋า, รถลาํเลยีงผู้ ป่วย, รถดดูสิ�งปฏิกลู, Water Tank เป็นต้น 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์อื�นๆ 
 

 
 
 
 
 
 เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ที�ผา่นมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั 
HANAOKA SHARYO Co.,Ltd. จากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสยีงมานานในการผลติและประกอบรถบริการใช้งานใน
สนามบินตา่งๆ ทั�วโลก เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถลาํเลยีงกระเป๋าขึ Eนเครื�องบิน เป็นต้น เพื�อร่วมเป็น
พนัธมิตรในการผลติและทําการตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกนั (ศกึษารายละเอียดในหวัข้อ 
2.8 สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจ) 
 

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภยั (Fire Fighting Truck : FFT) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสําหรับใช้ในการดบัเพลิงและกู้ภยัในกรณีที�เกิดเหตุอคัคีภยัทั Eงในที�ราบและอาคารสงู 
โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดบัเพลิงและรถกู้ภยัรายใหญ่ของโลกทางแถบยโุรป รถดบัเพลิงและรถ
กู้ภยัของบริษัทฯ มีจดุเดน่ที�มีคณุสมบตัิแตกตา่งจากผู้ผลติรายอื�น อาทิ 

1) รถดบัเพลิงและกู้ภยัสําหรบัอาคารสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีการผลติจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภยัที�มีบนัไดสงูสดุได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลติและจําหนา่ยครั Eงแรกเมื�อปี 2553 สง่มอบ
ให้กบัเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

2) ปั�มดูดนํ�าและใบพดั : ผลติจากวสัดอุลัลอย ซึ�งมีความทนทานตอ่ทกุสภาพนํ Eา สามารถใช้ได้กบั นํ Eาจืด 
นํ Eาเคม็ และนํ Eากร่อย 

3) แรงดูดนํ�า : สามารถปรับความดนัสาํหรับดดูนํ Eาได้ตามความต้องการของลกูค้า 
 จากคณุสมบตัิที�แตกตา่งดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นที�ต้องการจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
อาทิ บงัคลาเทศ, ศรีลงักา เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในประเทศ ทั Eงหนว่ยงานหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การ
บริหารสว่นตําบล, การไฟฟ้าฝ่ายผลติ และ บริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
 รถกู้ภยั ภายในตวัรถเป็นแบบตู้ เก็บอปุกรณ์กู้ภยั พร้อมประตบูานเลื�อนทําด้วยอลมูิเนียมสามารถกนันํ Eาได้ 
ภายในมีลิ Eนชกัแบบรางเลื�อนทั Eงแนวนอนและแนวตั Eง สว่นด้านลา่งของประตบูานเลื�อนถดัจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็น
บนัไดได้ และภายในตู้เก็บอปุกรณ์จะมีการติดตั Eงอปุกรณ์กู้ภยัและช่วยชีวติเบื Eองต้นไว้ภายใน 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั 

  
 
 
 

 

รถขนกระเป๋า Mock-up แบบฝึกขบัรถ Catering รถลําเลียงผู้ ป่วย รถซอ่มบํารุง 

รถดบัเพลิง-กู้ภยั รถดบัเพลิง รถบนัไดกู้ภยั
อาคารสงู 
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2.3 ยานยนต์ส าหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 
 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษเฉพาะส าหรับการใช้งานในกองทพัเทา่นัน้ ไมว่า่จะเป็น กองทพับก, กองทพัอากาศ, 
กองทพัเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์ส าหรับกองทพัให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานที่ทางกองทพัต้องการ โดยที่
ผา่นมาบริษัทฯ ได้รับการวา่จ้างจากกองทพัให้ผลติและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบตา่งๆ อาทิ รถยนต์บรรทกุขนาดเบา แบบ 50 
และแบบ 51 (M1) ขบัเคลือ่นแบบ 4x4 (หลงัคาผ้าใบ, หลงัคาเหลก็ และหลงัคาไฟเบอร์), ปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ รุ่น M817 
และรุ่น M35A2, รถล าเลยีงพล เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งรถที่ใช้ในกิจการกองทพั 
 
 
 
 

2.4 งานซ่อมบ ารุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 
 เป็นกลุม่งานรถไฟที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานและความ
ต้องการของลกูค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้ รถไฟจากตู้พดั
ลมชัน้ 3 เป็นตู้แอร์ชัน้ 2 จ านวนทัง้สิน้ 20 ตู้  ซึง่ได้สง่มอบให้แก่การรถไฟแหง่ประเทศไทยเมื่อปี 2549 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ภาพตวัอยา่งงานซอ่มบ ารุงและปรับปรุงรถไฟ 
 
 
 
 
 

2.5 รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงพิเศษ (Special Full Trailer/Semi-Trailer : SPC) 
 บริษัทฯ สามารถผลติรถกึง่พว่งออกแบบพิเศษได้ตัง้แตข่นาด 5 เพลา, 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ
16 เพลา เพื่อใช้ในการขนสง่ อาทิ เคร่ืองจกัรกลหนกั, โบกีร้ถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลติรถพว่ง
พิเศษ 16 เพลา ให้กบัการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย เพื่อบรรทกุชิน้สว่นถนนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับใช้ในการประกอบถนน
เป็นทางดว่น ซึง่ถือวา่เป็นรถพว่งที่ยาวที่สดุในแถบภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไมร่วมแขนลาก) รองรับ
น า้หนกัระหวา่ง 100-160 ตนั/ก้อน โดยระบบการท างานของเพลาทัง้ 16 เพลา มีความสมัพนัธ์กบัรัศมีการเลีย้วของหวัรถลาก 
ท าให้รถพว่งที่มขีนาดใหญ่สามารถหกัเลีย้วได้งา่ยขึน้ หากมคีวามจ าเป็นจะต้องเลีย้วให้มีรัศมีวงเลีย้วที่แคบลงหรือกว้างขึน้ ก็
สามารถท าได้ด้วยการบงัคบัด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึง่ทกุล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั นอกจากนีย้งั
สามารถปรับระดบัความสงูต ่าของพืน้บรรทกุได้ระหวา่ง + 300 มิลลเิมตร 

ภาพตวัอยา่งรถพว่งพิเศษ 

 
 
 
 
 

 

 

รถบรรทกุรุ่น M817 รถบรรทกุรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
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3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุม่งานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบั
สากล เข้ากบัการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทัง้ด้านงาน
วิศวกรรมและด้านการบริหารที่สัง่สมมานาน จนบริษัทฯ สามารถน าเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้า
ได้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการตา่งๆ ดงันี ้

3.1 ที่ปรึกษาโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ 
บสั จ ากดั) ได้ร่วมกนัเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทพัเรือ จาก
บริษัท อูก่รุงเทพ จ ากดั โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจกัร) ซึง่บริษัทฯ รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ใน 

สว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก
แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์และบริษัทที่เก่ียวข้องรับผิดชอบเป็นท่ี
ปรึกษาด้านงานจดัซือ้ งานบริการการเงิน งานคลงัสนิค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ
งานซ่อมบ ารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์   
www.theopv.com) โดยโครงการดงักลา่วใช้ระยะเวลา 4 ปี และท าการสง่มอบเรือ 

ตรวจการณ์ไกลฝ่ังล านีไ้ด้ในปี 2556 ซึ่งนบัว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังล าแรกของประเทศไทย ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่
กองทพัเรือ และปัจจบุนักองทพัเรือได้รับพระราชทานนามช่ือเรือล านีแ้ล้ววา่ “เรือหลวงกระบี”่ 
 บริษัท อูก่รุงเทพ จ ากดั ได้รับสทิธิจาก BAE SYSTEMS ในการน าแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
เพื่อการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 10 ปี (ปี 2553-2562) บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
เพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด มี โครงการที่จะสร้างเรือล าใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทพัเรือ รวมถึงลกูค้าต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่
กรุงเทพ จ ากดั สร้างเรือตามแบบเรือดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทที่เก่ียวข้องได้ท าสญัญาข้อตกลงไมท่ าธุรกิจแขง่ขนักนักบับริษัทฯ ดงันัน้ 
ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลกัษณะดงักลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเทา่นัน้ 
 

3.2 โครงการบริการงานซ่อมบ ารุงและศูนย์ซ่อมส าหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั (“Linfox”) และบริษัท เอก
ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซอ่มและศนูย์ซอ่มส าหรับรถบรรทกุ รถ
พว่ง-กึ่งพว่ง ของโครงการ Tesco-Lotus ทัง้หมด โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซอ่มบ ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งานของรถ
โดยมีรถทัง้หมดในโครงการ Tesco-Lotus และ Linfox มากกวา่ 2,000 คนั ในศนูย์บริการซอ่มบ ารุงของ Tesco-Lotus จ านวน 
4 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ล าลกูกา, ศนูย์วงัน้อย, ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง อกีทัง้บริษัทฯ ได้เลง็เห็นโอกาสในการเพิ่ม
รายได้จากงานซอ่มบริการ จึงได้ท าการเชา่ที่ประมาณ 4 ไร่ ที่ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นศนูย์ซอ่มส าหรับ
รถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตตุ้องซอ่มนาน และรับงานซอ่มบริการจากลกูค้าของบริษัทรายอื่น และลกูค้าทัว่ไป ท าให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการดแูลลกูค้าที่ศนูย์ซอ่มวงัน้อยเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นท าเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิ่มโอกาส
ในการรับงานซอ่มบริการเพิ่มขึน้จากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจบุนัมีลกูค้าหลายรายต้องการท่ีจะท าสญัญา PM 
กบับริษัทฯ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเง่ือนไขต่างๆ 
 
 
 

 

http://www.theopv.com/
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ (R&D) อยา่งตอ่เนื่อง ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ไปจนถึงการบริการหลงัการขาย โดย
ให้ความส าคญัตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าที่จะถกูสอบถามโดยละเอยีดจากทีมงานฝ่ายขาย มี
ความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัให้เหมาะสมกบัแชสซีที่ลกูค้าเลอืกใช้ การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบทกุชิน้ต้องมี
คณุภาพผา่นมาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลติใช้ระบบคอมพวิเตอร์สง่, เก็บ
ข้อมลูในทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิมร่างชิน้งานไปจนถึงชิน้งานเสร็จที่มคีวามสมบรูณ์แบบ ผา่นการทดสอบการใช้งาน  
 การให้บริการหลงัการขายและการบ ารุงรักษาเป็นอกีสว่นท่ีบริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการ
ด้านงานบริการของบริษัทฯ ที่วา่ “ล้อที่หมนุน าเป็นปัจจยัส าคญัในการบริการงานขนสง่ของทา่น และเราตระหนกัถึง
ความส าคญัในจดุนี ้ เราจงึเน้นบริการหลงัการขายเป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะให้ล้อทกุล้อของรถบรรทกุทา่นหมนุอยูเ่สมอในทกุ
สถานการณ์” 
  ส าหรับผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ยงัไมม่ีความช านาญในการผลิต หรือมีข้อก าหนดไมค่รบถ้วนตามข้อก าหนดของผู้
วา่จ้าง บริษัทฯ จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความช านาญ และมศีกัยภาพในการผลติ ผา่นการท าสญัญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือ
จดัตัง้นิติบคุคลขึน้ใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพื่อท่ีจะได้สามารถก าหนดสดัสว่นในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย ระยะเวลาในการด าเนินงานไว้ได้อยา่งชดัเจนในแตล่ะกรณี เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการทกุประการของลกูค้า 
 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้วา่จ้าง โดยค านงึถึงความพร้อมของบคุลากรและทรัพยากรตา่งๆ ก่อนเข้ารับ
งาน การก าหนดราคาสนิค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาโดยพจิารณาจากต้นทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost 
Plus Margin) ต้นทนุทัง้หมดของผลติภณัฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุสว่นประกอบ คา่แรงทาง
ตรงที่ค านวณจากประมาณการชัว่โมงการผลติที่คาดวา่จะต้องใช้ในการผลติ คา่ใช้จา่ยในการผลติ ต้นทนุทางการเงินและ
คา่ใช้จา่ยสว่นกลางที่ปันสว่นเข้างาน คา่เผ่ือเหลอืเผื่อขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และคา่ warrantee เป็นต้น โดยทีมงานฝ่าย
วิศวกรและฝ่ายผลติจะต้องร่วมกนัถอดแบบโครงสร้างของผลติภณัฑ์โดยละเอียดเพื่อน าไปประกอบในการค านวณปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์และชัว่โมงการผลติได้ กรณีต้องมีการใช้วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบท่ีต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ จะมีการก าหนดคา่
เผ่ือเหลอืเผื่อขาดส าหรับอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการค านวณต้นทนุด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาที่
เสนอให้แก่ลกูค้าจะต้องพจิารณาควบคูก่บัระดบัราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ และให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 
 ในกรณี มกีารสัง่ซือ้หรือสัง่ผลติสนิค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จะมี
นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขายระหวา่งกนัโดยพจิารณาจากต้นทนุทัง้หมดของผลติภณัฑ์หรือบริการบวกสว่นตา่งร้อยละ 5 
เนื่องจากในบางกรณี ลกูค้ามีความต้องการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่จะต้องมีการน าตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบา
มาประกอบติดตัง้ด้วย หรือลกูค้าสัง่ซือ้ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบาจากบริษัทยอ่ยแตจ่ะต้องมกีารประกอบและติดตัง้ตู้
ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบาเช่ือมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ่งพว่ง บริษัทยอ่ยจะท าใบสัง่งานมายงับริษัทฯ 
ให้เป็นผู้ประกอบและตดิตัง้ให้ 
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3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทฯ เน้นการจ าหนา่ยสนิค้าด้วยวธีิการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขาย
ที่มีประสทิธิภาพผา่น 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมลูงาน และติดตอ่ผู้วา่จ้างโดยตรง ซึง่ปัจจบุนัฝ่ายขายของบริษัทฯ แบง่
ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทมีงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายตา่งประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ทีมขายในประเทศ 
1.1 ทีมขำยส ำหรบัลูกคำ้เอกชน : เป็นทีมขายที่ท าหน้าที่ขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบ

การขาย 2 เเบบ คือ 
- ขายให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ หรือธุรกิจผลติเเละจ าหนา่ยสนิค้า ผู้ประกอบการสามารถทีจ่ะให้บริษัท

จดัหาหวัรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการสามารถที่จะซือ้หวัรถมาจากตวัเเทนจ าหนา่ยรถ
กระบะบรรทกุโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยน ามาให้บริษัทเป็น
ผู้ผลติเเละติดตัง้ประกอบตวัตู้  หรือรถพว่งตา่งๆ เข้ากบัสว่นแชชซขีองหวัรถ 

- ขายผา่นบริษัทตวัเเทนจ าหนา่ยรถกระบะบรรทกุ โดยทีมขายจะเข้าไปตดิตอ่กบัตวัเเทนจ าหนา่ยรถกะบะ
บรรทกุโดยตรง เพื่อผลติเเละติดตัง้ตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ให้กบัตวัแทนจ าหนา่ย เมื่อลกูค้าสัง่ซือ้รถกระบะ
บรรทกุ โดยให้ทางตวัเเทนจ าหนา่ยผลติเเละติดตัง้ตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ตวัเเทนจ าหนา่ยจะสง่งานมายงั
บริษัทให้เป็นผู้ผลติเเละติดตัง้อีกทอดหนึง่ 

1.2 ทีมขำยส ำหรบัลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำร : เป็นทีมขายทีเ่น้นการขายสนิค้าให้กบัหนว่ยงานราชการ โดยสนิค้าที่
จ าหนา่ยเป็นสนิค้าที่ผลติมาใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทกุขยะ, รถบรรทกุน า้, รถบรรทกุเสาไฟฟ้า, รถขน
เคร่ืองจกัรกลหนกั เป็นต้น 

1.3 ทีมขำยเฉพำะกิจ หรือทีมขำยพิเศษ : เน้นการขายสนิค้าทีใ่ช้เฉพาะกิจ อาทิ ผลติรถที่ใช้ในกองทพั, หนว่ยงาน
รัฐวิสาหกิจตา่งๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายตา่งประเทศ : เน้นการขายไปยงัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 
(GSE) ส าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล าเลยีงอาหารขึน้เคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึง่จะมี
ขอบเขตการขายไปยงัประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนยี ตามข้อตกลงการค้า กบั Doll Fahrzeugbau AG 
ประเทศเยอรมน ี โดยบริษัทฯ จะขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ย (Dealer) ในการเข้าไปประมลูงานของบริษัทลกูค้าใน
ตา่งประเทศ หรือในบางกรณีบริษัทฯ ก็จ าหนา่ยเองโดยตรงไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ โดยมกีารตกลงวา่ Dealer เป็น
ผู้ช่วยประสานงานการดแูลซอ่มบ ารุงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ที่สง่ไปขายในประเทศนัน้ในชว่งระยะเวลารับประกนัของ
สนิค้า ซึง่ทางบริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบริการหลงัการขายดงักลา่ว ทัง้นีห้ากบริษัทฯ จะท าการตลาดและ
เข้าเสนองานหรือร่วมประมลูงานกบับริษัทลกูค้าในตา่งประเทศโดยตรง จะมต้ีนทนุสงูกวา่การขายผา่น Dealer  ใน
คา่ใช้จา่ยบริการหลงัการขาย และบริษัทฯ ได้เพิ่มต้นทนุนีใ้นการค านวณราคาเสนอขายด้วย  
ซึง่ในปี 2556 บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี ้

 ประมาณร้อยละ 45 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในฝ่ังตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ และ ซาอดุิอาระเบีย เป็นต้น 

 ประมาณร้อยละ 40 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในกลุม่เอเชีย อาทิ สงิคโปร์, เกาหล,ี 
จีน, ฮ่องกง, ญ่ีปุ่ น เป็นต้น  

 ประมาณร้อยละ 15 เป็นสนิค้าอืน่ๆ ที่บริษัทฯ ขายไปยงัทกุประเทศทัว่โลก อาทิ รถดบัเพลงิ, รถพว่ง
และกึ่งพว่ง, รถออกแบบพิเศษ เป็นต้น 
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4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลงัการขายเป็นการโฆษณาบริษัท โดยการให้บริการอยา่งใกล้ชิด และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้บริการหลงัการขายกบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ เนื่องจาก
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความเช่ือถือให้กบัลกูค้าได้เป็นอยา่งดี อาทิ การให้ค าปรึกษาและการซอ่มบ ารุง
เคร่ืองยนต์ด้วยระบบ IT ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) และการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใช้งาน 
เป็นต้น อีกทัง้ยงัเน้นงานบริการหลงัการขายอื่น ๆ และมีการติดตามผลทกุๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทฯ ไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายซึง่เป็นผู้ใช้สนิค้า
โดยตรง โดยการน าเสนอผา่นสือ่ตา่งๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสนิค้า รวมทัง้สือ่ทางอเิลค็โทรนิคตา่งๆ  เป็นต้น 
รวมถงึการสง่ข้อมลูขา่วสารให้กบัลกูค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบง่กลุม่สนิค้าและทีมงานท่ีดแูลอยา่งชดัเจน ประกอบด้วย กลุม่ลกูค้าในประเทศ ลกูค้า
ตา่งประเทศ ลกูค้าหนว่ยงานราชการ และลกูค้ากลุม่งานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึง่ท าให้สามารถดแูลและ
บริการ รวมทัง้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

     2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลติเเละจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ี
ท าธุรกิจขนสง่สนิค้า ธุรกิจผลติเเละจ าหนา่ยสนิค้าที่มจีดุกระจายสนิค้าหลายแหง่ทัว่ประเทศ เเละหนว่ยงานราชการ อาท ิ
กรุงเทพมหานคร, องค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดัตา่งๆ เป็นต้น โดยในการผลติสนิค้า บริษัทฯ จะผลติตามค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้ดงันี ้

1. กลุม่ลกูค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์, ค้าปลกี คือกลุม่ลกูค้าหลกัในประเทศ โดยสว่น
ใหญ่จะเป็นการจ าหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน เช่น รถพว่ง-กึ่งพว่งพเิศษ, รถพว่งดมัพ์-กระบะดมัพ์, รถ
ลากจงูพร้อมรถกึง่พว่งแบบชานต ่า, รถพว่งตู้ ไฟเบอร์กลาส, รถพว่งพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พเิศษ 
(Presentation X-Lift), รถขนสง่ก๊าซแบบทอ่ยาว, ตู้ ห้องเย็น (ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย) เป็นต้น 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline 
catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพืน้ภายในสนามบิน (in-flight service) ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน 
คือกลุม่ลกูค้าหลกัตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการจ าหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพเิศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) ส าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล าเลยีงอาหารขึน้เคร่ืองบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น 

 บริษัทฯ ไมม่ีการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่อยา่งมีนยัส าคญั โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอยา่งรายช่ือลกูค้าทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศที่มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสงัเขป ดงันี ้

ล าดับ ช่ือลูกค้าในประเทศ สินค้าที่ขาย 

1 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั Dry van semi-trailer, Dry Cargo semi-trailer 
2 บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั 3 Axles Dry van semi-trailer, 3 Axles Multi-temp Semi-trailer 
3 บริษัท ดีเอชแอล ดีสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ตู้แห้ง P2 10 ล้อ, ตู้ เย็น P2 10 ล้อ , รถพว่ง, รถกึ่งพว่ง 
4 บริษัท ดิเอ็กซ์ โพเชอร์ คอมมนิูเคชัน่ เน็ตเวิร์ค จ ากดั Baggage Cart, Potable Water Truck, Catering Lavatory Truck 
5 บริษัท เกทกรูเมท์่ (ไทยแลนด์) จ ากดั CTV-DOLL Insulate Catering body 
6 บริษัท แอล เอส จี สกายเชฟ (ไทยแลนด์) จ ากดั Catering body 
7 บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั รถกึ่งพว่งบรรทกุตู้สินค้า, Hackney, กึ่งพว่งบรรทกุแบบประตทู้าย (Shutter door) 
8 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) Catering truck, รถ Maintenance Platform, และรถบริการตา่ง ๆ ในสนามบิน 
9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย รถกึ่งพว่งพีน้เรียบยาว ออกแบบพิเศษ 
10 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จ ากดั Baggage Cart, Potable Water Truck 500L, Catering  
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ลําดับ ชืiอลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าทีiขาย 
1 EMIRATES FLIGHT CATERING CO. LTD., สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
2 CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES สิงคโปร์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
3 CATHAY PACIFIC CATERING ฮ่องกง รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
4 PT.ANGKASA CITRA SARANA CATERING SERVICE CO.,LTD  อินโดนีเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
5 SAIGON TRUNGDO JOIN STOCKS COMPANY เวียดนาม รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
6 FUTUREDBUD INTERNATIONAL.CO.LTD., ญี�ปุ่ น รถดบัเพลิง 
7 ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT  ออสเตรีย รถดบัเพลิง 
8 MARUMA TECHNICA ญี�ปุ่ น รถพ่วง, รถกึ�งพ่วง 

 

     2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ที�มียอดจําหนา่ยสงูสดุในชว่ง 3 ปีที�ผ่านมา คือ กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขึ Eนเครื�องบิน (Catering Hi-
loaders Truck) รองลงมาคือกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง ซึ�งกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ดงันั Eนในการวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจการ
บิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี E 
 

1. ธุรกิจการบนิ 
 สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ประมาณการจํานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบินจะเพิ�มขึ Eนเป็นกวา่ 3.6 
พนัล้านคนภายในปี 2559 หรือเพิ�มขึ Eนร้อยละ 28.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้านบัจากปี 2554 ซึ�งมจํีานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบิน
จํานวน 2.8 พนัล้านคน โดยร้อยละ 60 ของจํานวนผู้ โดยสารที�เพิ�มขึ Eนจะเป็นการเดินทางโดยเครื�องบินภายในประเทศ และอีก
ร้อยละ 40 เป็นการเดินทางระหวา่งประเทศ โดยกลุม่ประเทศที�มีอตัราการเติบโตของจํานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบินสงูสดุ จะ
อยูใ่นประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศแถบลาตินอเมริกา และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง ซึ�งเป็นกลุม่ประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม ่ (emerging economies countries) ผู้บริหารระดบัสงูของ IATA ยงัให้ความเห็นอีกวา่ความต้องการในการเชื�อมตอ่
การเดินทางโดยสายการบินยงัคงมีอยูส่งู ถงึแม้จะมคีวามไมแ่นน่อนด้านปัญหาเศรษฐกิจในปัจจบุนัก็ตาม อีกทั Eงการเติบโตของ
การเดินทางโดยเครื�องบินจะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง อาทิ การบริการภาคพื Eนดิน (in-flight service), การบริการครัวการบิน 
(airline catering) เป็นต้น เนื�องจากการแขง่ขนัในธุรกิจสายการบินจะไปเน้นที�รูปแบบของการบริการผู้ โดยสารมากยิ�งขึ Eน (ที�มา 
: IATA Forecasts 3.6 Billion Passengers in 2016, เผยแพร่ผา่นสื�อออนไลน์ใน Social Network) 
 ด้านธุรกิจการบินในภมูิภาคอาเซยีน ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดวา่ธุรกิจการบินในอาเซียนยงัคงมศีกัยภาพการเติบโต
อยา่งตอ่เนื�องจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลงัจากมีการเปิดเสรีธุรกิจการบินอยา่งเตม็รูปแบบ รวมทั Eงการ
เปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจดัตั Eงตลาดการบินร่วมอาเซยีน (ASEAN Single Aviation Market) ศนูย์วิจยักสกิร
ไทยยงัอ้างอิงข้อมลูรายงานของบริษัทโบอิ Eง (The Boeing Company) ที�คาดวา่ในปี 2574 อาเซยีนจะมคีวามต้องการเครื�องบิน
เพิ�มขึ Eนเป็นประมาณ 3,480 ลาํ จากในปี 2554 ที�มีเครื�องบินอยูป่ระมาณ 1,140 ลาํ เพื�อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
การทอ่งเที�ยวในภมูิภาคอาเซียน ศนูย์วิจยักสกิรไทยยงัคาดการณ์อีกวา่จํานวนนกัทอ่งเที�ยวจะมายงัอาเซียนเพิ�มสงูขึ Eนเกิน 100 
ล้านคนในปี 2558 จากเดมิประมาณ 80 ล้านคนในปี 2554 (ที�มา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย) 
 ทั Eงนี E จากการที�จํานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบินมีแนวโน้มเพิ�มสงูขึ Eน จะสง่ผลให้ต้องมกีารเพิ�มจํานวนเที�ยวบินของสาย
การบินตา่งๆ เพื�อรองรับจํานวนผู้โดยสาร และสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจครัวการบินแตล่ะแหง่จําเป็นจะต้องเพิ�มจํานวนรถบริการขนสง่
อาหารภายในสนามบิน (Catering Hi-loaders Truck) ให้สามารถบริการรองรับกบัจํานวนเที�ยวบินที�เพิ�มขึ Eนได้ 
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2. ธุรกิจโลจิสติกส์ 
 ตัง้แตต้่นปี 2555 ที่ผา่นมา ธุรกิจโลจิสติกส์กลบัมามีความคกึคกัมากขึน้ เนื่องจากได้รับปัจจยับวกจากการฟืน้ตวัของ
โรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากน า้ทว่ม โรงงานได้กลบัมาเร่งผลติและเร่งกระจายสินค้าไปสูผู่้บริโภคอย่างรวดเร็ว การผ่อนคลาย
กฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยิ่งเอือ้อ านวยให้การ
ไหลเวียนของระบบโลจิสติกส์ในภมูิภาคมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ยงัได้รับปัจจยัหนนุ
เฉพาะของธุรกิจ กล่าวคือ การพฒันาระบบเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยงภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ 
เนื่องจากประเทศไทยต้องการผลกัดนับทบาทในการเป็นศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคอาเซียน จากจดุแข็งด้านท าเลที่ตัง้
ซึง่เป็นเส้นทางผา่นท่ีเช่ือมไปถึงเกือบทกุประเทศในคาบสมทุรอินโดจีน ส าหรับเส้นทางที่มีกิจกรรมการขนสง่ที่คกึคกันัน้ จะเป็น
เส้นทางที่เช่ือมโยงออกสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทาง R3A ที่เช่ือมโยงไทย-ลาว-จีน, เส้นทาง R8 R9 และ R12 ที่เช่ือมโยง
ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ที่จะมีความส าคัญมากขึน้ในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้าน
ตะวนัออกและตะวนัตก และเป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ไปยงัทา่เรือน า้ลกึทวายของพมา่ในอนาคต เป็นต้น 
 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจ าไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) ปีงบประมาณ 2556 ปรากฎว่าจ านวน
รถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 945,893 คนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2555 
ร้อยละ 6.94 โดยประเภทรถบรรทุกที่มีสดัส่วนสงูที่สดุรองลงมา 3 ล าดบัแรก คือ รถกระบะบรรทกุ รถกึ่งพ่วง และรถกระบะ
บรรทกุ ตามล าดบั และจ านวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่ด้วยรถบรรทกุ (สะสม) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีจ านวนทัง้สิน้ 
378,823 ฉบบั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2555 ร้อยละ 4.27 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตขึน้ในปี 2556 

 
ตารางข้อมลูเปรียบเทียบจ านวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2556 

ประเภทรถ 
จ านวนรถ (คนั) ร้อยละการเปลีย่นแปลง 

30 กนัยายน 2555 30 กนัยายน 2556 2555/2556 [ เพิ่ม , (ลด)] 
  รวมรถบรรทกุ 884,542 945,893 6.94 
  แยกเป็น  - ไมป่ระจ าทาง 195,232 221,234 13.32 
                 - สว่นบคุคล 689,310 724,659 5.13 

 
ตารางข้อมลูจ านวนรถบรรทกุแยกตามลกัษณะรถที่จดทะเบียน (สะสม) ณวนัท่ี 30 กนัยายน 2556      หนว่ย : คนั  

 
(ท่ีมา : กลุม่สถิติการขนสง่ กรมการขนสง่ทางบก) 
 

ประเภทรถ รวม 
กระบะ
บรรทุก 

ตู้บรรทุก 
บรรทุก
ของเหลว 

บรรทุก
วัสดุ

อันตราย 

บรรทุก
เฉพาะ
กิจ 

รถพ่วง 
รถกึ่ง
พ่วง 

บรรทุก
วัสดุยาว 

รถลาก
จูง 

ไมป่ระจ าทาง 221,234 50,286 23,881 2,421 4,467 14,209 18,491 59,632 147 47,700 
สว่นบคุคล 724,659 512,916 40,710 14,370 5,559 47,953 55,780 25,311 799 21,261 
รวม 945,893 563,202 64,591 16,791 10,026 62,162 74,271 84,943 946 68,961 
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 ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมินมลูคา่จีดีพีในภาคขนสง่และโลจิสติกส์ในปี 
2555 จะเพิ�มขึ Eนเป็น 569,774 - 578,732 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 6.3 - 8.0 
จาก 536,059 ล้านบาทในปี 2554 และได้สรุปแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยวา่นา่จะยงัคงขยายตวัตอ่เนื�อง โดยมีแรงหนนุจากความต้องการใช้บริการขนสง่
ในภาคเกษตร ก่อสร้าง และค้าปลกี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุทั Eงในประเทศ เช่น การ
ขยายฐานการผลติและศนูย์กระจายสนิค้าสูภ่มูิภาค การขยายตวัของเมือง การ
ทอ่งเที�ยวที�คกึคกัมากขึ Eน รวมทั Eงการสนบัสนนุจากภาครัฐบาล ที�มีแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื Eนฐาน เพื�อพฒันาโครงขา่ยโลจิ
สติกส์ และปัจจยัจากตา่งประเทศ เช่น ผลของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) และความร่วมมือภายใต้
กรอบ ASEAN Plus กบัประเทศพนัธมิตรนอกอาเซยีน เช่น ประเทศจีน เป็นต้น การเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสตกิส์ ซึ�งเป็น
หนึ�งในสาขาบริการ ที�มีการเร่งรัดเปิดเสรีในกรอบ AEC รวมทั Eงการปรับตวัลดลงของราคานํ Eามนัในตลาดโลก ถึงแม้วา่
ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ จะยงัต้องเผชิญกบัปัญหาคา่แรงขั Eนตํ�าที�ปรับตวัสงูขึ Eนประมาณร้อยละ 40 ปัญหาการบริหาร
จดัการคนขบัรถ และปัจจยัเสี�ยงจากอปุสงค์ในตลาดโลกออ่นแรงลงจากปัญหาวิกฤตหนี Eในยโูรโซนก็ตาม 
 ภาครัฐบาลวางแผนที�จะลดต้นทนุโลจิสติกส์ลงให้เหลอืร้อยละ 13 ภายในปี 2560 จากร้อยละ 15.2 ในปี 2553 ผา่น
การลงทนุด้านโครงสร้างพื Eนฐาน จากข้อมลูแผนยทุธศาสตร์เพื�อการฟืEนฟแูละสร้างอนาคตประเทศ ด้านการพฒันาลงทนุด้าน
โครงสร้างพื Eนฐานในปี 2555-2559 จะมีการลงทนุด้านโครงสร้างพื Eนฐานประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท โดยเน้นการลงทนุใน
สาขาการขนสง่กวา่ร้อยละ 70 และสว่นใหญ่จะเป็นด้านการขนสง่ทางบก (ที�มา : ศนูย์วจิยักสกิรไทย) 
 
การแข่งขนั 
 กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือวา่ไมม่ีคูแ่ขง่ทางธุรกิจมากนกั เนื�องจากผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 
โดยสว่นใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ�งมีการจดอนสุทิธิบตัร และอยูร่ะหวา่งการขอจดสทิธิบตัรการประดิษฐ์ 
หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ อีกทั Eงเป็นผลติภณัฑ์ที�มีการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีการตดิตั Eงระบบวิศวกรรมเพื�อสร้าง
ความแตกตา่งจากสนิค้าที�มีการจําหนา่ยโดยทั�วไป จึงทําให้มีการแขง่ขนัทางธุรกิจจํานวนไมม่ากนกั โดยจะมีคูแ่ขง่ที�ผลติและ
ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งที�มีลกัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนัอยูบ้่าง สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการตอ่ตวัถงัและ
ดดัแปลงรถบรรทกุภายในประเทศ แตส่าํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน รถ
สนบัสนนุภาคพื Eนดินภายในสนามบิน รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั จะมีคูแ่ขง่ซึ�งสว่นใหญ่เป็นบริษัทตา่งประเทศ โดยสามารถสรุปคู่
แขง่ขนัในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี E 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
คู่แข่งขันในประเทศ   

1. บริษัท พนสั แอสเซมบลีย์ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วง 
2. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จํากดั (มหาชน) ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วง 
3. บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วง 
4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จํากดั ไทย รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั 
5. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

คู่แข่งขันต่างประเทศ   
1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพื Eนดนิภายในสนามบนิ 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพื Eนดนิภายในสนามบนิ 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 
4. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

หมายเหต ุ/1 - คูแ่ข่งของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูค้าเป็นหลกั (Made to order) โดยใช้เทคนคิด้านวิศวกรรมที่ทนัสมยั และ
ความเช่ียวชาญของพนกังานในการออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงัและตดิตัง้งานระบบวิศวกรรมส าหรับรถบรรทกุประเภทตา่งๆ 
โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตัง้แตท่ าสญัญากบัลกูค้าจนสามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้าได้โดยเฉลีย่ประมาณ 120 วนั ส าหรับ
กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าหลกัของบริษัทฯ โดยเฉพาะสว่นท่ี
ต้องสัง่ซือ้และสง่มาจากตา่งประเทศ รวมทัง้ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าสัง่ผลติ 
 บริษัทฯ มีโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ที่ในการผลิตบนเนือ้ที่ดินประมาณ 50ไร่ และมีเคร่ืองจกัรในการ
ผลิตที่ทันสมัยครบถ้วน ในขัน้ตอนการผลิตจะมีการวางแผนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิมร่างชิน้งานไปจนถึงชิน้งานเสร็จสมบรูณ์ โดยมีขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ และขัน้ตอนใน
การผลติ ดงันี ้
 ขัน้ตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ 

1) เมื่อลูกค้าสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะด าเนินการส่งแบบโครงสร้างที่ลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความ
ต้องการของลกูค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไปยงัฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพื่อ
น าไปถอดแบบ ค านวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์ และค านวนต้นทนุ 

2) เมื่อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและค านวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลบัไปยงัฝ่ายขายเพื่อค านวณ
ราคาและแจ้งให้ลกูค้าทราบเพื่อตดัสนิใจ 

3) เมื่อลกูค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและสง่แบบโครงสร้าง
ผลติภณัฑ์ไปยงัฝ่ายผลติเพื่อด าเนินการผลติ 

4) ฝ่ายผลติแจ้งรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ที่ต้องการใช้ในการผลติไปยงัฝ่ายจดัซือ้เพื่อด าเนินการสัง่ซือ้วตัถดุบิ และ/
หรือจดัจ้างเหมาส าหรับงานสว่นประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้าเพื่อน ามาผลิตชิน้ส่วน / ประกอบตวัถงั / ติดตัง้งานระบบ / งานพ่นทราย
เคลอืบสผีลติภณัฑ์ 

6) เมื่อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภณัฑ์ ก่อนแจ้งไปยงัฝ่ายขายเพื่อก าหนดวนันดัตรวจสอบ
และสง่มอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า 

7) ฝ่ายขายสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า และประสานงานการให้บริการหลงัการขาย 
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แผนภาพขัน้ตอนการจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ตอนในการผลติ 

1) ผู้จดัการฝ่ายผลติ และวิศวกรผู้ควบคมุ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นในการผลติ 
2) เจ้าหน้าที่ธุรการตัง้รหสังานลงในใบรับค าสัง่ซือ้และเปิดรหสังานในระบบบญัชี 
3) วิศวกรควบคมุจดัท าแผนการผลติโดยอ้างอิงข้อมลูจากรายละเอยีดแบบสอบถามความต้องการของลกูค้า 
4) วิศวกรควบคมุ และเจ้าหน้าทีธ่รุการ จดัเตรียมแบบสัง่งานการผลติ จากฝ่ายวิศวกรรม จดัท าใบสัง่งานของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5) วิศวกรควบคมุด าเนินการผลติตามกระบวนการท่ีได้วางแผนการผลติ หากมีการแก้ไขให้ท าการปรับแผนทกุๆ 1

ครัง้ / 2 สปัดาห์ 
6) จดัท ารายงานการผลติประจ าวนั และ/หรือจดัท ารายงานผลติภณัฑ์ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีที่พบ พร้อมบนัทกึผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 
7) ท าการตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนสง่มอบงาน 

แผนภาพขัน้ตอนการผลิต 
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 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพื�อป้องกันความเสี�ยงที�
อาจจะเกิดขึ Eน ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของลูกค้าจากข้อมูล
พื Eนฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื�อถือในตัวผู้ บริหาร และประวัติการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่สําหรับงานของ
หน่วยงานราชการ จะมีความเสี�ยงเกี�ยวกับการรับชําระเงินค่อนข้างน้อย เนื�องจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แตอ่าจจะมีอตัรากําไรน้อยกวา่งานของเอกชน  สว่นงานที�ได้รับจากหน่วยงานเอกชน 
อาจมีความเสี�ยงจากการได้รับชําระเงินลา่ช้าหรือไมไ่ด้รับชําระเงิน แตจ่ะมีอตัรากําไรที�เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทฯ กําหนดไว้ 
ทั Eงนี E นอกจากการประเมินศกัยภาพทางการเงินและความนา่เชื�อถือของลกูค้าแล้ว บริษัทฯ ยงัพิจารณาความพร้อมของบริษัทฯ 
เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหว่างทําและงานที�ยงัไม่ได้สง่มอบ จํานวนบคุลากร เครื�องมือและอปุกรณ์ และเงินทนุหมนุเวียน 
เป็นต้น เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ลกูค้า วา่การดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื�อนไขของสญัญา 
 
ด้านการจัดซื 2อ 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีฝ่ายจดัซื Eอรวมทั Eงหมดจํานวน 6 คน แบง่เป็นฝ่ายจดัซื Eอในประเทศจํานวน 5 คน และฝ่ายจดัซื Eอ
ตา่งประเทศจํานวน 1 คน การจดัซื Eอวตัถดุิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมลูฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทนุ ที�ได้สรุปปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์ที�จะต้องใช้ในการผลติ เพื�อตรวจสอบกบัข้อมลูในคลงัสนิค้าวา่มวีสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วหรือไม ่ หรือมีจํานวนเพียงพอตอ่
การใช้งานหรือไม ่จากนั Eนจึงทําการสอบราคาจากคูค้่าที�อยูใ่นทะเบียนรายชื�อคูค้่าของบริษัทฯ เพื�อสรุปการสั�งซื Eอและกําหนดวนั
จดัสง่วสัดอุปุกรณ์มายงับริษัทฯ ตอ่ไป 
 บริษัทฯ สามารถแบง่กลุม่คูค้่าที�เป็นทั Eงผู้ผลติและ/หรือผู้จดัจําหนา่ย ออกเป็นคูค้่าในประเทศและคูค้่าตา่งประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดงันี E 

� คูค้่าในประเทศ : บริษัทฯ จะตดิตอ่ซื Eอวสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คูค้่าในประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์ที�สามารถ
จดัซื Eอได้ภายในประเทศ อาทิ หวัรถ, แชสซี, ช่วงลา่ง, เหลก็, อลมูิเนียม, สายไฟ, ส,ี วสัดสุิ Eนเปลอืง เป็นต้น 
โดยทําการเช็คราคาวตัถดุิบจากคูค้่า 2-3 ราย ที�ผา่นเกณฑ์เบื Eองต้นในการสั�งซื Eอแตล่ะคราวสาํหรับวสัดุ
อปุกรณ์แตล่ะประเภท อาทิ ยี�ห้อที�จําหนา่ย (กรณีที�ลกูค้ากําหนดยี�ห้อเอง), คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์, 
ปริมาณที�สามารถผลติและจดัสง่ได้ เป็นต้น เพื�อให้เสนอราคามาและนําใบเสนอราคามาเปรียบเทียบ
เงื�อนไขทางการค้า อาทิ ยี�ห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ก่อนพิจารณา
คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสั�งซื Eอวสัดอุปุกรณ์ 
 บริษัทฯ จะมกีารประเมินผลคูค้่าทกุๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าที�ได้บนัทกึ
ไว้ประจําทกุเดือน ทั Eงนี Eบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจดัซื Eอสรรหาคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาในทะเบียน
รายชื�อคูค้่า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสาํหรับทกุๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ 

� คูค้่าตา่งประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซื Eอวสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าตา่งประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 
มีนโยบายที�จะติดตอ่สั�งซื Eอโดยตรงจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหนา่ยสาํหรับวสัดอุปุกรณ์แตล่ะประเภท ยกเว้น 
วสัดอุปุกรณ์บางรายการที�มีสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรตา่งประเทศอยูแ่ล้ว อาทิ ระบบไฮโดร
ลคิ ระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้า จะสั�งซื Eอโดยตรงจาก Doll ประเทศเยอรมนี ซึ�งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที�
ร่วมทนุกนัมานาน ปัจจบุนัยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 1.82 ของทนุจดทะเบียน (หลงั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุสดัสว่นจะลดลงเหลอืร้อยละ 1.31) เป็นต้น 
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ตารางแสดงมลูคา่และสดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2554 - 2556 

ยอดสั่งซือ้วตัถุดิบ 2554 2555 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 341.87 55.40 439.57 77.00 540.36 78.09 
ตา่งประเทศ 275.28 44.60 131.28 23.00 151.62 21.91 

รวม 617.15 100.00 570.85 100.00 691.98 100.00 

 
ด้านการจัดจ้าง 
 บริษัทฯ มีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาในงานกลงึโลหะ, งานตดัโลหะ และงานพบัโลหะ เพื่อให้ได้สว่นประกอบ
ตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการใช้ในแตล่ะผลติภณัฑ์ หรือจดัจ้างผู้ รับเหมางานพน่ทรายเคลอืบสผีลติภณัฑ์ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น
งานที่ไม่ต้องอาศยัทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตที่ต้องใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถท าให้กระบวนการผลิตท าควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาการผลติได้ระดบัหนึง่ 
 หากในกระบวนการผลติมีความจ าเป็นต้องจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาภายนอก ฝ่ายจดัซือ้จะตดิตอ่ไปยงัผู้ รับเหมา 
2-3 ราย ที่ผา่นเกณฑ์เบือ้งต้นในการสัง่จ้างแตล่ะคราวส าหรับแตล่ะประเภทงานจดัจ้าง เพือ่ให้เสนอบริการมาและน าใบเสนอ
บริการมาเปรียบเทยีบเง่ือนไขทางการค้า อาทิ ราคา สว่นลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่ฝ่ายจดัซือ้จะพิจารณา
คดัเลอืกและท าข้อตกลงการสัง่จ้างงานบริการดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทมีการประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื่องเช่นเดียวกนั
กบัคูค้่าที่เป็นผู้จ าหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 
 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
 ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืแจ้งจากส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น เร่ืองให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ที่
ก่อให้เกิดกลิน่จากการพน่ส ี และเสยีงดงัจากการตดั เจียร์ และเคาะโลหะชิน้งาน ซึง่ปัจจบุนัได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า
จากส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการจดัการ
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพื่อไมก่่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที่อยู่
ใกล้เคยีงโรงงาน ทัง้นี ้เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้กบัพนกังานและชมุชนข้างเคียงโรงงาน รวมทัง้ 
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและค าแนะน าผา่น Facebook อีกทางหนึง่ด้วย 
 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 
 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ และติดตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์
กลาส น า้หนกัเบา ส าหรับรถขนสง่สนิค้า อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคณุภาพสนิค้า อาทิ พืช, ผกั, ผลไม้, เนือ้สตัว์, สตัว์ทะเล, 
เบเกอร่ี, นม, น า้แขง็ เป็นต้น รวมทัง้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ขนสง่สนิค้าประเภทอื่น อาทิ การขนสง่ดอกไม้, สมนุไพร, ยา
รักษาโรค, โลหิต และสารเคมีบางชนดิ เป็นต้น โดยมีหลกัการวา่ต้องท าการรักษาคณุภาพของสนิค้าด้วยการควบคมุอณุหภมูิ
จากต้นทางจนถงึปลายทางให้อยูใ่นสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึน้รูปเป็นชิน้เดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วย
โครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึง่ท าให้ฉนวนกนัความร้อนท างานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ ป้องกนัน า้ร่ัวซมึ รักษารูปทรง ยืดอายกุาร
ใช้งานได้ยาวนานกวา่ และท าให้รถที่ติดตัง้ตู้ ห้องเย็นของ CTV-TMT มีน า้หนกัเบากวา่รถที่ติดตัง้ตู้ของคูแ่ขง่รายอื่นๆ ซึง่ผนงัตู้
ผลติจากวสัดปุระเภทอื่นๆ ถึง 35% - 40% แตม่ีความแขง็แรงมากกวา่ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแขง็แรงภายใน
เป็นพิเศษ อปุกรณ์ตา่งๆ ที่เป็นสว่นประกอบก็มมีาตรฐาน ภายในตู้ ห้องเย็นยงัสามารถติดตัง้อปุกรณ์พิเศษเพิ่มเตมิ (Double 
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Deck) เพื่อแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชัน้ได้ Jumbo Box Trailers ผลติส าหรับติดตัง้บน Chassis ทัง้แบบ 2 เพลา และ 3 
เพลา 
 ทัง้นี ้ เทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึน้รูปเป็นชิน้เดยีวของ CTV-TMT ซึง่ได้ซือ้ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีดงักลา่วจาก
เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝร่ังเศสเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนั CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ที่สามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบาความยาวตอ่เนื่องสงูสดุ 15 เมตร ซึง่รถบรรทกุที ่CTV-TMT ให้บริการติดตัง้ผนงัไฟ
เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอพั, รถบรรทกุ 6 ล้อ, รถบรรทกุ 8 ล้อ, รถบรรทกุ 10 ล้อ, รถก่ิงพว่ง, รถพว่ง 
และตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 
 2.6.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทยอ่ยมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความแตกตา่งจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ ความทนัสมยั, มีน า้หนกัเบา, มคีวาม
คงทน และง่ายตอ่การซอ่มแซม เป็นต้น 
 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึน้รูปชิน้เดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถ
ผลติได้ความยาวตอ่เนื่องสงูสดุถงึ 15 เมตร ซึง่ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทยอ่ยมกีารก าหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซึง่ราคาที่
ก าหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาลา่สดุอ้างองิตามต้นทนุการผลติจริงในแตล่ะชว่งเวลา กรณีลกูค้า
ต้องการติดตัง้อปุกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ก็จะมีการบวกเพิ่มราคาส าหรับอปุกรณ์เสริมดงักลา่ว ซึง่ทางบริษัทยอ่ยก าหนดราคา
ผลติภณัฑ์ในอตัราที่สามารถแขง่ขนัได้ และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทยอ่ยเน้นการจ าหนา่ยสนิค้าผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถงึกลุม่ลกูค้าโดยตรงจากทีมขาย 
2. ลกูค้าที่ซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะน าลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 
3. บริษัทผู้จดัจ าหนา่ยหวัรถลากจงูเป็นผู้แนะน าลกูค้าให้มาติดตัง้ตู้ ห้องเย็นกบับริษัทยอ่ยโดยตรง 

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
 บริษัทยอ่ยให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงันี ้

1. บริษัทเน้นการให้บริการท่ีเป็นกนัเอง เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ให้บริการหลงัการขาย อาทิ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใช้งาน และการซอ่มบ ารุง เป็นต้น 
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2. บริษัทมีการออกบธูงานแสดงสนิค้าตา่งๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที่ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เป็นต้น 

2.6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าที่ใกล้เคียงกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เนื่องจากลกูค้าที่
สัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจขนสง่สนิค้าที่ต้องการรักษาคณุภาพสนิค้า ซึง่บริษัทยอ่ยจะผลติตาม
ค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) บริษัทยอ่ยมีการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในประเทศทัง้หมด 
 
2.6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทยอ่ย คอื ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสน า้หนกัเบาส าหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึง่พว่งประเภทตา่งๆ 
ซึง่ถือวา่อยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมลูกลุม่ธุรกิจผลติตู้
บรรทกุ (Container) ส าหรับรถบรรทกุ และรถพว่ง-กึ่งพว่ง นอกจากนี ้ กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่
และโลจิสติกส์ ดงันัน้ในการวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทยอ่ยจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจผลติตู้บรรทกุ 
และธุรกิจโลจิสติกส์ (สามารถศกึษาข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ ได้จากหวัข้อ 2.3 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
หน้า 1.2-9) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) ส าหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง 
ตารางแสดงมลูคา่ตลาดรวมของตู้บรรทกุปี 2555-2556 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
เปรียบเทียบ 

 
ปี 2555 จ านวน 7,068 คนั 

 
ปี 2556 จ านวน 9,117 คนั 

 
การเปลี่ยนแปลง 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
จ านวนตู้รวม % 

จ านวนตู้บรรทกุ (ตู้ ) 7,068 6,008 1,060 
 

9,117 7,750 1,367 
 

2,049 29% 
สดัสว่นตามประเภทตู้ (%) 100 % 85 % 15 % 

 
100 % 85 % 15 % 

   มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 2,226.40 1,802.40 424.00 
 

2,929.27 2,371.5 557.77 
   หมายเหต ุ ข้อมลู เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2556 

ที่มา :ข้อมลูจากกรมการขนสง่ทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ 
 

 ในปี 2556 ธุรกิจรถตู้บรรทกุ (Container) มีปริมาณการผลติรวม 9,117 ตู้  ปรับตวัเพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 2,049 
ตู้  หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 ของปริมาณการผลติปีกอ่นหน้า มลูคา่ตลาดรวมในปี 2556 ประมาณ 2,929.27 ล้าน
บาท ประกอบด้วยตู้บรรทกุแห้งจ านวน 7,750 ตู้  มลูคา่ตลาด 2,371.50 ล้านบาท และตู้บรรทกุเย็น จ านวน 1,367 ตู้  มลูคา่
ตลาด 557.77 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินวา่ปริมาณการผลติตู้บรรทกุจะมีแนวโน้มเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุปีใน
ทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจโลจิสตกิส์ของประเทศไทย เนื่องจากปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ อาทิ ความต้องการใช้บริการขนสง่ทัง้ใน
ประเทศและการขนสง่ระหวา่งประเทศ การขยายฐานการผลติและศนูย์กระจายสนิค้าสูภ่มูิภาค การเปิดเสรีสาขาบริการด้านโล
จิสติกส์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น 

การแข่งขนั 
 คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
1. บริษัท ลมัเบอเร่ท์ เอเชีย จ ากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 

2. บริษัท รุจโอฬาร จ ากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้สแตนเลส 
3. บริษัท แคร่ีบอย มาร์เก็ตติง้ จ ากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 
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2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทยอ่ยรับจ้างผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูค้า (Made to order) โดยใช้เทคโนโลยีที่ล า้สมยัในการผลติผนงัห้องเยน็ 
ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึน้รูปเป็นชิน้เดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างโลหะรวมกบัไฟเบอร์กลาส 
 บริษัทยอ่ยมีโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ที่ในโรงงานเดยีวกนักบัของบริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรในการผลติที่
ทนัสมยัและในปี 2556 ได้ท าการขยายก าลงัการผลติอีก 1 สายการผลติ ในขัน้ตอนการผลติ จะมีการวางแผนและบริหารการ
ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ และให้ความส าคญัในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์เช่นเดยีวกนักบับริษัทฯ 
 ในสว่นของขัน้ตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ และขัน้ตอนในการผลติ บริษัทยอ่ยมีแผนผงัขัน้ตอนเหมือนกบัของ
บริษัทฯ ทกุประการ (ศกึษาข้อมลูได้ในหวัข้อ 2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ ด้านการผลติ หน้า 1.2-15) 
 
ด้านการจัดซือ้ 
 บริษัทยอ่ยได้วา่จ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจดัซือ้จดัจ้างในประเทศ ส าหรับการจดัซือ้ตา่งประเทศจะมีพนกังาน
ดแูลของบริษัทยอ่ย ซึง่วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติ บริษัทยอ่ยท าการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลติและผู้จดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยไมม่กีารพึง่พิงคูค้่ารายใดรายหนึง่อยา่งมีนยัส าคญั 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 ในบางกรณี ลกูค้าสัง่ซือ้ตู้ ห้องเยน็ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทยอ่ย แตจ่ะต้องมกีารประกอบและติดตัง้ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์
กลาสเช่ือมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ่งพว่ง ที่ลกูค้าจดัหามาเอง หรือขอสัง่ซือ้แบบส าเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ ห้อง
เย็นไฟเบอร์กลาส บริษัทยอ่ยจะท าใบสัง่งานมายงับริษัทฯ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบและติดตัง้ให้ 
 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
 บริษัทยอ่ยให้ความส าคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก ซึง่อาจก่อให้เกิดมลภาวะเร่ืองกลิน่, 
ฝุ่ น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขัน้ตอนในการป้องกนัผลกระทบ ดงันี ้

(ก) มลภาวะเร่ืองกลิน่ : บริษัทใช้พดัลมดดูอากาศผา่นมา่นสเปรย์น า้ 
(ข) มลภาวะเร่ืองฝุ่ น : บริษัทจดัเก็บผา่นมา่นสเปรย์น า้ และสง่ให้ผู้ รับเหมาด าเนินการท าลาย 
(ค) มลภาวะเร่ืองกากสารเคมี : บริษัทจดัเก็บ และสง่ให้ผู้ รับเหมาด าเนินการท าลาย 

 

2.8 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรับงานตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า และมีงานที่อยูร่ะหวา่งผลติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่รวมประมาณ 496.21 ล้านบาท ประกอบด้วย งานท่ียงัไมส่ง่มอบของบริษัทฯ 472.78 
ล้านบาท และงานของบริษัทยอ่ย 23.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดลกูค้าที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปดงันี ้

ล าดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

ระยะเวลาส่งมอบ
ตามสัญญา 

มูลค่าตาม
สัญญา 

มูลค่าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 56 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 
1 ลกูค้ารายที่ 1 2 Axles Side Curtain Semi-Trailer 15 ต.ค.56 18 เม.ย.57 109.22 89.44 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 ไมมี่ลกูค้ารายใดมีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสีย่ง รวมทัง้รายละเอียดข้อมลูอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีอ้ย่างรอบคอบก่อน
การตดัสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบบันีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ ทัง้นีปั้จจยัความเสีย่งที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้มิได้เป็นปัจจยัความเสีย่งทัง้หมดที่มีอยู ่กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเสีย่ง
อื่นๆ ที่บริษัทฯ ยงัไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
บริษัทฯ ในขณะนี ้แตใ่นอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อรายได้ ผลก าไร สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง แหล่งเงินทนุ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ก่อนการตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้อมลูอยา่งรอบคอบ และปัจจยัความเสีย่งทัง้หมดที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยไมจ่ ากดัเพียงปัจจยัความเสี่ยง
ที่ได้กลา่วไว้ในเอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ 
 
 นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทฯ ที่ปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันี ้อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เช่ือว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” 
หรือค าหรือข้อความอื่นใดในท านองเดียวกนั เป็นค าหรือข้อความที่บ่งชีถ้ึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
และผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 
 

3.1   ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 

1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการรับจ้างผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) โดยมีลกัษณะการรับ

งานโดยตรงจากผู้วา่จ้างเป็นสญัญาวา่จ้างในการผลติ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ เนื่องจาก
เมื่อบริษัทฯ สง่มอบสนิค้าที่ผลติเสร็จหรือให้บริการบริหารโครงการให้กบัลกูค้าเรียบร้อยตามสญัญาว่าจ้างแล้ว แต่ยงัไม่มีค าสัง่
ซือ้ใหม ่(Order) หรือยงัไมม่ีงานโครงการใหมจ่ากลกูค้าเข้ามารองรับ รายได้ของบริษัทฯ ก็อาจจะลดลงในขณะท่ีบริษัทฯ ยงัคงมี
ภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เป็นคา่ใช้จ่ายประจ าหรือคา่ใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทนุทาง
การเงิน เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีรายได้ตามสญัญาเท่ากับ 636.85 ล้านบาท 625.66 ล้านบาท และ 767.46 
ล้านบาท ตามล าดบั 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึงมีการก าหนดแผนป้องกนัความเสี่ยงไว้ โดยใช้นโยบาย

การบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจดัท าและก าหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly Budgeting) ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงเป้าหมายรายได้ คา่ใช้จ่าย และคาดการณ์ผลก าไรในแตล่ะปี ฝ่ายบญัชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูและน าเสนอต่อผู้บริหาร
ในระดบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นงบประมาณรายปี รวมทัง้ใช้ประกอบการ
ติดตามและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน ผา่นการประชมุประจ าเดือนของทกุฝ่ายงาน และรวบรวมน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูสามารถน าข้อมลูไป
วิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดตอ่ประมลูงานโครงการใหมไ่ด้ให้สอดคล้องกบังานที่ทยอยจบ เพื่อให้มีสญัญาว่าจ้างใน
การผลติและสญัญารับจ้างบริหารโครงการอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะสง่ผลให้สามารถลดความเสีย่งจากความไมต่่อเนื่องของรายได้ 
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2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจ ากัด 

 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design 
Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภท รถสนบัสนนุภาคพืน้ดินภายในสนามบิน (Ground Support Equipment (“GSE”) เช่น รถ
ล าเลียงอาหารขึน้เคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น โดยในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่สินค้า GSE 
ในสดัส่วนร้อยละ 56.60, 55.29 และ 43.28 ของรายได้รวมตามสญัญา ตามล าดบั ซึ่งลกูค้าที่สัง่ซือ้สินค้ากลุม่ดงักลา่วอยู่ใน
ธุรกิจครัวการบนิ และกลุม่อตุสาหกรรมการบิน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุม่อตุสาหกรรมในวงจ ากดั หาก
อตุสาหกรรมการบินประสบปัญหาคือจ านวนผู้โดยสารทางเคร่ืองบินมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนยัส าคญั หรือลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัว
การบินเปลีย่นไปสัง่ซือ้สนิค้าจากคูแ่ขง่รายอื่นไมว่า่จะเป็นปัจจยัด้านคณุภาพสินค้า ราคาสินค้า หรือปัญหาคณุภาพการบริการ 
จนสง่ผลให้กลุม่ลกูค้าดงักล่าวสัง่ซือ้สินค้าลดลงหรือไม่ติดต่อสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ ย่อมจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี่ยงดงักล่าว แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีความมัน่ใจว่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วมากนกั เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความส าคญักบันโยบายในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล  เน้นการให้บริการหลงัการขายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุทกุพืน้ที่ในภูมิภาค พร้อมทัง้มีการ
รักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ามาอยา่งตอ่เนื่อง กอปรกบับริษัทฯ มีความหลากหลายของประเภทสนิค้าทัง้ในกลุม่ผลิตภณัฑ์
ออกแบบพิเศษ และกลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน รวมทัง้มีการขยายธุรกิจด้านการรับจ้างบริหารโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มสดัส่วน
รายได้กลุม่อื่นให้มากขึน้และให้เกิดความเหมาะสม ลดความเสีย่งจากการพึง่พิงกลุม่อตุสาหกรรมที่จ ากดัได้ 
 

 

3.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต 
  

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบหลัก 

 บริษัทฯ อาจได้รับความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบตา่งๆ ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่ใช้
ในการผลติของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ โดยวตัถุดุิบบางรายการจะต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ สง่ผลให้
บริษัทฯ มีความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาจากปัจจยัตา่งๆ กรณีที่ราคาวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบตา่งๆ เปลีย่นแปลง
ไปในทิศทางที่สงูขึน้ จะสง่ผลให้ต้นทนุการผลติของบริษัทฯ สงูขึน้ และอาจจะกระทบตอ่ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับโครงการ
ที่ยงัไมไ่ด้สัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบหรือยงัสัง่ซือ้ไมค่รบ ในกรณีที่บริษัทฯ ไมส่ามารถปรับเพิ่มราคาสนิค้ากบัลกูค้าได้ 
 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสีย่งดงักลา่ว โดยจะวางแผนการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์และมีนโยบาย
ในการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) รวมทัง้การก าหนดราคาขายสนิค้าบริษัทฯ ใช้
นโยบายต้นทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึง่ต้นทนุวตัถดุิบจะต้องสัง่ซือ้จะมีการสอบทานราคาให้เป็นราคาปัจจบุนั
ก่อนน าไปใช้ในการค านวณราคาขาย ส าหรับวสัดอุปุกรณ์สว่นที่ยงัไมไ่ด้สัง่ซือ้หรือวสัดสุิน้เปลอืงตา่งๆ บริษัทฯ มีการก าหนดคา่
เผ่ือเหลอืเผ่ือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ไว้เป็นสว่นหนึง่ของการค านวณราคาขายเช่นกนั ผู้บริหารบริษัทฯ จึงมองวา่จะไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วมากนกั 
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3.3 ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

1) ความเสี่ยงจากการถกูยกเลิกค าสั่งซือ้หรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลติสนิค้าตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) หรือรับจ้างบริหารโครงการ 
(Project Management and Services) โดยมีข้อตกลงในรูปแบบสญัญารับจ้างผลติสนิค้าหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ
แล้วแตก่รณี ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่งจากความเสยีหายหากมีการยกเลกิสญัญาจ้างผลติหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ
ก่อนก าหนดจากลกูค้าหรือเจ้าของโครงการ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสีย่งดงักลา่ว เนื่องจากหากมีการถกูยกเลกิสญัญาก่อนก าหนด ยอ่มสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ อนัเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จที่ส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าโดยมีเง่ือนไขให้ลกูค้าเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดไมส่ามารถเพิก
ถอนได้ (Irrevocable Letter of Credit) เต็มจ านวนคา่สนิค้าสว่นที่เหลอืหลงัจากหกัเงินมดัจ า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญักบัการรักษาคณุภาพทัง้ด้านคณุภาพสินค้าหรือคณุภาพการบริการ สนิค้าของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด การสง่มอบสนิค้าทนัเวลาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาจ้างผลติ ทัง้นี ้ ที่ผา่นมาบริษัทฯ ยงัไมเ่คยถกูบอกเลกิ
สญัญาก่อนก าหนด 

3.4 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีการน าเข้าวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบของสนิค้าจากตา่งประเทศ รวมทัง้มีการจ าหน่ายสินค้า
ให้แก่ลกูค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราตา่งประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึงมีการก าหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่น โดยฝ่ายจดัหาเงินทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการค านวณเงินท่ีจะได้รับตามสญัญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเง่ือนไขการ
สง่มอบสินค้า และค านวณเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อซือ้วสัดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการสัง่ซือ้วตัถุดิบ 
โดยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาดในขณะนัน้ส าหรับแต่ละสกุลเงิน และให้ท าการสั่งซือ้หรือสั่งขายเงินตรา
ต่างประเทศจากธนาคารท่ีบริษัทฯ ใช้บริการวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เท่านัน้ 
บริษัทฯ มีการก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นประจ าทุกปีเมื่อมีการจัดท า
งบประมาณประจ าปี หรือกรณีที่มีเหตกุารณ์จ าเป็นเร่งดว่น 

2) ความเสี่ยงจากการรับช าระเงนิล่าช้า 
 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตสินค้าตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) ซึ่งมีการก าหนดสง่มอบสินค้า
และรับช าระเงินตามเง่ือนไขที่ตกลงในสญัญา หรือเป็นผู้ให้บริการรับบริหารโครงการซึง่เป็นงานที่ต้องให้บริการก่อนการเรียกเก็บ
เงินตามเง่ือนไขที่ตกลง ท าให้บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการที่ลกูค้าบางรายอาจช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการลา่ช้า หรืออาจมี
ปัญหาในการช าระเงิน ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่ง
เป็นรายจ่ายประจ าทกุเดือน หรือมีก าหนดการช าระคา่วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบที่สัง่ซือ้จากคูค้่า 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี่ยงดงักลา่ว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ จึงก าหนดแผนป้องกนั
ความเสี่ยงโดยมีนโยบายประเมินศกัยภาพของลูกค้าหรือผู้ ว่าจ้างก่อนพิจารณารับค าสัง่ซือ้หรือตกลงให้บริการ และมีการ
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ก าหนดให้ลูกค้าช าระเงินมดัจ าล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอตัราร้อยละ 20 - ร้อยละ 30 ของมูลค่าสัง่ซือ้ตามสญัญา ในกรณี
สญัญาจ้างผลติสนิค้า และมีการก าหนดให้เจ้าของโครงการช าระคา่บริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของ
งานบริการที่เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสรุปรายงานการรับช าระเงินของลกูค้า หากมีลกูค้ารายใด
เกินก าหนดช าระเงินจะต้องท าการติดตามเรียกช าระเงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูทราบโดย
ทนัท ีซึง่ที่ผา่นมาลกูค้าธุรกิจครัวการบินท่ีสง่ออกไปยงัต่างประเทศและในประเทศ  บริษัทยงัไม่พบว่าลกูค้าช าระเงินลา่ช้ากว่า
ก าหนดที่ตกลงในสญัญา 

3.5  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

1) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เกนิกว่าร้อยละ 50 
 เนื่องจาก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ (วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556) กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจ านวนได้ 454,575,700 หุ้น คิดป็นร้อยละ 63.13 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึง
ท าให้กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย สามารถควบคมุมติ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้
กรรมการ หรือการขอมตใินเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัท
ก าหนดต้องให้ได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจงึไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสีย่งดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551  ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี 
รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยงัค านึงถึงการให้ความส าคญักบั
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด และสม ่าเสมอ ดงันัน้ บริษัทจึง
มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 

2) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาวงเงนิสนิเชื่อ 
 เนื่องจากธนาคารแหง่หนึง่ที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้บริการวงเงินสนิเช่ืออยู ่มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาวงเงิน
สนิเช่ือเร่ืองการรักษาสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้
(D-SCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ ส าหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่จะพิจารณาจากงบการเงินรวมงวดปีบญัชี บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการถูกระงบัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารดงักลา่วหากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดเง่ือนไขเร่ืองการรักษา
สดัสว่นทางการเงินดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยต้องจดัหาวงเงินจากธนาคารอื่นมาทดแทน หรือต้องจดัสรรกระแส
เงินสดในกิจการมาช าระคืนหนีต้ามวงเงินดงักลา่ว 
 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 บริษัทฯ มีสดัสว่น D/E Ratio 1.05 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
หนี ้(DSCR) เท่ากบั 1.95 ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารก าหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
สามารถรักษาสดัสว่นทางการเงินได้ตามเง่ือนไขของธนาคาร และถึงแม้บริษัทจะถูกระงบัวงเงินโดยธนาคารดงักล่าวก็ไม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงมีวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนจากธนาคารอื่นมาใช้
ทดแทนได้อยา่งเพียงพอ และมีกระแสเงินสดสทุธิภายในกิจการท่ีจะสามารถน ามาช าระคืนหนีไ้ด้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจ าน า / จ านอง 
(ล้านบาท) 

1. ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ      
1.1. โฉนดเลขท่ี 11622 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวดั

ขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิ 41-0-92.1 ไร่ 
บริษัทฯ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
58.19 จ านองธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 714.00  

1.2. โฉนดเลขท่ี 39614, 50100 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิรวม 7-1-24 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

14.00 จ านองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 208.00 

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

บริษัทฯ ท่ีดนิส าหรับโครงการในอนาคต 59.34 จ านองธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 26.00 

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

บริษัทฯ ท่ีดนิบ้านพกัสวสัดกิารพนกังาน 5.41 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

บริษัทย่อย ท่ีดนิส าหรับโครงการในอนาคต 17.53 จ านองธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 16.00 

รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ   154.47   
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

2.1. สิ่งปลูกสร้างเลขท่ีเลขท่ี 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 39614, 50100 และ 11622) 

 
บริษัทฯ 

 
ส านกังานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 
117.36 

 
จ านองธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

จ านองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 
714.00 
208.00 

2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี  เลขท่ี 66/5 หมู่ 2 ต าบลโป่ง อ าเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 47813 และ 49992 เนือ้ท่ีดิน 7-0-30 ไร่ ซึ่ง
บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าช่วงที่ดนิเช่าตอ่จากผู้ ถือสิทธิการเช่า) 
 

บริษัทฯ ส านกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ 8.29 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจ าน า / จ านอง 
(ล้านบาท) 

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

บริษัทฯ บ้านพกัสวสัดิการพนกังาน 3.20 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.4. บ้านเลขท่ี 5 (บ้านริมน า้)  ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทย่อย สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ส าหรับ
โครงการในอนาคต 

11.93 จ านองธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 16.00 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   140.78   

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์/เคร่ืองมือ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีส านกังานและโรงงาน 22.25 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีส านกังานและโรงงาน 4.02 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีส านกังานและโรงงาน 6.66 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
เคร่ืองจกัรการผลิตระหวา่งตดิตัง้) 

บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีส านกังานและโรงงาน 
8.82 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   337.00   
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ&บริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 38.57 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบญัชี การจดัซือ้ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคมุการ
ผลติสนิค้า)  คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี (คา่ความเช่ียวชาญ) เคร่ืองหมายการค้า และคา่สทิธิบตัรระหวา่งการจดทะเบียน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าบริษัท (Logo) และเคร่ืองหมายการค้าส าหรับตราสินค้า 
(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธ์ิ รายละเอียด 

1  

 
 

บริษัทฯ 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าที่ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าของ DOLL หรือแบบสนิค้าที่พฒันาร่วมกนั
ระหวา่งบริษัทฯ กบั DOLL 

2 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าที่ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

3 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าที่ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

4 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าที่ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

5 

 
บริษัทยอ่ย 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์
โมเทค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

หมายเหต ุ: - ล าดบัท่ี 3,5 อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบตัรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 11 
รายการ ตามรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันที่ได้รับ วันหมดอาย ุ

1 กลไกการเปิด-ปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ 3 ก.ย. 53 24 ส.ค. 57 
2 ชดุเพิม่ความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 54 19 ก.ค. 59 
3 ชดุประกบยดึคานเสริม 18 ม.ค. 54 7 ก.ค. 59 
4 ชดุบนัไดลงิขึน้หลงัคารถ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
5 ชดุบนัไดขึน้หลงัคาตู้ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
6 บนัไดขึน้ลงรถ 26 ธ.ค. 54 21 ก.ย. 60 
7 อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 12  ก.ย.  56 19  ต.ค.  60 
8 โครงหลงัคาสะพานเทียบเคร่ืองบนิของรถขนสง่เสบียงขึน้เคร่ืองบนิ 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
9 โครงสร้างขาค า้ยนัของรถขนสง่เสบียงขึน้เคร่ืองบิน 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
10 ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแชสซีส์ 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
11 อปุกรณ์ก าหนดต าแหนง่การวางของตู้สนิค้า 19  ก.ค.  56 19  ต.ค.  60 

หมายเหต ุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทอยู่ระหวา่งย่ืนขอจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรและ/หรือสิทธิบตัรอีก 86 รายการ 
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4.3 สัญญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 
4.3.1  สัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร 

 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่อาคาร จากนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการบริษัท) เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี ้

สัญญาเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานหลักสี่ 
ที่ตัง้ : เลขที่ 96/25  ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
คูส่ญัญา : นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 
พืน้ท่ีเช่า : 2,894 ตารางเมตร 
คา่เช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้ เช่าจะช าระคา่เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ครัง้เดยีวในวนัครบก าหนดอายสุญัญา) 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2559) 

 
      4.3.2  สัญญาเช่าที่ดิน 

บริษัทฯ ท าสญัญาเชา่ชว่งทีด่ิน จากนายตอ่ศกัดิ์ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ ถือสทิธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิท่ีดิน) เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ โดยมีรายละเอยีดสญัญา ดงันี ้

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ จังหวัดชลบุรี 
ที่ตัง้ : โฉนดเลขที่ 49992 เลขที่ดิน 77 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

โฉนดเลขที่ 47813 เลขที่ดิน 1 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 
คูส่ญัญา : นายตอ่ศกัดิ์ โลห์ไพศาลกฤช 
เนือ้ที่ดิน : 7-0-30 ไร่ 
คา่เช่า : 300,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554 ถึง วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557) และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 

 
บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าทีด่ินและสิง่ปลกูสร้าง จากนางสาวพิน บญุช่วย เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ศนูย์ซอ่มหนกัรถบรรทกุ 

โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ้

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่ตัง้ : โฉนดเลขที่ 16586 เลขที่ดิน 166 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย(พระราชวงั) จ.พระนครศรีอยธุยา 13170  
คูส่ญัญา : นางสาวพิน  บญุช่วย 
เนือ้ที่ดิน : 8 ไร่ 
คา่เช่า : 220,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558) 
 

       4.3.3  สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่อาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พืน้ที่อาคาร
และโรงงาน เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทย่อย และพืน้ที่อาคารส านกังานสาขาในกรุงเทพฯ ชัน้ 2 เพื่อใช้เป็น
ส านกังานสาขาของบริษัทย่อย รวมทัง้ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่อาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั (บริษัทที่มีความ
เก่ียวโยงกับผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พืน้ที่อาคารส านักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ดงันี ้

 



  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 1.4 - 5 

สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน 
ที่ตัง้ : ที่ดินโฉนดที่ 11622 เลขที่ดิน 39 หน้าส ารวจ 4968 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 

40000 
คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 
พืน้ท่ีเช่า : บางสว่นของโฉนดด้านทิศตะวนัออก พืน้ท่ีเช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)  
คา่เช่า : 200,000 บาท / เดือน  
ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2557) 
 

สัญญาให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงานชัน้ 2  
ที่ตัง้ : เลขที่ 96/25 หมูท่ี่ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 

10210 
คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั 
คา่เช่า : 20,000 บาท / เดือน 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 

สัญญาให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน  
ที่ตัง้ : เลขที่ 265 หมูท่ี่ 4 ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
คูส่ญัญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากดั 
คา่เช่า : 30,000 บาท / เดือน (ช าระคา่เชา่ครัง้เดียวภายในเดือนที่ครบก าหนดอายสุญัญาเชา่) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 
      4.3.4  กรมธรรม์ 

คู่สัญญา : บริษัท นวกจิประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
กรมธรรม์เลขที ่ : F1QJSC-001-000 (KKD-FFPC-13) 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน 2556 ถึง วนัท่ี 12 มิถนุายน 2557) 
จ านวนเงินเอาประกนั : 74,300,000 บาท (เจ็ดสบิสีล้่านสามแสนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
 
 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มมีลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยวิธีราคาทนุรวมทัง้สิน้ 22.60 บาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 2.36 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 
  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 



  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 1.4 - 6 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับงาน โดยลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจที่รู้จกักนัมานานหรือบริษัทที่มีช่ือเสียง เพื่อจดัตัง้กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) 
ส าหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน อตัราการท าก าไรต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาคดัเลอืกพนัธมิตรทางธุรกิจที่น่าเช่ือถือ 
ทัง้ในเร่ืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือของผู้บริหาร เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการ
ร่วมงานกนัในอนาคต 
 ส าหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพ
คลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยที่มีศกัยภาพที่จะเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส าคญั และโครงการลงทนุแตล่ะครัง้จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิที่ก าหนดไว้  ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า
ไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่ส าคญัของบริษัทย่อยดงักล่าวให้
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.5 - 1 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใด

ที่อาจสง่ผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ  ทีม่ีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยา่งมีนยัส าคญั 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.6 - 1 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์                                                                  

: 
: 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 
CHO ( จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ทนุจดทะเบียน : 270 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ 

:   
: 
:    

180 ล้านบาท (หนึง่ร้อยแปดสบิล้านบาทถ้วน) 
หุ้นสามญั  0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
ไมม่ี 

โทรศพัท์ : 043-341-412-18 
โทรสาร : 043-341-410-11 
ที่ตัง้ส านกังานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

10210 
 : โทรศพัท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 
ที่ตัง้ส านกังานสาขา 2 (ชลบรีุ) : เลขที่ 66/5 หมู ่2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 
 : โทรศพัท์ 038-227-378     โทรสาร 038-227-378 
ที่ตัง้ส านกังานสาขา 3 
(พระนครศรีอยธุยา) 

: 
: 

เลขที่ 62 หมู ่2 ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
โทรศพัท์  035-257085     โทรสาร 035-257086 

เว็บไซต์ (URL) : www.ctvdoll.co.th 
 

บริษัทย่อย : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ ากดั  
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตัง้ตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส น า้หนกัเบา 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 265 หมู4่ ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ : 043-341-210-12 
โทรสาร : 043-341-242 

 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังาน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ชัน้ 4 และ7 

 62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 02-2292800 
โทรสาร 
เว็บไซต์ (URL) 

: 
:     

02-26545427 
www.tsd.co.th 
 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.6 - 2 

บริษัทผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547036136 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทฯ 
 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทยอ่ย 

: นายพิศษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์                ทะเบียนเลขที ่2803 
นายเมธี รัตนศรีเมธา                        ทะเบียนเลขที่ 3425 
นายกรมณัฑ์  จตรุพรพรหม               ทะเบียนเลขที่ 6210 

ที่ตัง้ส านกังาน : 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวดัสวนพล ู
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ : 02-6307500 
โทรสาร : 02-6307506 
   

6.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

 6.2.1  กำรวิจัยและพัฒนำ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยตระหนกัถึงความส าคญั

ของการพฒันาเทคโนโลยีและคณุภาพของผลติภณัฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ทนัสมยั เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของลกูค้าอยา่งสมบรูณ์ ควบคูก่บัการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็ว มีความแมน่ย ายิ่งขึน้ โดยให้ความส าคญักบัการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการท างานตามแผนงานที่วางไว้ในแตล่ะขัน้ตอน ตัง้แตเ่ร่ิมร่างชิน้งานจนกระทัง่สง่
มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้ค าแนะน าและบ ารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) ดงันัน้ ถึงแม้สนิค้า
ของบริษัทฯ จะถกูน าไปใช้งานยงัตา่งประเทศก็สามารถได้รับการบ ารุงรักษาโดยทีมงานผู้ เช่ียวชาญของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

การวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบตวัถงัรูปแบบตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัประเภทงานขนสง่เฉพาะตามความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งที่ลกูค้าเลอืก
ไว้ รวมทัง้พฒันาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพื่อให้สนิค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึน้ มีความแข็งแกร่ง
ทนทานในขณะที่ยงัสามารถรับน า้หนกัได้มากที่สดุ ง่ายตอ่การบงัคบัควบคมุเพื่อความคลอ่งแคลว่ในการขนสง่ทกุสภาพถนน มี
ความเหมาะสมและทนตอ่ทกุสภาพอากาศในประเทศที่ลกูค้าน าสนิค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไมห่ยดุยัง้ในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ 
ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง โดยทกุผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น
ผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะด าเนินการขอขึน้ทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้รับอนสุทิธิบตัรมาแล้วหลายรายการ 
อาทิ กลไกเปิด-ปิด ผนงัด้านข้างรถบรรทกุ, ชดุประกบัยดึคานเสริม, ชดุเพิ่มความยาวคานขวางแบบปรับได้, ชดุบนัไดลงิขึน้
หลงัคารถ, ชดุบนัไดขึน้หลงัคาตู้ , ชดุบนัไดขึน้ลงรถ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  กวา่ 100 รายการ ที่อยู่
ระหวา่งขึน้ทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสิทธิบตัรการประดิษฐ์/สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการวิจยัและพฒันา รถล าเลยีงอาหารส าหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380 ซึง่ปัจจบุนันบัวา่เป็น
เคร่ืองบินที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก โดยร่วมกบัส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการออบแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใช้วสัด ุHigh-Tensile Grade ที่มีความแข็งแรงและมีน า้หนกั
เบา ท าให้สามารถปรับระดบัความสงูของโครงสร้างได้สงูสดุ 9 เมตร และได้มีการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิส าหรับ
ควบคมุเสถียรภาพและทิศทางการสง่อาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันาดงักลา่วจากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็วขึน้ ท าให้ลดระยะเวลาในการผลติลง ซึง่เกิดจากการที่ทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลติได้ศกึษาวจิยั มีการวางแผน จดัเตรียม ก าหนดขัน้ตอน ได้อยา่งเป็นระบบมากขึน้ รวมถึงมกีารสลบั
ปรับเปลีย่นขัน้ตอนการผลติให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลติโดยรวมได้ ในขณะที่ยงัคงรักษามาตรฐานการ
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ผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพได้ตามเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานสากลตา่งๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไมว่า่จะเป็น ISO 
9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรทกุฝ่ายงาน โดยจดัให้มีการ
อบรมบคุลากรทัง้การอบรมภายในบริษัทฯ และการอบรมจากผู้ เช่ียวชาญหรือสถาบนัชัน้น าภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา ปี 2554-2556 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
คา่ใช้จ่ายการวจิยัและพฒันา 0.10 1.68 1.76 

รวม 0.10 1.68 1.76 
 
 

  6.2.2  โครงกำรในอนำคต 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ดงันี ้

โครงกำร พันธมิตรทำงธุรกิจ เงนิลงทุน ระยะเวลำโครงกำร 

(ตัวเลขประมำณ)  

โครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ       
1.) โครงการผลิตและจ าหน่ายรถเข็นภายในสนามบิน HANAOKA SHARYO 5.00 ล้านบาท ปี 2557-2559 
2.) โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชัน่ All Information Technology   

2.1 หุน่ยนต์ชว่ยงานในโรงงานอตุสาหกรรม   15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2558 
2.2 หุน่ยนต์กรีดยางและเก็บน า้ยาง   20.00 ล้านบาท ปี 2555-2559 

โครงกำรในอนำคตของบริษัทย่อย       
1.) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียรีูเทนโฟม (PU Foam)  --- 30.00 ล้านบาท ปี 2557-2558 

 

โครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ 

1. เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกบั HANAOKA SHARYO CO.,LTD. (“HS”) 
จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ภายในสนามบิน อาทิ รถเข็นแบบเตีย้ที่ใช้ภายในอาคารผู้ โดยสารท่า
อากาศยาน (รถ Dolly), รถล าเลยีงกระเป๋าในสนามบิน เป็นต้น ซึง่เป็นการร่วมผลติในรูปแบบตราสินค้าร่วม (Co band) มีการ
แบง่สดัสว่นและพืน้ท่ีขายชดัเจน ปัจจบุนัทัง้ 2 บริษัทอยูร่ะหวา่งสง่พนกังานศกึษาและให้ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดสนิค้า  
 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะกนัพืน้ท่ีในบริเวณโรงงานของบริษัทฯ สว่นหนึง่เพื่อติดตัง้ระบบการผลติส าหรับผลิตภณัฑ์ที่
ท าการตลาดร่วมกบั HS โดยใช้เงินลงทนุในการติดตัง้ระบบการผลติประมาณ 2-3 ล้านบาท และคาดวา่จะรับรู้รายได้ประมาณ
กลางปี 2557 บริษัทฯ มีการแบง่สญัญาออกเป็น 3 แบบ ดงันี ้

สัญญำ ออกแบบ ผลิต จ ำหน่ำย 
แบบที่ 1 HS CTV-Doll HS 
แบบที่ 2 ร่วมกนั CTV-Doll ร่วมกนั/1 

แบบที่ 3 CTV-Doll CTV-Doll HS 
หมายเหต ุ: /1 = แบง่พืน้ที่การจ าหน่ายตามพืน้ที่จ าหน่ายเดิมของแตล่ะบริษัท โดยถ้ามีการขยายพืน้ที่ จ าหน่ายใหม่ อาจมีข้อตกลง

เป็นแบบแบง่ผลก าไร (Profit Sharing) 

 บริษัทฯ ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมการลงทนุในการผลิต “รถลากตู้
ล าเลียงสมัภาระผู้ โดยสารขึน้เคร่ืองบิน (Container Dolly)” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์ที่จะร่วมกันท าการตลาดกับ HS โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนการออกบตัรสง่เสริมการลงทนุตอ่ไป 
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2. โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชัน่ ซึง่อยูร่ะหวา่งศกึษาข้อมลู และวิจยัพฒันาต้นแบบ อาทิ  
2.1. หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้ด าเนินการเซ็นสญัญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจยัและพฒันาหุ่นยนต์

ต้นแบบแล้วเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการด าเนินงาน 18 เดือน ซึ่งจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนัน้ท า
การทดสอบ และทดลองใช้งานในสายการผลติของบริษัท ประมาณ 2 ปี จนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกจ าหน่ายเชิง
พาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเร่ิมผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 วัตถุประสงค์หลกัของการพัฒนา
หุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม ก็เพื่อร่วมพฒันาระบบการผลิตสินค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ล า้สมยัใน
ต้นทนุแบบประหยดั ท าให้ก าลงัการผลติสงูขึน้ และเพิ่มมลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุน่ยนต์
ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรมให้สัง่การใช้งานได้ง่าย เน้นกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

2.2. หุ่นยนต์กรีดยางและเก็บน า้ยาง : บริษัทฯ ได้หยดุการวิจัยไว้ก่อน โดยมีแผนที่จะทุ่มเทพฒันาหุ่นยนต์ช่วยงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความคืบหน้าก่อน และคาดว่าน่าจะด าเนินการวิจัยและพฒันาหุ่นยนต์ต่อ จนได้หุ่นยนต์
ต้นแบบในปี 2559 โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาหุน่ยนต์กรีดยางและเก็บน า้ยาง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเป็นช่องทางในการขยายรายได้ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

โครงกำรในอนำคตของบริษัทย่อย 
1. พฒันาและสร้างโรงผลติฉนวน PU Foam ซึง่จะช่วยลดต้นทนุการซือ้ฉนวน PU Foam ได้ประมาณ 30%-40% คาดว่าจะ
เร่ิมลงทนุในปี 2558  
 

โครงกำรที่บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรน ำเสนอหรือเข้ำประมูลรับงำน 
 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการน าเสนอหรือเข้าประมลูรับงานในโครงการตา่งๆ ทัง้ของภาครัฐและ
เอกชน สรุปได้ดงันี ้

โครงการ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

มลูคา่โครงการ 
(ตวัเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

1.) โครงการงานซอ่มบ ารุงยานยนต์ในอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศที่เป็นผลงานออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS/1 ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2557 

2.) โครงการผลติรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
ขนาด 30 ที่นัง่ขึน้ไป/2 

--- 2,200 ล้านบาท ปี 2557-2558 

หมายเหต ุ : /1 - BAE SYSTEMS เป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศรายใหญ่อนัดบั2ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจกัร (ปัจจบุนั 
บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ว และอยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดเก่ียวกบั
ความร่วมมือทางธุรกิจ) 

               /2  - บริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ตัง้แตว่นัที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีก าลงัการ
ผลิตรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,000 คนั/ปี (ค านวณจากเวลาท างาน 16 ชัว่โมง/วนั : 1 ปี = 300 วนั) 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,080 ล้านหุ้น 
(หนึ่งพนัแปดสิบล้านหุ้น)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยมีทุนที่เรียกช าระแล้ว 180.00 ล้านบาท 
(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 720.00 ล้านหุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท (ยี่สบิห้าสตางค์)   ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือจ านวน 90.00 ล้านบาท เป็นสว่นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (ศกึษารายละเอียดในหวัข้อ 7.3.1 หน้า 2.7-2) 
 บริษัทได้น าหุ้นสามัญเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเร่ิมท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้
 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
1. กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

1.1 นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 
1.2 นางวาสนา  ทวีแสงสกลุไทย 

368,107,200 
326,507,200 
41,600,000 

51.13 
45.35 
5.78 

2. PTLT Intertrade L.L.C./1 26,000,000 3.61 

3. นายสรุพล  ทวีแสงสกลุไทย 22,360,000 3.10 

4. น.ส.อศันา  ทวีแสงสกลุไทย 20,167,600 2.80 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  17,312,900 2.41 

6. นายพฒุิพฒัน์  เวศย์วรุตม์ 17,288,900 2.40 

7. น.ส.รุ่งทิวา  ทวีแสงสกลุไทย 15,600,000 2.16 

8. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี 9,670,000 1.34 

9. กลุม่ DOLL/2 
9.1 DOLL FAHRZEUGBAU AG 
9.2 KALSTAR (S) PTE LTD 

9,460,000 
4,730,000 
4,730,000 

1.32 
0.66 
0.66 

10. นายปิยะพงศ์  รัตนสมัพนัธ์ 7,730,400 1.07 
รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 513,697,000 71.34 

หมายเหต ุ: /1 = บริษัท พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี จ ากดั เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 /2 = กลุม่ DOLL ประกอบด้วย DOLL Fahrzeugbau AG เป็นบริษัทในประเทศเยอรมนั และ บริษัท คาร์ลสตาร์ พีทีอี จ ากดั 

เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 
ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CHO-W1”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน : วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 (เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 360,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : หนว่ยละ 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในอตัรา 2 หุ้นเดิม : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 359,899,980 หนว่ย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ : 359,899,980 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาทตอ่หุ้น) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: วนัที่ 27 ตลุาคม 2559 และเป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 

สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
0.50 บาทตอ่หุ้น 
** โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาด) 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวันใช้สิทธิครัง้แรกวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทุกวันท าการ
สดุท้ายของไตรมาสถดัๆไป โดยก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

 
2. รายละเอียดการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 

  ผู้ลงทุนสัญชาตไิทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ 
รวม 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย 4 3,242 4 2 3,252 

จ านวนหุ้นท่ีได้รับจดัสรร 2,097,800 339,782,580 17,854,500 165,100 359,899,980 

สดัสว่นท่ีได้รับจดัสรร 0.58% 94.41% 4.96% 0.05% 100.00% 
หมายเหต ุ: ข้อมลูการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที่ 28 ตลุาคม 2556 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลือหลงัจากหกัเงิน
สาํรองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปัน
ผลนั 7นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 ทั 7งนี 7 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ โดยจะขึ 7นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้
เป็นเงินลงทนุเพื�อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  หรือกรณีมีการเปลี�ยนแปลงสภาวะตลาด
ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา ทั 7งนี 7 มติของ
คณะกรรมการบริษัทที�อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพื�อขออนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
ประวตัิการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2554-2556 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) 20.06 13.74 30.34/2 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 0.00 0.00 10.80/3 
อตัราการจ่ายเงินปันผล/1 (%) 0.00% 0.00% 35.60%/4 

หมายเหต ุ:  
  /1 = อตัราการจา่ยเงินปันผล = เงินปันผลจา่ย / กําไรสทุธิ ก่อนหกัขาดทนุสะสม และสํารองตามกฎหมาย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมคงเหลือจํานวน 22.50 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) 
  /2 = กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ)  
  /3 = เงินปันผลจา่ยปี 2556 เป็นมติจากคณะกรรมการบริษัท จะมีผลเมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2557 ในวนัที� 9 เมษายน 2557 อนมุตัิ 
  /4 = กรณีคํานวณอตัราการจา่ยปันผลโดยเปรียบเทียบกบักําไรสะสมที�สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย เทา่กบัร้อยละ 98.72 (กําไร

สะสมยงัไมจ่ดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2556 เทา่กบั 10.94 ล้านบาท)  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

8.1 คณะกรรมการ 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การประชุม

คณะกรรมการ 
การเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการ 
1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 8 8 
2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 8 

3. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 4 
4. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 6 
5. นายอนสุรณ์   ธรรมใจ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 8 

6. นายอาษา   ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 8 

7. นายชชัวาล   เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 6/1 

หมายเหต ุ : รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

        /1=  นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระและกรรมการ  
ตรวจสอบที่ลาออก 

 โดยมีนางสาวยิ่งหทยั  ปอนพงังา เป็นเลขานกุารบริษัท 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ : ไมม่ี 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 
ซึง่จบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.8 - 2 

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั กรรมการบริหาร 
6. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั กรรมการบริหาร 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง กรรมการบริหาร 
9. นายอภิชยั ชมุศรี กรรมการบริหาร 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล กรรมการบริหาร 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัท 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : รายละเอียดของผู้บริหารทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทัว่ไป 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลติ 
9. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ความเสีย่ง 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.8 - 3 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวยิ่งหทยั  ปอนพงังา  ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี

จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเลขานกุารบริษัทท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้

ขึน้เป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานกุารบริษัท (ข้อมลูเลขานกุาร

บริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัท่ี 1 5 มีนาคม 2556 มีมติอนมุตัิหลกัการในการกําหนดคา่ตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ รวมทัง้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจดัตัง้ขึน้ในอนาคต อาทิ คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง, 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นต้น แบง่เป็นดงันี ้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เบีย้ประชมุ : แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 1,000,000 บาท แบง่เป็นดงันี ้

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอ่การประชมุ  

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาทตอ่การประชมุ 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.8 - 4 

 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ โดยเร่ิม
ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2556 แบง่เป็นดงันี ้

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

 คา่ตอบแทนรายปี (เงินโบนสั) : ไมเ่กินร้อยละ 1 ของผลก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและอื่นๆ 
แต่ทัง้นีเ้งินโบนสัส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อ านาจ
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรรให้แก่กรรมการแตล่ะคน 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ปี 2554-2556 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- 8/8 -- 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 7/7 12/12 -- 8/8 -- 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 7/7 12/12 -- 4/8 -- 

4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย -- 1/12 -- 6/8 -- 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ -- 0/12 0/1 8/8 8/8 

6. นายอาษา ประทีปเสน -- 1/12 1/1 8/8 8/8 

7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- -- 6/8 8/8 

หมายเหต ุ: 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเพิ่ม 5 คน เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการ จ านวน 2 คน และเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน และที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 2/2556 เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติแตง่ตัง้นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง 

 2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2556 
 3) เม่ือวนัที่ 10 มิถนุายน 2556 มีกรรมการบริษัทคนหนึ่งได้ลาออกจากต าแหน่ง สง่ผลให้มีกรรมการบริษัทคงเหลือจ านวน 7 คน 
                      4) นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 

12/2555 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2555  

ข) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการ 

 เบีย้ประชมุ : (ไมร่วมผู้ที่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารบริษัท) 
- ประธานคณะอนกุรรมการ   10,000 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของคณะอนกุรรมการ   8,000 บาทตอ่การประชมุ 

สรุปคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2554-2556 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ  

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- -- -- 80,000 -- 80,000 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 70,000 -- 70,000 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 40,000 -- 40,000 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 50,000 -- 50,000 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ -- -- -- -- -- 72,500 210,000 282,500 
6. นายอาษา ประทีปเสน -- -- 10,000 -- 10,000 70,000 170,000 240,000 
7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- -- -- -- 60,000 170,000 230,000 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนกรรมการปี 2555 ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2555 เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยก าหนดคา่

เบีย้ประชมุจ านวน 10,000 บาท/การประชมุ/คน โดยเร่ิมจา่ยคา่เบีย้ประชมุครัง้แรกเม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.8 - 5 

ค) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น โดยไมร่วมคา่เบีย้ประชมุกรรมการ  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 7 4.76 8 7.77 10 8.64 
โบนสั 7 0.26 8 0.51 10 0.53 
สวสัดกิาร อาท ิเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงิน
สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน เป็นต้น 

 
7 

 
0.04 

 
8 

 
0.92 

 
10 

 
0.77 

รวม  5.06  9.20 10 9.94 
หมายเหต ุ: - บริษัทฯ จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
 - บริษัทฯ มีการจดัตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวสัดิการพนกังาน ตัง้แตปี่ 2547 

 - บริษัทฯ มีการตัง้ค่าใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัตัง้แต่ปี   
2554 ซึง่ค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์อิสระ และมีผู้บริหาร 1 คน ครบเกษียณอาย ุแตย่งัคงท างานให้กบับริษัทฯ ตอ่ 

                    -  บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้ผู้บริหารเพิ่ม 2 คน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวนัที่ 4 มิถนุายน 2556 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

(ก) คา่ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ 

  - ไมม่ี – 

(ข) คา่ตอบแทนอื่นของคณะอนกุรรมการ 

  - ไมม่ี – 

(ค) คา่ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ : บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 โดย
บริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทัง้สิน้ 0.00 บาท เนื่องจากผู้บริหารสมคัรเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

 เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวสัดิการพนกังาน ตัง้แตปี่ 
2547 โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นคงที่ของแตล่ะชว่งของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.83 โดยในปี 
2556 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ส าหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทัง้สิน้ 72,000 บาท (ข้อมลู
แสดงรวมในตารางคา่ตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 

 

 

 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.8 - 6 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ในปี 2554-2556 บริษัทมีจ านวนบคุลากรต าแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 
1. พนกังานประจ า    

- ฝ่ายการเงิน 7 7 8 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 13 12 13 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4 3 3 
- ฝ่ายทัว่ไป 185 134 140 
- ฝ่ายการผลิต 249 245 236 

2. พนกังานรายวนั -- -- -- 
รวม 458 401 400 

 
8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ในรูปเงินเดือน โบนสั คอมมิชชัน่/1  
และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

55.16 62.12 90.32 

รวม 55.16 62.12 90.32 
หมายเหต ุ : /1 = บริษัทมีข้อก าหนดในการจา่ยคา่คอมมิชชัน่ ให้พนกังานฝ่ายขายทกุคน โดยวิธีการค านวณจะขึน้กบัข้อตกลงที่ท าไว้กบั

บริษัท ซึง่บริษัทจะจา่ยคา่คอมมิชชัน่เข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิน้เดือน ของเงินเดือนในแตล่ะเดือน 

 
8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสง่เสริมและการให้
ความรู้เพื่อพฒันาความสามารถให้แก่บคุลากรของบริษัท โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจดัสง่พนกังานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคมุดแูลและค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา โดยในการปฏิบตัิงาน บริษัทได้ก าหนดให้มีการเวียนการท างานของบคุลากรใน
แตล่ะโครงการ เพื่อให้บคุลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานท่ีหลากหลายและกว้างมากขึน้ อีกทัง้ ยงัเป็นการเพิ่มทกัษะความรู้และ
ความช านาญในการท างานให้กบับคุลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้กบับคุลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานอยา่งตอ่เนื่องตามความเหมาะสม โดยคา่ใช้จ่าย 
เก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา สามารถแสดงได้ดงัตาราง 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
คา่ฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 0.33 0.71 3.78 

รวม 0.33 0.71 3.78 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 1 

9. การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  

 คณะกรรมการบริษัทค านงึถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (The Principles of 
Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสีย่งบริษัทพยายาม
ควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และค านงึถงึเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า 
ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ ซึง่มีสาระส าคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอยา่งเทา่เทียม โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือการรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิตา่งๆ และได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  

1) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดยการแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกใช้และจดัเตรียมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวนั
และเวลาที่เหมาะสม 

3) บริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
ส าหรับการพิจารณา ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
7 วนั ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายก าหนด และก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้ นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก าหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคญัๆ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

4) ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคบัของ
บริษัท การด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้ค าถาม
ใดๆ ตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่ง
เฉพาะเร่ืองตา่งๆ ได้เข้าร่วมประชมุเพื่อให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทัง้นี ้ประธานกรรมการหรือประธาน
ที่ประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม
หรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่ 

5) หลงัเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทกึการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ โดย
มีเนือ้หาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทุกๆ 
วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่ไปยงั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

คดัเลอืกเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการประชมุผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระตา่งๆ แทน ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระ
ได้เอง 

2) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก
ในการน าเสนอวาระดงักลา่วเข้าที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพื่อขอเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยได้แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและหนงัสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดงักลา่วเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระในแตล่ะปี และน าเสนอเข้าที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ในหวัข้อจริยธรรม ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูส าคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 
โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้ บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์แหง่ตน อีกทัง้กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า 
ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ด้วยดี มีความมัน่คงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะยาว 
โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

1) ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2) การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาที่ตกลงกนั 
3) เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในด้านคณุภาพสนิค้า และการให้บริการ 
4) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีท้ี่ให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า 
6) มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กูล

สงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอ่สาธารณะผา่นช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไข
ที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนัน้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ านวนครัง้ของการ
ประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ หรือลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

 
 ทัง้นี ้ข้อมลูตา่งๆ เหลา่นีน้อกจากจะได้เปิดเผยสูส่าธารณะผ่านทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ 
ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการก าหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทาง
การเงิน และมีการติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 3 คน และกรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 คน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นอิสระจ านวน 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และด ารงต าแหนง่
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้ โดยได้ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ
ดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพ

ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 
4) เป็นอตัราที่เทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสง่เสริม ให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอใน
การประชมุ เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบริษัทจะน าสง่
หนงัสอืนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุมพร้อมทัง้ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
นอกจากนีบ้ริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการจดัให้มกีารจดัท ารายงานทางการเงิน        ซึง่รวมถึงงบการเงินของบริษัท 
งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย (ถ้าม)ี และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้ รายงานทาง
การเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับ และถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึง่ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการใน
การปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทจะสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสงูขององค์กรต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ โดยหลกัสตูรเบือ้งต้นท่ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมสมัมนาเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัท ตอ่ไป 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

            โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2555 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติ
ก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
     ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
3. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกบั
ต าแหนง่กรรมการ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 
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4. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป 

5. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลอืกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

6. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัท ได้ 
7. แต่งตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้

บคุคลดงักลา่วมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

8. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ใน
การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นได้วา่บริษัท มีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 

 ทัง้นี  ้ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 

 นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

 การอื่นใดที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 

 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ
และแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
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 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุัติรายการที่ตน
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ส าหรับทัง้
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียม
วิจารณ์กลุ ซึง่จบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู (การสอบบญัช)ี จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี รวมถึงการด ารงความอิสระให้ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน 

5. สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตราก าลัง และ

งบประมาณประจ าปี 
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลกิจ้างและพิจารณาความดีความชอบ  มอบหมาย

งานและรวมถึงการด ารงไว้ซึง่ความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ด้วย เช่น  
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อก าหนดของบริษัทตลอดจนดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตาม     
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
- ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
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- ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

10. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อนึ่ง ในการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 
 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนันบัจากวนัที่ได้รับ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

     ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของ

บริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณทีไ่ด้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 
4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการช าระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ และคา่ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตา่งๆ ตาม
ผงัอ านาจอนมุตัิ 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การวา่จ้าง และการเลกิจ้างของพนกังานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

6. ก ากับดูแล และอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระท าการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ก าหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหาร
ซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ซึ่งการอนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่วอาจต้องด าเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 
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      9.2.4  คณะผู้บริหาร 

     ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ก าหนดและเสนอกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้

ให้แก่บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ด าเนินการและปฏิบตัิภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. สัง่การ ออกระเบียบ / ประกาศ / บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
6. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการช าระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ และค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ตาม
ผงัอ านาจอนมุตัิ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนกังาน เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ดแูลการท างานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกับรรษัทภิ

บาลที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 
9. สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และน าเสนอการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและเงินปันผลประจ าปี เพื่อน าเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
อ านาจที่ท าให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด) ท ากบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

สรุปตารางอ านาจอนมุตัิทัว่ไป 

ต าแหน่ง 
การอนุมัติรับงาน / 
เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงนิลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป 
(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท เกินกวา่ 1,000,000,000 เกินกวา่ 50,000,000  

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

20,000,000 - 50,000,000 เกินกวา่ 2,000,000/2 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10,000,000 - 100,000,000 ไมเ่กิน 20,000,000 100,000 - 2,000,000 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อ านาจอนมุตัิ - 20,000 - 100,000 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อ านาจอนมุตัิ - ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2556 มีมติอนมุตัิตารางอ านาจอนมุตัิทัว่ไปดงักลา่ว 
  /1 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนมุตัิเงินเฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
  /2 = ค่าใช้จ่ายทัว่ไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจ าของโรงงานและส านักงาน อาทิ ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และ

ไมใ่ชค่า่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกับโครงการที่เข้าไปรับงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจ านวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารทกุรายการ ยกตวัอย่างค่าใช้จ่ายทัว่ไป อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายขายจะเข้าไปเสนองานลกูค้า
เบือ้งต้น คา่ใช้จา่ยกรณีฝ่ายบริการหลงัการขายจะเข้าไปประเมินงานซ่อมงานบริการต่างๆ เบือ้งต้นให้แก่ลกูค้า ค่าใช้จ่ายในการซือ้
วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน เป็นต้น 
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก าหนดงบประมาณรายปีส าหรับแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร   ดงันัน้ ในกรณีที่ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณที่ก าหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขอ
อนมุตัิงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นัน้ในทกุกรณี 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
ขึน้มาท าหน้าที่โดยเฉพาะ ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็น
บคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 
รวมทัง้ไม่มีประวตัิถูกพิพากษาถึงที่สดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ
คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสอืเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้
ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี ้
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1. ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จบัสลากกัน สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
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เหลอืน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
8. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จ านวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกสมาชิก 1 คน ให้ด ารง

ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบแตล่ะคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญที่เหมาะสมตอ่ภารกิจ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเร่ืองที่เก่ียวข้องตอ่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าที่ปฏิบตัิงานในเร่ือง
เก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท ารายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมเ่ป็นบคุคลต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทท่ีก าหนดไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานใน
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ  1.0 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัท จนท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น ลกูค้า 
เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้าที่และไมต่กอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่ใดๆ รวมถึง
ไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท าให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะเป็น 
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8. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ใจที่จะเพิ่มพนูความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยในต าแหนง่ตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยต าแหนง่ ดงันี ้

(1) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตา่งๆ 

 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระด ารงต าแหนง่ได้คราวละ 4 ปี 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจาก
บคุคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ท าการคดัเลือกเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่ถูก
เสนอช่ือเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 4  ปี 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯมีการแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอช่ือและ
ใช้สทิธิออกเสยีงดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัท
ยอ่ย มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทย่อย นอกจากนีก้ารท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่นๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยในรูปแบบ
เดียวกนักบับริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน ามาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนด 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ส าหรับการดูแลเร่ืองการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่
คอ่นข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมลูทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมลูทางด้านการบญัชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึด
มัน่ในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่
สามารถน าข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ส าหรับข้อมลูทางการบญัชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดขู้อมลูได้ต้องเป็นผู้มี
อ านาจและหน้าที่ ซึง่บริษัทได้มีการก าหนดรหสัผา่นโดยเฉพาะบคุคล และไม่อนญุาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทัง้นีส้ าหรับข้อมลู
สรุปทัง้หมด และข้อมลูบญัชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยูใ่นความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการ
เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็น
ขณะเดียวกันหรือหลงัจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ
เคารพ ยดึมัน่ และถือปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการน า
ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนของกรรมการหรือผู้บริหารแตอ่ยา่งใด 
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 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก .ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 บริษัทมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูเก่ียวกบัญาติพี่น้อง 
การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะต้องแจ้ง
การเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 7 วนันบัจากมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูนัน้ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้เป็นข้อมลูลา่สดุเสมอ เลขานกุารบริษัทจะน าเสนอตอ่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
ภายใน 7 วันนบัจากได้รับแจ้ง รวมทัง้ได้มีข้อก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมี การ
พิจารณาเข้าท าธุรกรรมใดๆ ก็ตามกบับคุคลเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ซึง่อาจจะเข้าเกณฑ์รายการเก่ียวโยงกนั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก าหนด ข้อบงัคบั และกฎระเบียบของบริษัท บริษัท
จะด าเนินการลงโทษ ตามที่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ในคูม่ือพนกังานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2554 – 2556 ให้แก ่

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากดั ดงันี ้
 (หน่วย : บาท) 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1. คา่สอบบญัชีประจ าปี     

1.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 640,000 640,000 850,000 
1.2. CTV-TMT 300,000 300,000 300,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล    
2.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 480,000 480,000 600,000 
2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,420,000 1,750,000 
รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll 1,120,000 1,120,000 1,450,000 

2. คา่ตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไมม่ ี- 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กลา่วไว้แล้วใน
หวัข้อปัจจยัความเสีย่ง ได้แก่ 
การลดลงของก าไรตอ่หุ้นเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท และ
มีทนุช าระแล้วเทา่กบั 180.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 720 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 43.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.07 บาทตอ่
หุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“CHO-W1”) รวมจ านวน 395.90 ล้าน
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หนว่ย สามารถใช้สทิธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ในอตัราการใช้สทิธิ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรก
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสถดัไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 ซึง่
กรณีมีการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว อาจสง่ผลให้อตัราก าไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตลดลง หาก
บริษัทไมส่ามารถสร้างรายได้และก าไรสทุธิให้มีอตัราการเติบโตที่มากกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 ในช่วงปี 2556 ทีผ่า่นมา บริษัทฯ มีการจดัประชมุกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 8/8 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 8/8 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 4/8 
4. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 6/8 
5. นายณฎัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย/1 3/8 
6. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 8/8 
7. นายอาษา ประทีปเสน 8/8 
8. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ/2 6/8 

 หมายเหต ุ: /1 = นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ซึ่งมีผลตัง้แต่วันที่ 10 
มิถนุายน 2556 สง่ผลให้ในปี 2556 นายณัฏฐชยั ทวีแสงสกุลไทย มีการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 3 
ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

                           /2 = นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2556 ส่งผลให้ปี 2556 นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 ครัง้ จาก
ทัง้หมด 8 ครัง้ 

 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
ตรวจสอบมดีงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 8/8 
2. นายอาษา ประทีปเสน 8/8 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 8/8 

 หมายเหต ุ: 1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2556 เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติแตง่ตัง้นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง 

  2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2556 
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สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้หมด 13 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริหารมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 12/13 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 8/13 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 7/13 
4. นายณฏัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย/1 - /13 
5. นางสมนกึ แสงอินทร์ 12/13 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั 12/13 
7. Mr.Sven Markus Gaber 13/13 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 13/13 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง 13/13 
10. นายอภิชยั ชมุศรี/2   7/13 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล/2   5/13 

หมายเหต ุ: /1 = นายณฏัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ซึง่มีผลตัง้แตว่นัที่ 10 มิถนุายน 2556 
สง่ผลให้ในปี 2556 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร จ านวน -  ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

                   /2 = นายอภิชยั  ชมุศรี และนายนิรุติ  สมุงคล ได้รับการแตง่ตัง้จากการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 6/2556 วนัที่ 4 มิถนุายน 
2556 และได้รับการรับรองจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2556 วนัที่ 13 สิงหาคม 2556 ส่งผลให้ปี 2556 เข้าร่วม
ประชมุ 7 และ 5 ครัง้ตามล าดบั จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ด้วยนโยบาย และปณิธานท่ีมุง่มัน่วา่ เราจะเป็นผู้น าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบั
การจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส ร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจต่อลกูค้า 
ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะน า สินค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบั
สากล ด้วยความภาคภูมิใจ และสร้างความสุขแก่ผู้ ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอ านาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
 โดยบริษัทฯ ได้ใสใ่จกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ในอนาคต ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และ มีการวิจยัพฒันาหุ่นยนต์ VR7 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อพนกังานในงานที่มีความเสี่ยงต่อสขุภาพ ลดต้นทนุทางด้านแรงงาน เพื่อสง่ต่อผลิตภณัฑ์
คุณภาพให้กับลูกค้า และการพฒันานัน้ได้วางแผนที่จะส่งต่องานให้กับธุรกิจ SMEs ที่สามารถใช้หุ่นยนต์ได้ โดยไม่ต้องมี
ผู้ เช่ียวชาญในบริษัท หรือพนกังานท่ีจบด้านวิศวกรรม ท าให้ ธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จากการวิจยัพฒันานีด้้วย 
  ในส่วนสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน แม้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น เร่ืองให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ที่ก่อให้เกิดกลิ่นจากการพ่นสี และเสียงดงัจากการตดั เจียร และเคาะโลหะชิน้งาน ซึ่ง
ปัจจบุนัได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าจากส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยได้ก าหนดแนวทางการจดัการเก่ียวกบั
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที่อยู่
ใกล้เคียงและลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้กบัพนกังานและชมุชนข้างเคียง รวมทัง้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและค าแนะน าผา่น Face book อีกทางหนึง่ด้วย 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ค านงึถึงความสามคัคีในหมู่เพื่อนพนกังาน จึงได้มีนโยบายในการจดัทอดผ้าป่าสามคัคีตามวดัที่
พนกังาน ได้เสนอให้พิจารณา เป็นประจ าทกุปี โดยเร่ิมด าเนินการมาตัง้แตปี่พ.ศ. 2550 และ ได้จดัการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนรุ่น
อายุ 12 และ 14 ปี ช่ือโครงการ ฟุตบอล ช. ทวี จูเนียร์คลบั เป็นประจ าทกุปี ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหนัมา
สนใจกีฬา มีกิจกรรมท า และหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยมีผลพลอยได้คือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ และมีโอกาส เป็นอนาคต
พนกังานของบริษัท อีกทัง้ผู้ปกครอง ผู้ ช่ืนชอบกีฬา จะได้เห็น และรู้จกับริษัทเพิ่มขึน้  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมทางศาสนา
ตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างด้านคณุธรรม ให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน 
เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ทัง้ 5 สว่น ดงันี ้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 
2. การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม  (Monitoring) 

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชดัเจน มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบแตล่ะฝ่าย และมีระเบียบปฏิบตัิงานของบคุลากรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มกีารก าหนดนโยบาย และ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) โดยค านงึถึง กฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ประกอบกบัผลกระทบที่อาจเกิด
กบัผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่นอกจากจะช่วยให้เกิดผลลพัธ์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายแล้ว ยงัเป็นการป้องกนัโอกาสที่จะเกิดการทจุริตอกี
ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่บริษัทฯ มคีวามเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผลตอ่องค์กร 
และสภาพแวดล้อม 

2. การบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกนัพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งทัง้
ภายนอกและภายในองค์กรอยา่งตอ่เนื่องในทกุมมุมองที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และตอ่การ
ด าเนินงานของแตล่ะแผนก และได้มีการตดิตามสถานการณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่งอยา่งใกล้ชิด พร้อมกบัแจ้งให้พนกังาน
ที่เก่ียวข้องรับทราบ และปฏิบตัติามมาตรการบริหารความเสีย่งทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และวงเงินอ านาจอนมุตัิ
ของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบงานด้านการอนมุตัิ 
การบนัทกึบญัชี และการจดัการเงินสดและทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อถ่วงดลุและสอบทานซึง่กนัและกนั โดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในส าหรับควบคมุการปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู บริษัท มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อมลู
ประกอบอยา่งเพียงพอไปยงักรรมการทกุทา่นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซึง่กรรมการบริษัทมี
ระยะเวลาและข้อมลูเพยีงพอท่ีจะพิจารณาเร่ืองส าคญัๆ ของบริษัท หลงัจากการประชมุเสร็จสิน้บริษัท ได้จดัสง่มติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ขา่วสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบผา่นทางสือ่ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้บริษัท ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้ ส าหรับการจดัท าบญัชี บริษัท ได้เลอืกใช้นโนบายบญัชีที่เหมาะสมกบักิจการและเป็นไป
ตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป รวมทัง้ได้จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในส าหรับข้อมลูสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูที่ดีเพยีงพอ 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชมุกนัทกุเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุ
กนัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิงาน ส าหรับการตรวจสอบ
ภายใน บริษัท ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อยา่ง
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ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบตัิงานเป็นระบบและมีประสทิธิภาพดี
เพียงพอ 

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ส าหรับการ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถงึการประเมินและตดิตามผลการปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยมีก าหนดการประเมนิผลและตรวจทานผลการประเมนิเป็นประจ าทกุไตรมาสอยา่งสม า่เสมอ ส าหรับการตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในลา่สดุตามรายงานสรุปการตดิตามผลการปฎิบตัิตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายใน ฉบบัลงวนัท่ี 
10 ตลุาคม 2556 โดยแผนกตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานสรุปการติดตามผลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้ววา่ไมม่ีประเด็น
ข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในอยา่งมีสาระส าคญั 

สรุปความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัข้อสงัเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน 

 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ซึง่ผู้สอบบญัชีไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายในด้านบัญชี แต่มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระหว่างปี 2556 โดยได้จัดท ารายงานข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายใน (Management Letter) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะดงันี ้
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หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
 

1) หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ลงความเห็นวา่ ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เพื่อท าหน้าที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในทกุด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และวิเคราะห์ความเสีย่ง จดัท า Audit Plan จดัท ารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตามระบบ  
สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของหลกัฐานที่อ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิ่ม เติมเพื่อลดความเสี่ยง
ในรายการที่ตรวจพบ จัดท ากระดาษท าการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
(รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 

 

2) หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตัง้นายณัฐพร  เมืองจันทรา เป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นวา่ ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ 
การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อท าหน้าที่ก ากบัให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น หลกัการก ากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ที่ออกใช้บงัคบับริษัทมหาชนและ
เอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบญัญตัิ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจปรกติ จดัท าและตรวจสอบสญัญาต่างๆของ
บริษัทและบริษัทในเครือ ด าเนินการติดตามทวงหนี ้ด าเนินการด้านคดีความทัง้ทางแพ่งและอาญา บงัคบัคดี  ที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทและบริษัทในเครือ จดัท าเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงระเบียบและข้อบงัคบั มติตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง  ติดตอ่ประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสญัญา ทางทะเบียน เก่ียวด้วยทรัพย์สนิของบริษัทฯ ให้ค าปรึกษาคดี
ความแพ่งและคดีอาญา (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทตามเอกสาร
แนบ 3) 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซึง่รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบักรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 
258 ซึง่รายการดงักลา่วได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและงบระหวา่งกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของการท ารายการดงักลา่ววา่ เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบั
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

12.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับงวดบญัชีปี 2555-2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้
ช่ือผู้เก่ียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย (ผู้
ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
97.16% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดงักล่าว 
- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 0.16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

5.04 
 
 

5.39 

1.68 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน
ซอ่มตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปไม่
ตา่งจากท่ีท ากบับคุคลอ่ืน 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ ขาย
ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล
อ่ืน 

 บ ริษั ทฯ  ซื อ้ สิ น ค้ า  วัต ถุ ดิ บแล ะ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.002 
 

0.002 

14.85 
 

0.00 

- บริษัทฯ ซือ้หวัรถและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดย
มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ ขายรายอ่ืน ราคาและ
เง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซือ้ขายใกล้เคียง
กบัราคาท่ีซือ้ขายกบับคุคลอ่ืน 

 บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- (ลดลง) ระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับจากรายการ
ดงักล่าว 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
32.12 
26.01 
58.13 
0.00 
2.70 

 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ 
ตัง้แต่ปี 2552 เพ่ือใช้ซือ้ท่ีดินและเป็นเงินทุนหมนุเวียน 
และได้รับคืนเงินให้กู้ทัง้หมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่สูง
กวา่ต้นทนุการเงินเฉล่ียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ้ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งกว่า ต้นทุนทาง
การเงินเฉล่ีย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี ย้ ค้าง รับทั ง้
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)         

(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ แบ่งพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็น
ท่ีตัง้ส านกังาน 

0.36 
 

0.36 
 

- บริษัทฯ แบ่งพืน้ ท่ีอาคารส านักงานใหญ่ให้ บจก .
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นท่ีตัง้ส านกังาน ในอตัรา
ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี 
โดยคดิคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดท่ีมี
ความเหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร, 
โ ป ร แ ก ร ม ท า ง บัญ ชี  แ ล ะ จ่ า ย
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 
 

1.91 
 
 

1.30 
 
 
 

 

3.81 
 
 

0.35 
 
 
 

 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ไม่มีบคุลากรในฝ่ายบริหาร 
จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านบริหารทัว่ไป 
และใช้โปรแกรมบัญชี โดยก าหนดอัตราค่าบริการ 
340,000 บาท/เดือน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึง่มีการเก็บ
ข้อมลูสถิตกิารใช้งานเพ่ือประเมินความถ่ีของการใช้งาน
และน ามาค านวณในการก าหนดอตัราค่าบริการ โดยมี
การเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกทัว่ไป และค่าบริหารในส่วนโครงการได้
เสร็จสิน้แล้วในเดือนกรกฎาคม 2556 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก
ทัว่ไป 

 
 
 

 บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองหมายการค้า
ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) เป็นทรัพย์สินบริษัทฯ 
จากเดิมท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่
คดิมลูคา่ 

4.67  0.00 - เดมิเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้
ร่วมกันโดยไม่คิดมูลค่า เม่ือบริษัทฯ แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน และเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวเป็นท่ี
รู้จกัในกลุ่มลกูค้า บริษัทฯ จงึท าสญัญาซือ้เป็นทรัพย์สิน
บริษัทฯ ในราคาท่ีตกลงโดยให้บริษัทประเมินอิสระท า
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินซึง่มลูคา่ท่ีประเมินมีราคาสูง
กว่าราคาท่ีตกลง คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้ท า
การซือ้เป็นทรัพย์สินบริษัทในราคาท่ีตกลง 

- เหน็วา่มีความจ าเป็น และเหมาะสม
โดยพิจารณารายการ  และการ
ประเมินมูลค่าจากผู้ ประเมินอิสระ
แล้ว 

 บ ริษั ทฯ  ข ายท รัพ ย์สิ นปร ะ เภท
ยานพาหนะให้ 

 

0.00 0.82 - บริษัทฯ ขายรถหัวลากท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมทัง้มี
ปัญหาขดัข้องต้องซ่อมแซมบ่อยครัง้ ให้ บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) น าไปใช้ประโยชน์ ราคาขายเท่ากบัมลูค่า
ตามบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสม 

- การก าหนดราคาซือ้ขายตามมูลค่า
สุทธิทางบัญชีและมีการประเมิน
ราคาตามสภาพเทียบเคียงกับราคา
ตลาดแล้ว จงึถือวา่เหมาะสม 

 บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน
พร้อมบ้านพกัอาศยัและยานพาหนะ 

0.00 6.00 - บริษัทฯ ซือ้ท่ีดินพร้อมบ้านพกัอาศยัจ านวน 3 หลงั จาก 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพ่ือเป็นสวสัดกิารบ้านพกั 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึง่ประเมินเพ่ือ 
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1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   พนกังาน ซึง่เดมิไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาท่ีซือ้ เป็น
ราคาตกลงเท่ากับราคาประเมินโดยผู้ ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระเทา่กบั 4.50 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ซือ้รถพืน้เรียบจ านวน 5 คนั จาก บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ ราคาท่ีซือ้มาคนั
ละ 0.30 ล้านบาท เท่ากับมลูค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ
หลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาตกลงเทา่กบัราคาประเมิน 

- มีการประ เมิ นราคาตามสภาพ
เทียบเคียงกับราคาตลาด โดยมี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดรถมือ
สอง 

 บริษัทย่อยซือ้ทรัพย์สินประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 

0.00 0.62 - บริษัทย่อยซือ้สิ่งปลูกสร้างจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) ซึ่งอยู่บนท่ีดินท่ีบริษัทย่อยลงทุนซือ้มา เพ่ือ
เตรียมใช้เป็นส านกังานและโรงงานใหม่ในอนาคต ราคา
ท่ีซือ้มาเท่ากับมูลค่าตามบญัชีคงเหลือสุทธิหลังหกัค่า
เส่ือมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 
(1993) 

- สิ่งปลูกสร้างถือว่าเป็นส่วนควบของ
ท่ีดินท่ีบริษัทย่อยลงทนุซือ้มา มีการ
ประเมินราคารวมท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างทัง้หมดโดยผู้ ประเมินราคา
ทรัพ ย์สิ นอิ ส ระซึ่ งประ เมิ น เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ สาธารณะ  แต่ ไม่
สามารถระบุแยกรายการได้ การ
ก าหนดราคาซือ้ขายตามมลูค่าสุทธิ
ทางบญัชีถือว่าเหมาะสม และราคา
ไม่สงูมากนกั 

 คา่ธรรมเนียมใช้หลกัทรัพย์ของ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค า้ประกัน
วงเงินของบริษัทฯ 

 
 
 

 

0.45 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลกัทรัพย์ของ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ค า้ประกนั จากเดิมไม่คิด
มลูคา่ และเพ่ือให้มีความชดัเจน  จงึคิดค่าธรรมเนียมใน
อตัราเทา่กบั บริษัทอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจให้ยืมหลกัทรัพย์ค า้
ประกนั 
 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
เ ก่ียวข้องค า้ประกันตามวงเงินท่ี
ได้รับจากธนาคาร เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทตามความ
จ าเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา
เท่ ากับบ ริษัทฯ  ใ ช้ของสถาบัน
การเงินอ่ืน ถือวา่เหมาะสม 

 บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด เ จ้ า ห นี ้ อ่ื น อั น
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิน้งวดบญัชี 

0.05 
 

0.00 
 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ
 

- เ ง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ีได้ รับจาก
บุคคล อ่ืนและไม่ มี รายการในปี 
2555 
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1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

(ตอ่) 
 
 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ค า้ประกันวงเงิน
สินเช่ือของธนาคารแห่งหนึ่ง ให้กับ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

0.00 วงเงินค า้ประกนั 
65.00 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่  บจก .
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) โดยเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของธนาคารตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยบริษัทฯ 
ไม่คิดค่าตอบแทนการค า้ประกันหนีด้ังกล่าว ทัง้ นี ้
ธนาคารได้ปลดภาระการค า้ประกันดังกล่าวแล้วเม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

- เ ป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความจ า เ ป็นตาม
เง่ือนไขของธนาคาร และปัจจุบัน
ธนาคารได้ปลดภาระการค า้ประกัน
ดงักล่าวแล้ว 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 
- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
 (ผู้ ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
85.00% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดงักล่าว 
- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 1.00% และ
เป็นกรรมการของบริษัท
ดงักล่าว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการงาน
ซอ่มตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วง 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ารค้ารวมเงิน
มัดจ าล่ วงห น้า  อัน เ น่ื องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

3.34 
 

4.65 

16.61 
 

15.80 

- บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า
ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขายรายอ่ืน ราคา
และเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ ขาย
ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล
อ่ืน และเง่ือนไขใกล้เคียงกบัท่ีให้แก่
บคุคลอ่ืน 

 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้า วัตถุดิบและ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
 
 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี ก้าร ค้าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิน้งวดบญัชี 

17.05 
 
 

0.09 

2.84 
 
 

0.06 

- บริษัทฯ ซือ้หวัรถ อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซือ้ขายท่ี
ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซือ้ขายใกล้เคียง
กบัราคาท่ีซือ้ขายกับบุคคลอ่ืน และ
เ ง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ีได้ รับจาก
บคุคลอ่ืน 

 บริษัทย่อยมีการซือ้สินค้า วัตถุดิบ
และอปุกรณ์ตา่งๆ 

0.00 0.26 - บริษัทย่อยซือ้อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซือ้ขายท่ีตก
ลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกต ิ

 บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- (ลดลง) ระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับจากรายการ
ดงักล่าว 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
9.84 
39.40 
49.24 
0.00 
0.70 

 
 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ 
ตัง้แต่ปี 2552 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และได้รับคืนเงินให้กู้ทัง้หมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่สูง
กวา่ต้นทนุการเงินเฉล่ียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ้ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งกว่า ต้นทุนทาง
การเงินเฉล่ีย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี ย้ ค้าง รับทั ง้
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 
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2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

(ตอ่) 
 

 บริษัทฯ  ใ ห้  บจก.วอลแลพ ท รัค 
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 คนั โดยคิดค่าเช่าตามอัตรา
ตลาด อตัราคา่เช่ารวม 30,000 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดท่ี
เหมาะสม 

 บริษัทย่อย เช่ารถยนต์ ส าหรับใช้ใน
กิจการ 
 บ ริษัทย่ อย  มียอด เ จ้ าห นี อ่ื้ นอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิน้งวดบญัชี 

0.25 
 

0.11 

0.13 
 

0.02 

- บริษัทย่อยเช่ารถยนต์จาก บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ 
บสั ส าหรับใช้กิจการทัว่ไป จ านวน 1 คนั โดยคิดค่าเช่า
ตามอตัราตลาด อตัราคา่เช่า 21,000 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดท่ี
เหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร, 
โ ป ร แ ก ร ม ท า ง บัญ ชี  แ ล ะ จ่ า ย
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว  ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.47 
 
 

0.28 

0.92 
 
 

0.34 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ไม่มีโปรแกรมบญัชี จึงมี
การว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชี
และอ่ืนๆ โดยก าหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/
เดือน ในโครงการ OPV ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้
งานเพ่ือประเมินความถ่ีของการใช้งานและน ามา
ค านวณในการก าหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก
บุคคลภายนอกทัว่ไป ซึง่ปัจจุบนัได้จบโครงการแล้วใน
เดือน กรกฎาคม 2556 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก
ทัว่ไป 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ค า้ประกันวงเงิน
สินเช่ือของธนาคารแห่งหนึ่ง ให้กับ 
บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

0.00 วงเงินค า้ประกนั 
80.00 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.วอลแลพ 
ทรัค แอนด์ บัส โดยเข้าค า้ประกันวงเงินสินเช่ือของ
ธนาคารตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการค า้
ประกันหนีด้ังกล่าว ทัง้นีธ้นาคารได้ปลดภาระการค า้
ประกนัดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 

- เ ป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความจ า เ ป็นตาม
เง่ือนไขของธนาคาร และปัจจุบัน
ธนาคารได้ปลดภาระการค า้ประกัน
ดงักล่าวแล้ว 

3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 
- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และ
เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ จ าหน่ายอะไหล่ 0.00 0.05 - บริษัทฯ จ าหน่ายอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิโดยมีการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ ขายรายอ่ืน ราคาและเง่ือนไข
การค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ ขาย
ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล
อ่ืน 
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3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 

(ตอ่) 
 
 

 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ตา่งๆ เป็นรายได้อ่ืน 

0.00 0.02 - เน่ืองจาก บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ต้องการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ปริมาณน้อยมาก หาซือ้เองล าบาก จึงขอซือ้
จากบริษัทฯ โดยมีการก าหนดราคาตามนโยบายราคา
สินค้าของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทฯ 

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

- เป็นราคาซากตามราคาตลาด เห็น
วา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จ่ายค่าถ่าย
เอกสารแทนบริษัท 
 

0.003 
 
 

0.00 
 
 

- บจก.โอเจ ดีเวลปเม้นท์ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัทฯ  
และลงบญัชีเป็นเงินทดรองจ่าย และได้รับช าระคืนเงิน
ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว 

- เป็นรายการยืมเงินทดรองจ่ายระยะ
สัน้ตามความจ าเป็น และจ านวนเงิน
ไม่มากอย่างนยัส าคญั 

4. Doll Fahrzeugbau AG 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
1.82% ของทนุช าระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 

 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สินค้าจาก 
 Doll Fahrzeugbau AG 
 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี ก้าร ค้าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิน้งวดบญัชี 

70.07 
 

24.96 

70.09 
 

26.47 

- บริษัทฯ สั่งซือ้วัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau 
AG ตามธุรกิจการค้าปกต ิเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า ตาม
เง่ือนไขสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมี
เ ง่ื อน ไขการ ค้ าตามธุ ร กิ จการ ค้าปกติ ข อง  Doll 
Fahrzeugbau AG 

- มีความเหมาะสมและมีเ ง่ือนไข
การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกต ิ
ราคาซือ้ขายใกล้เคียงกับราคาท่ีซือ้
ข ายกับบุคคล อ่ืน  และ เ ง่ื อนไข
ใกล้เคียงกบัท่ีได้รับจากบคุคลอ่ืน 

 บริษัทฯ มีการให้บริการอ่ืน 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.00 
0.00 

0.06 
0.06 

- บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau AG 
เน่ืองจากมาตดิตอ่งานในประเทศไทย โดยมีการก าหนด
ราคาคา่บริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการก าหนดราคาของบริษัทฯ 

5. บจก.รวมทวีขอนแก่น 
- คณุศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และ
เป็นกรรมการของบริษัท
ดงักล่าว  
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 

0.27 0.00 - บริษัทฯ จ าหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์
ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ ขาย
ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล
อ่ืน 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอ้ันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.06 5.72 - บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เ ง่ือนไขอยู่ ในเกณฑ์ปกติเท่ากับ
ลกูค้าอ่ืน 

 บริษทัฯ มีการซือ้วตัถดุบิและอะไหล่ 9.12 0.01 - บริษัทฯ ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ - มีความเหมาะสมและมีเง่ือนไข 
 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี ก้าร ค้าอัน
เน่ืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิน้งวดบัญชี และเป็นรายการซื อ้
สินค้าก่อนเป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

0.08 0.39 -  โดยมีเง่ือนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.
รวมทวีขอนแก่น ซึง่อยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซือ้ขาย และเง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ี
ไ ด้ รับจากบุคคล อ่ืน ซึ่ง เกิดจาก
การค้าในอดีต 
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6. หจก. ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 
- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และเป็น
หุ้นส่วนบริษัท 
 

 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง
พ่วง 
 
 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สินค้า,วตัถดุบิ 

0.09 
 
 
 

2.95 

0.00 
 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ จ าหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์
ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ ขาย
ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล
อ่ืน 

7. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ท าสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จ่ี 
เซฟวิง่ ไลท์ติง้ โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 
 บริษัทฯ มีลูกหนีอ่ื้นอันเน่ืองมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 
 บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 

0.59 
 0.59 

 

0.29 

0.00 
0.00 

 

0.00 

- บริษัทฯ คิดค่าบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตาม
ความจ าเป็นเน่ืองจาก Joint Venture ยงัไม่มีบุคคลากร
เ อ ง  เ พ่ื อ เ ส น อ ง า น โ ค ร ง ก า ร ใ น ก า กั บ ข อ ง
กระทรวงกลาโหม 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจ าเป็น และการก าหนดราคา
ของบริษัทฯ 

8. JVCC JOINT VENTURE. 
- บริษัทฯ ท าสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั  

 บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 0.30 0.00 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจ าเป็นเน่ืองจาก 
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วมเสนอ
งานโครงการต่างๆ ทัง้ทางราชการ และเอกชน ท่ีมี
เง่ือนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ี เข้าร่วมเสนอ
โครงการมากกวา่ 270 ล้านบาท ขึน้ไป  

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจ าเป็นระยะสัน้และจ านวนเงิน
ไม่มากอย่างมีนยัส าคญั 

9. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สดัส่วน 45.35% ของทนุช าระ
แล้ว ณ ปิดสมดุเม่ือวนัท่ี 
27/12/2556 
- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 

 บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- (ลดลง) ระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 
 บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับจากรายการ
ดงักล่าว 

 
0.00 
0.00 

 0.00 
0.00 
0.00 

 
74.62 
104.65 
179.27 
0.00 
3.72 

- นายสุรเดชฯ ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2550 เพ่ือ
ใช้ในการลงทนุโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงิน
ให้กู้ทัง้หมดแล้วในปี 2555 

 
 
- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่สูง
กวา่ต้นทนุการเงินเฉล่ียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ้ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งกว่า ต้นทุนทาง
การเงินเฉล่ีย บริษัทฯ ได้รับช าระคืน
เงินให้กู้ และดอกเบี ย้ ค้าง รับทั ง้
หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บคุคลที่ท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

 บริษัทย่อย ให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้ 
- ยอดคงเหลือต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
- (ลดลง) ระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
6.61 
0.00 
6.61 
0.00 

- นายสุรเดชฯ ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ในปี 2554 เพ่ือใช้
ในการลงทนุโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้
กู้ทัง้หมดแล้วในปี 2555 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ้ย ใ น อั ต ร า ท่ี
เหมาะสมซึ่ งสู งกว่า ต้ นทุนทาง
การเงินเฉล่ีย และได้รับช าระคืนเงิน
ให้กู้และดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดแล้ว 
และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายให้ 



                                                                                                                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.12 - 8 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
9. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 
 
 

 บริษัทย่อย มีดอกเบีย้รับจากรายการ
ดงักล่าว 

0.00 0.23 - บริษัทฯ มีการคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี ซึง่สงู 
กวา่ต้นทนุการเงินเฉล่ียของบริษัทฯ 

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บคุคลที่ท่ีเก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

 บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สินประเภทท่ีดนิ
พร้อมบ้านพกัอาศยั และท่ีดินเปล่า
ส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

0.00 63.10 - บริษัทฯ ซือ้ท่ีดินพร้อมบ้านพกัอาศยัจ านวน 3 หลงั จาก
นายสรุเดชฯ เพ่ือเป็นสวสัดิการบ้านพกัพนกังาน ซึง่เดิม
ไม่มีการเรียกเก็บคา่เช่า ราคาท่ีซือ้มา 4.10 ล้านบาท ต ่า
กว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่ง
เทา่กบั 4.19 ล้านบาท 
บริษัทฯ ซือ้ท่ีดนิเปล่าจากนายสุรเดชฯ ซึง่มีการวางแผน
โครงการลงทุนในอนาคต และเป็นท่ีดินท่ีนายสุรเดชฯ 
น ามาจดจ านองเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษัทฯ โดยไม่คิด
คา่ตอบแทน ราคาท่ีซือ้มา 59.00 ล้านบาท ต ่ากว่าราคา
ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งเท่ากับ 
59.34 ล้านบาท 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และราคา
ซือ้ เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทย่อยซือ้ทรัพย์สินประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 

0.00 27.34 - บริษัทย่อยซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเตรียมใช้เป็น
ส านกังานและโรงงานใหม่ ราคาซือ้มา 27.34 ล้านบาท 
เม่ือรวมกบัราคาท่ีซือ้สิ่งปลูกสร้าง 1 รายการท่ีเป็นส่วน
ควบบนท่ีดนิจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จะมีราคา
ซือ้รวม 27.96 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึง่เทา่กบั 27.72 ล้านบาท 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งประเมินเพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาท่ีไม่แตกต่างกับราคาประเมิน
อย่างมีนยัส าคญั 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,986.05 
ล้านบาท  

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 5 แหง่ 
รวม 1,994.03 
ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค า้
ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม101.00 ล้าน 
บาท 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 93.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค า้
ประกนัหนีด้งักล่าว 



                                                                                                                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.12 - 9 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
10. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุ
ไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
2.80% ของทนุช าระแล้ว ณ ปิด
สมดุเม่ือวนัท่ี 27/12/2556 
- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,986.05 
ล้านบาท  

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 5 แหง่ 
รวม 1,994.03 
ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค า้
ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร  เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ

บริษัทย่อยกบัธนาคาร 
 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 101.00 ล้าน
บาท  

 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 93.00 ล้าน
บาท 

 

- บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค า้
ประกนัหนีด้งักล่าว 

11. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุ
ไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
2.16% ของทนุช าระแล้ว ณ ปิด
สมดุเม่ือวนัท่ี 27/12/2556 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า ส านกังานท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 เจ้าหนีจ้ากรายการดงักล่าว ณ วนัสิน้
งวดบญัชี 

1.40 
 

0.20 

0.00 
 

0.00 
 

- บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีส านกังาน สาขากรุงเทพมหานคร ใน
อตัราคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท  
 
 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ การ
คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดท่ี
เหมาะสม  

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 
 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 1,696.00 
ล้านบาท 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 1,656.00 
ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว แตย่งัคงเป็นผู้ค า้ประกนัหนีโ้ดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการค า้ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 101.00 ล้าน
บาท  

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 93.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อย 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 



                                                                                                                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.12 - 10 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 
12. นายสรุพล ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
3.10% ของทนุช าระแล้ว ณ ปิด
สมดุเม่ือวนัท่ี 27/12/2556 
- บดิาของนายศริิวฒัน์ ทวีแสง  
สกลุไทย (กรรมการ) 
 
 
 
 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 3 แหง่ 
รวม 1,366.05 
ล้านบาท 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,444.03 
ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยนายสุรพลฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค า้ประกันหนีโ้ดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการค า้ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 25.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการบริษัทเ ป็นผู้ ค า้ประกันวง เงิ นดังกล่ าว 
นอกเหนือจากหลกัประกนัอ่ืน โดยนายสรุพล 

- ฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็นผู้ค า้
ประกันหนีโ้ดยไม่คิดค่าตอบแทนการค า้ประกันหนี ้
ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 

13. นายสรุะชยั ทวีแสงสกลุไทย 
- พ่ีชายของนายสรุเดช  ทวีแสง
สกลุไทย  
 
 
 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

 
 
 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 3 แหง่ 
รวม 1,366.05 
ล้านบาท 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,421.90 
ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการเป็นผู้ค า้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอ่ืน โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ค า้ประกันหนีโ้ดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการค า้ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 

 เข้าเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท  

วงเงินค า้ประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 25.00 ล้าน
บาท  

- บริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้
กรรมการบริษัทเ ป็นผู้ ค า้ประกันวง เงิ นดังกล่ าว 
นอกเหนือจากหลกัประกนัอ่ืน โดยนายสุระชยัฯ ออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็นผู้ค า้ประกนัหนี ้
โดยไม่คดิคา่ตอบแทนการค า้ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ธนาคาร 
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12.2. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับ
ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้กบับคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกนัที่เกิดขึน้ใน
งวดบญัชีปี 2556 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล กอปรกบัการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการดงักลา่วถือเป็นราคายตุิธรรม 
และได้มีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึง่ประเมินเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด
เปรียบเทียบ แล้วแตค่วามเหมาะสม จึงไมท่ าให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
 

12.3. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2556 ได้อนมุตัิในหลกัการเก่ียวกบันโยบาย และ
ขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไป
อยา่งโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้
สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง
กันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
 

12.4. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควร โดยตัง้อยูบ่นเง่ือนไขทางการค้าตามปกต ิ
สามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 
(MAI) รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดย
เคร่งครัด 
 ในกรณีที่จะต้องมีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบตัิตามประกาศ เร่ืองระเบียบการ
จดัซือ้และจดัจ้าง รวมทัง้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั ตามที่กลา่วไว้ในข้อ 12.3 ข้างต้น กลา่วคือ 
จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขจากผู้จดัจ าหนา่ย หรือ ผู้ รับจ้างอื่นที่ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบ
เสนอราคา (Quotation) ที่ระบุราคาและเง่ือนไขต่างๆ ที่ออกโดยผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อใช้
ประกอบการน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ก่อน
น าเสนอขออนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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12.5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 ส าหรับบริษัทที่มีหรืออาจจะมีโอกาสด าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดงักลา่วเข้าอยู่ภายใต้อ านาจการควบคมุ
ของบริษัทฯ ดงันัน้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิภายใต้กฎเกณฑ์ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง
ได้ลงนามสญัญาข้อตกลงกบับริษัทดงักลา่ว เพื่อก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเพื่อขจดัโอกาสที่จะเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทที่เก่ียวข้องดงักลา่ว รวมทัง้สาระส าคญัของสญัญาข้อตกลงที่
เก่ียวข้อง มีดงันี ้
 
1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ ากัด (“CTV-1993”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอ านาจควบคมุ : การถือหุ้น 

- นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 97.38% ของทนุจดทะเบียน 
- นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 0.69% ของทนุจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ลกัษณะธุรกิจ : จ าหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเช่ือเช่าซือ้รถบรรทกุ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55) 

: 164.78  ล้านบาท 

เหตท่ีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. CTV-1993 จะไม่ด าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและรับประกนัต่อกนัว่า ในการด าเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี ้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่สามารถน าทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา จนกวา่คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องจะตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จ ากัด (“Volrep”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอ านาจควบคมุ : การถือหุ้น 

- นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 85.00% ของทนุจดทะเบียน 
- นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 5.00% ของทนุจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย / นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
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2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จ ากัด (“Volrep”) 
ลกัษณะธุรกิจ : จ าหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วง ชิน้ส่วนอะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55) 

: 50.86 ล้านบาท 

เหตท่ีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. Volrep จะไม่ด าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกนัว่า ในการด าเนินการใดๆระหว่าง

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายภายใต้สญัญาฉบบันี ้ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ 
รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถน าทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา จนกว่าคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องจะตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 

 ทัง้นี ้ หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมเง่ือนไขในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยจะผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการท ารายการนี ้ทัง้นี ้กรรมการทา่น
ใดซึง่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถมีสว่นร่วมในการพิจารณา
อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และจะเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีอยา่งตอ่เนื่อง 
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13. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1  ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 

 

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญช ี

 รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2554 - 2556 สามารถ

สรุปได้ดงันี ้
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 บริษัทฯได้ถือปฏิบตัิตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดให้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหมต่าม

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป งบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงในรูปแบบใหมเ่พ่ือสอดคล้องกบังบการเงิน

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อยา่ง

ถกูต้อง ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 โดยนายพิศษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2803 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อย่าง

ถกูต้อง ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยให้สงัเกตหมายเหต ุ2 กลุม่บริษัท 

ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้มาใช้เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ตัวเลข

เปรียบเทียบถือตามงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 1 ธันวาคม 2555 และ 2554 ท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั และหลงัจากการปรับปรุงตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ2 ได้ทําการตรวจสอบ

รายการปรับปรุงตวัเลขเปรียบเทียบดงักลา่วและเห็นว่ารายการปรับปรุงดงักลา่วเหมาะสมและปรับปรุง

โดยถกูต้อง 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 

 ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด 31 ธ.ค. 54 สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.11  1.61% 7.90  0.95% 3.65 0.36% 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 96.67  12.82% 117.80  14.14% 132.76 13.14% 

มลูคา่งานเสร็จที่ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บจากลกูค้า 90.05  11.94% 86.50  10.38% 203.19 20.11% 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 149.43  19.81% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

ลกูหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกนั 5.97  0.79% 16.55  1.99% 2.17 0.21% 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 178.55  23.67% 190.86  22.91% 257.98 25.54% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 15.42  2.04% 24.68  2.96% 22.29 2.21% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 548.19  72.68% 444.28  53.33% 622.04 61.57% 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํา้ประกนั 13.40  1.78% 13.40  1.61% 3.90 0.39% 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

เงินลงทนุระยะยาว 0.00  0.00% 1.00  0.12% 1.00 0.10% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 145.90  19.34% 328.36  39.42% 336.99 33.36% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 36.39  4.82% 34.09  4.09% 38.57 3.82% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 9.09 1.20% 10.21 1.23% 7.44 0.74% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.26  0.17% 1.68  0.20% 0.30 0.03% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 206.03  27.32% 388.75  46.67% 388.20 38.43% 

รวมสินทรัพย์ 754.23  100.00% 833.03  100.00% 1,010.24 100.00% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้สถาบนัการเงิน 474.01  62.85% 533.41  64.03% 332.32 32.90% 

เจ้าหนีก้ารค้า 69.61  9.23% 94.28  11.32% 109.41 10.83% 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 6.55  0.87% 7.25  0.87% 3.61 0.36% 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 45.20  5.99% 20.35  2.44% 0.92 0.09% 

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้อง 0.62  0.08% 0.04  0.00% 0.27 0.03% 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 25.70  3.41% 14.26  1.71% 23.54 2.33% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1.19  0.16% 3.75  0.45% 0.57 0.06% 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 24.66  3.27% 36.10  4.33% 30.08 2.98% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 647.54  85.86% 709.43  85.16% 500.73 49.57% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 8.17  1.08% 2.65  0.32% 1.58 0.16% 

เงินกู้ ระยะยาว-สทุธิ 6.38  0.85% 5.23  0.63% 4.38 0.43% 

หนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 5.27  0.70% 7.40  0.89% 9.90 0.98% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากกิจการที่ควบคมุร่วมกนั 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.35 0.03% 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 19.82  2.63% 15.28  1.83% 16.21 1.60% 

รวมหนีสิ้น 667.36  88.48% 724.71  87.00% 516.95 51.17% 

ทนุจดทะเบียน 130.00  17.24% 130.00  15.61% 270.00 26.73% 

ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว 130.00  17.24% 130.00  15.61% 180.00 17.82% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 291.36 28.84% 

สว่นลดจากการเพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (5.63) (0.75%) (5.63) (0.68%) (5.63) (0.56%) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (37.50) (4.97%) (16.05) (1.93%) 27.56 2.73% 

จดัสรรแล้ว 0.00  0.00% 0.00  0.00% 1.52 0.15% 

ยงัไม่ได้จดัสรร (37.50) (4.97%) (16.05) (1.93%) 26.04 2.58% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 86.87  11.52% 108.31  13.00% 493.29 48.83% 

สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 86.87  11.52% 108.31  13.00% 493.29 48.83% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 754.23  100.00% 833.03  100.00% 1,010.24 100.00% 
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 ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 636.85  95.14% 625.66  93.40% 767.46 88.17% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 32.50  4.86% 44.20  6.60% 102.95 11.83% 

รวมรายได้ 669.35  100.00% 669.86  100.00% 870.41 100.00% 

ต้นทนุงานตามสญัญา 519.29  77.58% 495.82  74.02% 600.12 68.95% 

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 31.16  4.66% 27.76  4.14% 79.32 9.11% 

รวมต้นทุน 550.45  82.24% 523.58  78.16% 679.44 78.06% 

กาํไรขัน้ต้น 118.90  17.76% 146.28  21.84% 190.97 21.94% 

รายได้อ่ืน/1 33.06  4.94% 21.30  3.18% 1.37 0.16% 

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ย 151.96  22.70% 167.58  25.02% 192.34 22.10% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 83.51  12.48% 99.62  14.87% 113.31 13.02% 

กําไรจากการดําเนินงาน 68.45  10.23% 67.96  10.15% 79.03 9.08% 

ต้นทนุทางการเงิน 41.35  6.18% 40.73  6.08% 28.10 3.23% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากกิจการที่ควบคมุร่วมกนั 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.35 0.04% 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 27.10  4.05% 27.23  4.07% 50.58 5.81% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 2.81  0.42% 5.79  0.86% 6.96 0.80% 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 24.29  3.63% 21.45  3.20% 43.62 5.01% 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 24.29  3.63% 21.45  3.20% 43.62 5.01% 

            

การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24.01  3.59% 21.45  3.20% 43.62 5.01% 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ 0.28  0.04% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 

            

กําไรตอ่หุ้น # สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 18.47   16.50    0.07  

มลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00    100.00    0.25  

จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 1.30    1.30    720.00  

ปรับปรุงมลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้เพ่ือการเปรียบเทียบ           

กําไรตอ่หุ้น # สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 0.05    0.04    0.07  

มลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25    0.25    0.25  

จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 520   520   720  

ปรับปรุงคํานวณการปรับฐานจํานวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO และ ใช้สิทธิตาม warrant ที่ออก(Fully Dilute) 

กําไรตอ่หุ้น # สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)   0.03/2  0.04/3  

มลูคา่หุ้นสามญัที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)     0.25    0.25   

จํานวนหุ้นสามญั - หลงัเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น)     720   1,079.9   

หมายเหต ุ : /1 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ 

  /2 กําไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) : คํานวณจากกําไรสทุธิของปี 2555 หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่

ประชาชน (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้จํานวนหุ้นสามญัหลงั IPO เทา่กบั 720 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น 

      /3 กําไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) : คํานวณจากกําไรสทุธิของปี 2556 หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดหลงัใช้สิทธิตาม warrant ที่ออก

(Fully Dilute)  ทัง้นี ้จํานวนหุ้นสามญัหลงัใช้สิทธิตาม warrant ที่ออก เทา่กบั 1,079.9 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 3.13 - 4 

 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด ตรวจสอบแล้ว 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 24.29  21.45  43.62 

รายการปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ/(จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 67.07  74.94  65.21 

กําไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 91.36  96.38  108.83 

ลูกหนีก้ารคา้ 32.68  (22.50) (14.42) 

มูลค่างานตามสญัญาทีย่งัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ (17.34) 3.55  (116.70) 

สินคา้คงเหลือ (49.85) (13.54) (65.84) 

ลูกหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั (0.37) (10.58) 14.38 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1.19) (10.11) 2.35 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ภาระค้ําประกนั 8.55  0.00  9.50 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.09  (0.42) 1.38 

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)/ลดลง (27.42) (53.60) (169.35) 

เจ้าหนีก้ารคา้ 12.42  24.40  12.28 

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 0.09  (0.58) 0.23 

จํานวนทีเ่รียกเก็บจากลูกคา้สงูกว่ามูลค่างงานตามสญัญา (26.53) (11.44) 9.28 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน (8.63) 1.83  3.14 

หนีส้ินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้/(ลดลง) (22.65) 14.21  24.93 

เงินสดรับ/(จา่ย)จากการดําเนินงาน 41.29  57.00  (35.59) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (1.62) (4.35) (7.37) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดาํเนินงาน 39.67  52.65  (42.95) 

รับดอกเบีย้ 0.50  20.40  0.29 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 44.33  91.39  0.00 

เงินลงทนุระยะยาวเพ่ิมขึน้ 0.00  0.00  0.00 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ (3.00) (1.00) 0.00 

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.14  0.84  0.00 

สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้ (25.26) (152.95) (38.62) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้ (17.93) (1.68) (8.48) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1.22) (43.02) (46.81) 

จา่ยดอกเบีย้ (41.09) (40.35) (26.85) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 32.62  59.40  (201.90) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (0.05) 0.00  0.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 0.00  6.00  0.00 

จา่ยชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (35.51) (32.01) (20.27) 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินจากการขายและการเชา่กลบัเพ่ิมขึน้ 0.00  0.00  0.00 

จา่ยชําระคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (6.43) (6.88) (7.23) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 10.00  0.00  360.00 

คา่ใช้จา่ยในการเพ่ิมทนุ 0.00 0.00 (18.24) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงนิ (40.46) (13.84) 85.52 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2.01) (4.22) (4.24) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 14.12  12.11  7.89 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 12.11  7.89  3.65 
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(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ   ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

          

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.85 0.63 1.24 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.31 0.30 0.68 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.06 0.08 (0.07) 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 6.01 6.50 6.95 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 60  55  52 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 3.53 2.75 3.03 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 102 131 119 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 8.63 5.56 6.67 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 42  65  54 

Cash cycle วนั 120  121  117 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น % 17.76% 21.84% 21.94% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 10.23% 10.15% 9.08% 

อตัรากําไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 57.95% 77.46% (54.35%) 

อตัรากําไรสทุธิ % 3.59% 3.20% 5.00% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 33.29% 20.90% 14.50% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.21% 2.63% 4.73% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 27.54% 15.51% 18.47% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.90  0.82  0.94 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 7.68 6.69 1.05 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้/1 เทา่ 2.03 2.43 3.87 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis/1 เทา่ 0.95 1.35 1.95 

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 0.00% 0.00% 24.76% 

                         หมายเหต ุ: /1 คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+มลูคา่งานที่ยงัไมเ่รียกเก็บ เทา่กบักระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานสทุธิ 
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14  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสาน และติดตัง้ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัยานยนต์เพ่ือการ

พาณิชย์ รวมทัง้เป็นผู้ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เก่ียวกบัระบบราง โลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ เข้ากบัการ

จดัการอยา่งมืออาชีพ อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders truck), รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั, รถบรรทกุ

เคร่ืองดื่ม, รถขนสง่ไปรษณีย์, รถพว่ง-รถกึ่งพว่งพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝ่ัง (OPV) โครงการ

บริการงานซอ่มและศนูย์ซอ่มให้แก่ Linfox สาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่ง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลติภณัฑ์ของ

บริษัทฯ เป็นการผลติตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) ให้กบัภาคเอกชน และหนว่ยงานราชการ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจํานวน 1 บริษัท ดําเนินธุรกิจดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทกุห้อง

เย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา สาํหรับบรรทกุสนิค้า อาหารสดและแห้ง ซึง่หากพิจารณาภาพรวมของผลการดาํเนินงานในช่วง 

3 ปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ พบวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการดาํเนินธุรกิจ 2 ลกัษณะ ได้แก่ รายได้ตามสญัญา คิด

เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 95 ของรายได้รวม และรายได้จากการขายและให้บริการ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ

ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของรายได้รวม 
 ในปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเทา่กบั 669.36 ล้านบาท 669.86 ล้าน

บาท และ 870.41ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 

เทา่กบั 24.01 ล้านบาท 20.33 ล้านบาท และ 43.62 ล้านบาท ตามลาํดบั  
 ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่าโครงการคงเหลือท่ียังไม่ได้รับรู้รายได้ 

(Backlog) จํานวน 496.21 ล้านบาท ประกอบด้วย งานท่ียงัไม่สง่มอบของบริษัทฯ 472.78 ล้านบาท และงานของบริษัทย่อย 

23.43 ล้านบาท (รายละเอียดตามหวัข้อ 2.8 งานท่ียงัไม่ได้สง่มอบ หน้า 1.2-21) และบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายการเติบโตของ

รายได้ในปี 2557 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของรายได้ปี 2556 

 

 ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในงวดบญัชีปี 2554-2556 เทา่กบั 669.36 ล้านบาท 669.86 ล้านบาท และ 

870.41 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงได้ ดงันี ้

ประเภทรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 636.85 95.14% 625.66  93.40% 767.46 88.17% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 32.51 4.86% 44.20  6.60% 102.95 11.83% 

รวมรายได้ 669.36 100.00% 669.86  100.00% 870.41 100.00% 

รายได้อ่ืน/2 33.06 4.94% 21.30  3.18% 1.37 0.16% 

รวมรายได้ทัง้หมด 702.41  691.16   871.78  

หมายเหต ุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสนิค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 

  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2554-2556 

ประเทศ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ประเทศไทย 273.82 40.91% 351.60 52.49% 505.75 58.10% 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 45.90 6.86% 188.52 28.14% 122.65 14.09% 

ประเทศสิงคโปร์ 45.73 6.83% 0.00 0.00% 28.72 3.30% 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 59.55 8.90% 0.04 0.01% 22.33 2.57% 

ประเทศอ่ืนๆ 244.36 36.51% 129.69 19.36% 190.96 21.94% 

รวมรายได้ 669.36 100.00% 669.86 100.00% 870.41 100.00% 
 

 จากข้อมลูรายได้แยกตามประเทศจะพบวา่ ในปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นการขายสนิค้าใน

ประเทศเพ่ิมมากขึน้ในสว่นสนิค้ากลุม่มาตรฐาน จากการขยายตลาดในประเทศและได้รับผลจากการท่ีประเทศไทยจะเข้าร่วม

เป็นประชาคมอาเซยีน (AEC) รวมทัง้ในสว่นสนิค้ากลุม่บริหารโครงการ จากการเข้าบริหารโครงการให้กบักลุม่ลกูค้ากลุม่หนึง่ 

ทําให้มยีอดรายได้เพ่ิมขึน้  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมกีารสง่ออกสนิค้าไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง โดยกลุม่ประเทศลกูค้า

หลกั คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่มีสดัสว่นยอดขายในปี 2554-2556 เทา่กบัร้อยละ 6.86 ร้อยละ 28.14 และร้อยละ 

14.09 ของรายได้รวมตามลาํดบั และกลุม่ประเทศในเอเชีย เช่น สงิค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหล ีและฮ่องกง เป็นต้น  

 

 รายได้ตามสญัญา 

 รายได้ตามสญัญา มีลกัษณะเป็นสญัญาจ้างผลติสนิค้า และ ในสญัญามกีารระบรุาคาคา่สนิค้าไว้อยา่งแนน่อน  

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาตามขัน้ความสาํเร็จของงาน (Percentage of completion method) กลา่วคือ

เมื่อผลงานตามสญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เช่ือถือเก่ียวกบัขัน้ความสาํเร็จของงาน รายได้ตามสญัญางานจะถกูรับรู้ใน

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยคาํนวณจากความสาํเร็จของกิจกรรมงานตามสญัญา ณ วนัท่ีรายงาน ขัน้ความสาํเร็จของงาน

ตามสญัญาคาํนวณจากอตัราสว่นของต้นทนุงานตามสญัญาท่ีทําเสร็จจนถงึวนัท่ีรายงานกบัประมาณการต้นทนุงานทัง้หมด

ตามสญัญา ในกรณีท่ีมคีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทัง้หมดของโครงการเกินกวา่มลูคา่รายได้ตามสญัญา บริษัทฯ 

จะรับรู้ประมาณการขาดทนุดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ท่ีรับรู้แล้วแตย่งัไมถ่งึกําหนด

เรียกชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็นมลูคา่งานเสร็จท่ียงัไมเ่รียกเก็บจากลกูค้าในงบเเสดงฐานะการเงิน 

 รายได้ตามสญัญาประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลติตวัถงัและติดตัง้ระบบวศิวกรรมท่ีเก่ียวกบัยาน

ยนต์เพ่ือการพาณิชย์ โดยมีผลติภณัฑ์อยู ่3 กลุม่ คือ กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลติภณัฑ์ออกแบบ

พิเศษ (Special Design Product) และรายได้จากการรับบริหารโครงการ (Project Management and Service) สาํหรับ

รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลติ และติดตัง้ตู้บรรทกุห้องเยน็ไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา ของบริษัทยอ่ยจะถกูนบัรวมเป็น

กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาแยกตามกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้
 

ประเภทรายได้ ดาํเนินงานโดย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐาน  181.72  28.53% 275.81 44.08% 353.89 40.66% 

- รถบรรทกุ รถพว่ง-ก่ึงพว่ง บริษัทฯ 143.94  22.60% 140.97 22.53% 218.39 25.09% 

- ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส บริษัทฯ / บริษัทย่อย 37.79  5.93% 134.84 20.15% 135.50  15.57% 

2) ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ  363.47  57.07% 348.06 55.63% 413.57 47.51% 

- รถลําเลียงอาหารสําหรบัเคร่ืองบิน บริษัทฯ 360.45  56.60% 348.06 55.63% 376.72 43.28% 
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ประเภทรายได้ ดาํเนินงานโดย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

- รถดบัเพลิง-รถกู้ภยั บริษัทฯ 3.02  0.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

- ยานยนต์สําหรบักองทพั บริษัทฯ 0.00  0.00% 0.00 0.00% 36.85 4.23% 

3) กลุ่มบริหารโครงการ บริษัทฯ 91.66  14.39% 1.79 0.29% 102.95 11.83% 

รวมทัง้สิน้ 636.85 100.00% 625.66 100.00% 870.41 100.00% 

 

 ปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาสงูท่ีสดุจากผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี

รายได้จํานวน 363.47 ล้านบาท 348.06 ล้านบาท และ 413.57 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 57.07 ร้อยละ 55.63 และ 

ร้อยละ 47.51 ตามลาํดบั โดยนบัตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินสร้างรายได้เป็นอนัดบัหนึง่ของ

ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ เน้นทําการตลาดงานรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินมากขึน้ 

เพราะเป็นผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ มีความชํานาญเป็นพิเศษ มกีารปรับรูปแบบให้หลากหลายเพ่ือรองรับเคร่ืองบินทกุแบบและทกุ

ขนาดความจผุู้ โดยสาร มกีารพฒันาเทคโนโลยีและกระบวนการผลติให้รวดเร็วยิง่ขึน้ จนได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดจีากลกูค้า

ธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศทัว่โลก อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ออกแบบและพฒันารถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินแอร์บสั 

A380 ได้สาํเร็จ ซึง่เป็นเคร่ืองบินลาํใหญ่ท่ีสดุในปัจจบุนั ท่ีต้องอาศยัความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของงานระบบ

วิศวกรรมท่ีแมน่ยํา บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลติ 1 ใน 2 รายของโลกท่ีสามารถผลติได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายผลติภณัฑ์

ดงักลา่วเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก  ในสว่นของยานยนต์สาํหรับกองทพั บริษัทฯ ได้รับงานใหมเ่พ่ิมในปี 2556 และสาํหรับ

รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั ไมม่ีการขายผลติภณัฑ์ดงักลา่วตัง้แตปี่ 2555 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากมีข้อจํากดัการแขง่ขนัด้านราคาจาก

ปัจจยัเร่ืองอตัราภาษีนําเข้าของวสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบ ซึง่เกือบทัง้หมดจะต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพ่ือให้ได้สนิค้า

ท่ีมีคณุภาพดี และบริษัทฯ เน้นกําลงัการผลติไปท่ีการผลติ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน และรถตู้พว่งใหญ่ในกลุม่ธุรกิจโล

จิสติกในประเทศ ซึง่มีคาํสัง่ซือ้มาจํานวนมากและตอ่เน่ือง 

 ปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาจากกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานจํานวน 181.72 ล้านบาท 

275.81 ล้านบาท และ 353.89 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 28.53 ร้อยละ 44.08  และร้อยละ 40.66 ของรายได้รวมตาม

สญัญาตามลาํดบั โดยมีผลติภณัฑ์ท่ีจําหนา่ยประกอบด้วยรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งท่ีลกูค้าต้องการความเป็นพิเศษ เช่น รถท่ี

สามารถขนสง่สนิค้าขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ขนสง่สนิค้าท่ีมีนํา้หนกัมากเป็นพิเศษ เป็นต้น ซึง่จะต้องอาศยัการออกแบบและ

เทคโนโลยีด้านงานระบบวศิวกรรมท่ีลํา้สมยั ซึง่บริษัทฯ ได้สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่รายอ่ืนในเร่ืองดงักลา่ว และสามารถ

สร้างมลูคา่เพ่ิมในตวัผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งมาก ผลติภณัฑ์หลกัอีกประเภทหนึง่ในกลุม่นีค้ือ ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสนํา้หนกั

เบา ซึง่ผลติและทําการตลาดโดยบริษัทยอ่ย ก็เป็นอีกหนึง่ผลติภณัฑ์ท่ีมีอตัราการเติบโตของยอดรายได้มาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต่

ปี 2554 เป็นต้นมา 

 สาํหรับรายได้กลุม่บริหารโครงการตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการรับจ้างบริหารโครงการ

และเป็นท่ีปรึกษาในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทพัเรือ ให้กบับริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั โดยในปี 2554-2556 บริษัทฯ 

มีรายได้จากกลุม่บริหารโครงการจํานวน 91.66 ล้านบาท 1.79 ล้านบาท และ 9.49 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.39 

ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 1.09 ของรายได้รวมตามสญัญา โดยโครงการได้เสร็จสมบรูณ์ในปี 2556 แล้ว  

 และในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับสญัญาในการบริหารโครงการซอ่มบํารุง รถบรรทกุพว่ง และ รถบรรทกุกึ่งพว่ง จาก

บริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอกชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) 

ทัง้หมด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึเป็นรายได้จากการให้บริการ (ดรูายละเอียดในหวัข้อ รายได้จากการขายและการให้บริการ ถดัไป) 
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 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รับรู้รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื่อได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ี

เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าท่ีมีนยัสาํคญั ไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขายอะไหล ่

(Spare Part) บางประเภทท่ีบริษัทฯ จําเป็นต้องสัง่นําเข้ามาจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการผลติงานของลกูค้าเป็นปกติอยูแ่ล้ว 

โดยสว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 เป็นการขายอะไหลใ่ห้กบัลกูค้าตา่งประเทศท่ีสัง่ผลติรถจากบริษัทฯ โดยเฉพาะรถลาํเลยีง

อาหารสาํหรับเคร่ืองบิน และสว่นท่ีเหลอืประมาณร้อยละ 20 เป็นการขายให้แก่ลกูค้าในประเทศ รายได้จากการขายยงั

ประกอบด้วยการขายสนิค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ) หรือการขายสนิค้าในสต๊อก เป็นต้น ซึง่ในปี 2556 บริษัทฯ มกีารรับรู้รายได้

จากการขายสนิค้าให้กบัโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทพัเรือ ให้กบับริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั เป็นเงินจํานวน 

37.23 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 36.16 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 

 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อมีการให้บริการเสร็จเรียบร้อย โดยรายได้ดงักลา่วมาจากการให้บริการ

รับซอ่มผลติภณัฑ์ โดยสว่นใหญ่จะซอ่มให้เฉพาะรถของลกูค้าหลงัหมดระยะเวลาประกนั ซึง่สัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอ่ยเทา่นัน้ บริษัทฯ มีเง่ือนไขรับประกนัสนิค้าเฉลีย่ 1 ปี และในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับสญัญาในการบริหารโครงการซอ่ม

บํารุง รถบรรทกุพว่ง และ รถบรรทกุกึ่งพว่ง จากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอก

ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ทัง้หมด ซึง่มีมากกวา่ 1,000 คนั ในศนูย์บริการซอ่มบํารุงของ Tesco-Lotus 

จํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา, ศนูย์วงัน้อย, ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้เลง็เห็นโอกาส

ในการเพ่ิมรายได้จากงานซอ่มบริการ จึงได้ทําการเชา่ท่ีประมาณ 4 ไร่ ท่ี อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นศนูย์

ซอ่มสาํหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตตุ้องซอ่มนาน และรับงานซอ่มบริการจากลกูค้าของบริษัทรายอ่ืน และลกูค้า

ทัว่ไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการดแูลลกูค้าท่ีศนูย์ซอ่มวงัน้อยเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และเพ่ิมโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพ่ิมขึน้จากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจบุนัมลีกูค้าหลายรายต้องการท่ีจะ

ทําสญัญา PM กบับริษัทฯ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเง่ือนไขตา่งๆ  โดยสดัสว่นรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2554-2556 สามารถสรุปได้ดงัตาราง 

ประเภทรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมรายได้จากการขาย 15.45  47.52% 10.87  24.60% 49.43 48.01% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 17.06  52.48% 33.33  75.40% 53.52 51.99% 

รวมทัง้สิน้ 32.51  100.00% 44.20  100.00% 102.95 100.00% 

  

 รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบีย้รับ, กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น ปี 

2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้อ่ืนเทา่กบั 33.06 ล้านบาท 21.30 ล้านบาท และ 1.37 ล้านบาท ตามลาํดบั คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 4.94 ร้อยละ 3.18 และร้อยละ 0.16 ของรายได้รวม ตามลาํดบั ทัง้นี ้ รายได้ดอกเบีย้รับจะลดลงไป 

เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รับชําระคืนหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 

ปี 2555 และไมม่ีนโยบายท่ีจะให้กู้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลอ่ืน ยกเว้นเป็นการให้กู้แกบ่ริษัทยอ่ยเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ สว่นกําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น เป็นผลมาจากการบริหารความเสีย่ง โดยการซือ้ขาย

อตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า และทําการปรับปรุงตามราคาตลาด ณ. วนัสิน้งวด เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ตามจริงกบัต้นทนุขาย

แล้ว มีผลกําไรจากการขายสนิค้าตามการประมาณการ 
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ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 

 ต้นทนุงานตามสญัญา ประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดุิบ เงินเดือนและคา่จ้างแรงงานผลติในแผนกตา่งๆ คา่จ้างเหมาจาก

บคุคลอ่ืน และคา่ใช้จ่ายในการผลติตา่งๆ เป็นต้น บริษัทจะบนัทกึต้นทนุงานตามสญัญาในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยอ้างอิง

กบัขัน้ความสาํเร็จของงานตามสญัญา วนัท่ีรายงาน เมื่อผลงานตามสญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เช่ือถือ ในกรณีท่ีมี

ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทัง้หมดของโครงการเกินกวา่มลูคา่รายได้ตามสญัญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุท่ีคาด

วา่จะเกิดขึน้เป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทนัที และหากบริษัทไมส่ามารถประมาณผลของงานตามสญัญาได้อยา่ง

นา่เช่ือถือ บริษัทจะรับรู้ต้นทนุงานตามสญัญาเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดท่ีต้นทนุนัน้เกิดขึน้ 

 ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุสนิค้าท่ีขาย เงินเดือนและคา่จ้างของแผนกท่ีเก่ียวข้อง และ

การปันคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง เป็นต้น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการกําหนดราคางานตามสญัญาให้มีอตัรากําไรไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 15 และกําหนดให้

มีการทบทวนประมาณการต้นทนุการผลติให้สอดคล้องกบัต้นทนุจริงทกุไตรมาส หรือเมื่อมีปัจจยัใดท่ีสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุ

งานนัน้ๆ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุงานตามสญัญาเทา่กบั 519.29 ล้านบาท 495.82 ล้าน

บาท และ 600.12 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 77.58 ร้อยละ 74.02 และร้อยละ 68.95 ของรายได้รวม 

ตามลาํดบั อตัราสว่นต้นทนุงานตามสญัญาในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มกีารรับรู้รายได้จากสนิค้ากลุม่ท่ีมี

อตัรากําไรตอ่หนว่ยสงูขึน้ และในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ทําการตลาดในสนิค้ากลุม่มาตรฐานเพ่ิมมากขึน้จากปี

ก่อน เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงธุรกิจเฉพาะกลุม่ ทําให้มีปรมาณการผลติเพ่ิมขึน้ ต้นทนุจึงลดลง และเพ่ิม

สดัสว่นรายได้ในสว่นการให้บริการ โดยต้นทนุขายและให้บริการเทา่กบั 31.16 ล้านบาท 27.76 ล้านบาท และ 79.32 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.14  และร้อยละ 9.12 ของรายได้รวม ตามลาํดบั อตัราสว่นต้นทนุขาย

และให้บริการลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จากการท่ีบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากการขายและให้บริการเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี  

 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 118.90 ล้านบาท 146.28 ล้านบาท และ 

190.97 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 17.76  ร้อยละ 21.84 และร้อยละ 21.94 ของรายได้รวม 

ตามลาํดบั จากข้อมลูจะพบวา่อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตวัเพ่ิมขึน้ ตัง้แตปี่ 2555 ตามทิศทางการเพ่ิมขึน้ของ

รายได้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร คา่ใช้จา่ยใน

การสง่ออกสนิค้าไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ คา่ขนสง่สนิค้าในประเทศ และคา่ใช้จา่ยในการบริหารอ่ืน เป็นต้น 

 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 83.51 ล้านบาท 99.62 

ล้านบาท และ 113.31 ล้านบาท ตามลาํดบั คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2556 เน่ืองจากมคีา่ใช้จา่ยในการสง่ออกสนิค้าไปยงัลกูค้า

ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะการขายรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน มีการปรับเพ่ิมเงินเดอืนและสวสัดิการซึง่รวมไปถึง

ผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ตามฐานเงินเดือนของพนกังาน คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เพ่ือปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการเป็นบริษัท

จดทะเบียน คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย เพ่ือขยายตลาดในสว่นตา่ง ๆ และคา่ใช้จ่ายบริหารการจดัเก็บหนี ้เป็นต้น 

 

กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 

 หากพิจารณาข้อมลูกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย้และภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) จะ

พบวา่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความสามารถในการทํากําไรจากการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีและมีทิศทางดีขึน้มาโดย

ตอ่เน่ือง โดยในปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดาํเนินงานเทา่กบั 68.45 ล้านบาท 67.96 ล้านบาท และ 
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79.03 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานตอ่รายได้เทา่กบัร้อยละ 10.23 ร้อยละ 10.15 และร้อยละ 

9.08 โดยตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการปรับกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจโดยเน้นทําการตลาดสาํหรับผลติภณัฑ์ท่ีมีความ

ชํานาญ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน รถพว่ง-กึ่งพว่งออกแบบ

พิเศษสาํหรับหนว่ยงานการไฟฟ้า และบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ เป็นต้น  
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

 ในปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุทางการเงินเทา่กบั 41.35 ล้านบาท 40.73 ล้านบาท และ 28.10 

ล้านบาท ตามลาํดบั ต้นทนุทางการเงินดงักลา่วเกิดจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระหนีเ้งินกู้กบัสถาบนัการเงินจํานวน

มาก เน่ืองจากสนิค้าของบริษัทฯ มีมลูคา่สงู และต้องใช้ระยะเวลาในการผลติคอ่นข้างนานโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทัง้การ

สง่มอบสนิค้าจะไมไ่ด้สง่มอบทีละหนว่ย แตจ่ะสง่มอบเป็นสว่นๆ ของคาํสัง่ซือ้ ทําให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ ระยะสัน้

เพ่ือสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบจากตา่งประเทศ ซึง่ในปี 2554-2556 มีภาระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

จํานวน 474.01 ล้านบาท 533.41 ล้านบาท และ 332.32 ล้านบาท ตามลาํดบั จึงสง่ผลให้มต้ีนทนุทางการเงินคอ่นข้างสงูในปี 

2554-2555 แตใ่นปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และระดมทนุเพ่ิมนํามาเป็นทนุหมนุเวียนได้ รวม

สว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 341.36 ล้านบาท สง่ผลให้ภาระต้นทนุทางการเงินลดลง อีกทัง้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ซึง่จะสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และทกุวนัทําการสดุท้าย

ของไตรมาสตอ่ไป จนถึงครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 ซึง่จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุเพ่ือนํามาใช้หมนุเวียนใน

การดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะระดมทนุผา่นเคร่ืองมือทางการเงินผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกในอนาคต 
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 ในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 2.81 ล้านบาท 5.79 ล้านบาท และ 6.96 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เมื่อคํานวณเปรียบเทียบกบัภาษีเงินได้นิติบคุคลกบักําไรสทุธิก่อนหกัภาษี อตัราภาษีร้อยละ 10.37 ร้อยละ 21.25 

และร้อยละ 13.77 ตามลาํดบั ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากในปี 2554 และ 2556 บริษัทฯ มีการจําหนา่ยและมีกําไรจากสนิค้าท่ีได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) คอื ตู้ โลหะและตู้อลมูิเนียมสาํหรับบรรทกุสนิค้า และนโยบายการลดภาษีเงินได้นิติบคุคลของ

รัฐบาล ซึง่ปัจจบุนัเป็นอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ 

 
กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

 ในงวดบญัชีปี 2554-2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 

24.01 ล้านบาท 21.45 ล้านบาท และ 43.62 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิบริษัทฯ (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัท

ใหญ่) ในงวดบญัชีปี 2554-2556 ร้อยละ 3.59  ร้อยละ 3.10 และร้อยละ 5.00 ของรายได้รวม ตามลาํดบั ในปี 2554 บริษัทฯ

และบริษัทยอ่ย มีผลกําไรจากการเน้นทําการตลาดในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ รวมทัง้มีการปรับกลยทุธ์การ

ดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้ ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี

กําไรลดลง เน่ืองจากมีการปรับคา่ใช้จา่ยสว่นเงินเดือนและสวสัดิการให้แก่พนกังาน และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการขยายตลาด 

รวมทัง้มีภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิมขึน้จากยอดกําไรในสว่น BOI ลดลง สว่นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลกําไรเพ่ิมขึน้

จากการขยายตลาด และยงัมกํีาไรในสว่น BOI เพ่ิมขึน้ทําให้เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงด้วย 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2554-2556 เทา่กบัร้อยละ 33.29 ร้อยละ 20.90 

และร้อยละ 14.50 ตามลาํดบั โดยบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 77.78 ล้านบาท 

112.12 ล้านบาท และ 483.82 ล้านบาท ตามลาํดบั สาเหตท่ีุอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลงในปี 2555-2556 เน่ืองจาก
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บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เพ่ิมสงูขึน้จากกําไรสทุธิท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ทําได้และมีการเพ่ิมทนุในปี 2556 จากการระดมทนุเพ่ือเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

14.1.1  ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 754.23 ล้านบาท 833.03 

ล้านบาท และ 1,010.24 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของสนิทรัพย์รายการสาํคญัดงันี ้

 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 

12.11 ล้านบาท 7.90 ล้านบาท และ 3.65 ล้านบาท ตามลาํดบั ประกอบด้วยเงินสดยอ่ยและเงินฝากธนาคาร ทัง้ใน

รูปบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากประจํา ซึง่มีการลดลง หรือเพ่ิมขึน้ ตามการบริหาร

การเงินในวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีแตล่ะงวด 
 

 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เทา่กบั 96.67 ล้านบาท 

117.80 ล้านบาท และ 132.76 ล้านบาท ตามลาํดบั ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการให้เทอมเครดิตแก่ลกูหนีเ้ฉลีย่

เทา่กบั 30-60 วนันบัจากวนัสง่ใบแจ้งหนี ้ โดยสามารถคํานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2554 – 2556  ได้

เทา่กบั 60 วนั 55 วนั และ 52 วนั ตามลาํดบั ซึง่จากข้อมลูจะพบวา่บริษัทฯ มีประสทิธิภาพในการบริหารการจดัเก็บ

เงินจากลกูหนีก้ารค้าดีขึน้ 

โดยสามารถสรุปยอดลกูหนีก้ารค้าตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554-2556 ได้ดงันี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 39.80 81.11 35.53 

อายหุนีไ้ม่เกิน 3 เดือน 13.65 26.42 86.23 

อายหุนีร้ะหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน 0.07 0.21 5.93 

อายหุนีร้ะหว่าง 6 เดือน – 12 เดอืน 3.80 1.26 4.14 

อายหุนีม้ากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 40.38 11.24 3.58 

รวม 97.70 120.24 135.41 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1.03) (2.44) (2.65) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 96.67 117.80 132.76 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณจากลกูหนีท่ี้คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้และ

วิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี ้ และคาดการณ์เก่ียวกบัการชําระหนีใ้นอนาคตของลกูหนีเ้ป็นเกณฑ์พิจารณาอายหุนีท่ี้

ค้างชําระ ลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจํานวน ยกเว้น

กรณีท่ีคาดวา่จะได้รับชําระหนีจ้ากลกูหนีแ้นน่อน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 มียอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูเทา่กบั 1.03 ล้านบาท 2.44 ล้านบาท และ 2.65 ล้านบาท ตามลาํดบั เน่ืองจาก ณ สิน้ปี 2554-2556 มีลกูหนี ้

การค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน จํานวน 39.40 ล้านบาท 8.8 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ท่ีบริษัทฯ คาดวา่จะได้รับชําระคนืหนีแ้นน่อน ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือวา่ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
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 มูลค่างานเสร็จที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีมลูคา่งานเสร็จท่ียงัไมไ่ด้เรียกเก็บจากลกูค้า

เทา่กบั 90.05 ล้านบาท 86.50 ล้านบาท และ 203.19 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่เกิดจากการท่ีบริษัทรับรู้รายได้ตาม

สญัญาในสว่นงานท่ีเสร็จแล้ว แตย่งัไมถ่งึกําหนดสง่มอบและเรียกชําระเงินตามสญัญา 

 

 เงนิให้กู้และดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมเีงินให้กู้และดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลและกิจการท่ี

เก่ียวข้องเทา่กบั 149.43 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับชําระคืนหนีพ้ร้อมดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

โดยผู้กู้ยืมได้โอนขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างกรรมสทิธ์ิสว่นตวั ในมลูคา่ 95.60 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ ประกอบด้วย

บ้านพกัอาศยั ซึง่บริษัทฯ ใช้เป็นบ้านพกัสวสัดิการสาํหรับผู้บริหารโดยไมค่ิดคา่ตอบแทน รวมทัง้ท่ีดินเปลา่ซึง่อยูไ่ม่

ไกลจากโรงงาน ซึง่ท่ีผา่นมาได้ให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์และใช้คํา้ประกนัวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยไมค่ดิ

คา่ตอบแทน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ววา่มศีกัยภาพท่ีจะนํามาลงทนุขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยในอนาคต โดยกําหนดราคาซือ้ขายเทา่กบัราคาประเมินโดยบริษัทประเมินราคาท่ีสมาคมผู้ประเมินราคาให้การ

รับรอง ซึง่คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่เป็นราคาท่ียตุธิรรม ภาระหนีส้ว่นตา่งท่ีเหลอืจากราคาซือ้ขายท่ีดินและ

สิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ทางผู้กู้ยมืได้จดัหาแหลง่เงินและนํามาชําระคืนให้แก่บริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2555 

 

 สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 178.55 ล้านบาท 

190.86 ล้านบาท และ 257.98 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมลูคา่สนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่คือ วสัดอุปุกรณ์หรือ

สว่นประกอบทัง้ท่ีอยูใ่นคลงัสนิค้า หรืออยูร่ะหวา่งทางจดัสง่มายงัคลงัสนิค้า ซึง่ถือวา่เป็นวตัถดุิบหลกัของผลติภณัฑ์ 

มลูคา่สว่นท่ีเหลอืจะประกอบด้วย สนิค้าระหวา่งผลติ สนิค้าสาํเร็จรูป และวสัดสุิน้เปลอืง 
 

 เงนิฝากประจาํที่มีภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินประจําท่ีมีภาระคํา้ประกนัเทา่กบั 13.40 

ล้านบาท 13.40 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่ยอดเงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกนัใช้สาํหรับคํา้

ประกนัวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน อาทิ วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนัสญัญางานซึง่จําเป็นต้อง

ใช้มากขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่งานและสญัญางาน โดยได้ปลดภาระคํา้ประกนัในปี 2556 จํานวน 9.5 ล้านบาท 

 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ เทา่กบั 

145.90 ล้านบาท 328.36 ล้านบาท และ 336.99 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่ประกอบด้วย ท่ีดินท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารสาํนกังานใหญ่และสว่นปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน ครุภณัฑ์ 

และยานพาหนะ เป็นต้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มกีารลงทนุเพ่ิมเติมในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ รวมประมาณ 

212.05 ล้านบาท ทัง้ในสว่นของรัว้คอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายนํา้เพ่ือป้องกนัปัญหานํา้ทว่ม มกีารลงทนุ

ก่อสร้างอาคารโรงงานสว่นเพ่ิมเพ่ือขยายพืน้ท่ีใช้สอยในโรงงาน มีการลงทนุเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลติให้แก่

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีการรับโอนท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างจากลกูหนีเ้งินให้กู้ เพ่ือเป็นการชําระคืนเงินกู้  ทัง้นี ้

มลูคา่ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้โรงงานและสาํนกังานใหญ่เนือ้ท่ีรวม 48-2-16.1 ไร่ ซึง่ได้บนัทกึไว้ในงบการเงินมลูคา่รวม 28.00 

ล้านบาท ซึง่เป็นการบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ทําการปรับปรุงมลูคา่ท่ีดินตามราคาตลาด 
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 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 หนีส้นิ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 667.36 ล้านบาท 724.71 

ล้านบาท และ 516.95 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของหนีส้นิรายการสาํคญัดงันี ้

 

 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 

474.01 ล้านบาท 533.41 ล้านบาท และ 332.32 ล้านบาทตามลาํดบั โดยเงินกู้ยืมระยะสัน้ตามตวัเลขดงักลา่วเป็น

ภาระหนีต้ามวงเงินสนิเช่ือประเภทตา่งๆ ท่ีสถาบนัการเงินให้การสนบัสนนุแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพ่ือใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิง้เครดิต วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงิน 

เป็นต้น ทัง้นี ้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีภาระหนีเ้พ่ิมขึน้ในปี 2555 เกิดจากการใช้วงเงินสนิเช่ือท่ีสถาบนัการเงินให้

การสนบัสนนุเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบสาํหรับงานโครงการตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับ

คําสัง่ซือ้และเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว ทัง้การสัง่ซือ้จากตา่งประเทศและในประเทศ ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย มีภาระหนีล้ดลง เน่ืองจากได้รับเงินจากการระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพย์และนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 เจ้าหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้า เทา่กบั 69.61 ล้านบาท 

94.28 ล้านบาท และ 109.41 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีค้า่สนิค้า ซึง่บริษัทฯ ได้เทอมเครดิตจาก

เจ้าหนีก้ารค้าเฉลีย่ประมาณ 60 วนั โดยสามารถคํานวณระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ในปี 2554 – 2556  ได้เทา่กบั 42 

วนั 56 วนั และ 54 วนั ตามลาํดบั 
 

 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงาน 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์

พนกังาน ซึง่นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัได้ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน โดยผู้บริหารได้บนัทกึหนีส้นิและ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีเกิดขึน้กอ่นปี 2554 โดยได้ปรับกบักําไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบบญัชีปี 2554 ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 

เทา่กบั 5.27 ล้านบาท 7.40 ล้านบาท และ 9.90 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เทา่กบั 86.86 

ล้านบาท 108.31 ล้านบาท และ 493.29 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจด

ทะเบียนเทา่กบั 270 ล้านบาทและทนุชําระแล้วเทา่กบั 180.00 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 291.36 ล้าน

บาท มีสว่นลดจากการเพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเทา่กบั 5.63 ล้านบาท มกํีาไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร เทา่กบั 

26.04 ล้านบาท และมีสาํรองตามกฎหมายเทา่กบั 1.52 ล้านบาท 
 

 โครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2554 – 

2556 เทา่กบั 7.68 เทา่ 6.69 เทา่ และ 1.05 เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นสิน้ปี 2554 - 2556 

ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จากการท่ีหนีส้นิรวมลดลง ในขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุชําระแล้วในปี 2554 

จํานวน 10 ล้านบาทและปี 2556 จํานวน 140 ล้านบาท, ในปี 2554-2556 มีกําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง  
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 สภาพคล่อง 

  31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ล้านบาท 12.11 7.90 3.65 

สนิทรัพย์หมนุเวียน ล้านบาท 548.19 444.28 622.04 

หนีส้นิหมนุเวียน ล้านบาท 647.54 709.43 500.73 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

(สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน) 

เทา่ 0.85 0.63 1.24 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 39.67 52.65 (42.95) 

 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2554 - 2556 เทา่กบั 0.85 เทา่ 0.63 เทา่ และ 1.24 เทา่ ตามลาํดบั โดยในปี 

2555 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลง จากการลดลงของรายการเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลและกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั (โดยได้รับชําระคนืหนีส้ว่นใหญ่จากการโอนทรัพย์สนิเพ่ือชําระหนีด้งักลา่ว) แตข่ณะเดียวกนัหนีส้นิ

หมนุเวยีนเพ่ิมขึน้ จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือสัง่ซือ้วตัถดุบิและใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวยีน รองรับการผลติตามคาํสัง่ซือ้ท่ีเข้ามา และในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจากการระดมทนุในการเข้า

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เข้ามาเสริมสภาพคลอ่งให้ดีขึน้ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2554–2556 เทา่กบั 39.67 ล้านบาท 52.65 

ล้านบาท และ (42.95) ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดติดลบจาก

กิจกรรมดําเนินงาน มาจากยอดมลูคา่งานตามสญัญาท่ียงัไมเ่รียกเก็บเพ่ิมขึน้จํานวน 120 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ มีเงิน

จากการระดมทนุเข้ามาหมนุเวียน และบริหารเงินสด 
 

 ข้อกาํหนดอัตราส่วนทางการเงนิ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับวงเงินจากธนาคารแหง่หนึง่ โดยมข้ีอกําหนดให้ดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้

ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทา่และอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้ (DSCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ของงบ

การเงินรวม 

 

 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่ีรายจ่ายเพ่ือการลงทนุท่ีมีนยัสาํคญัในปี 2554, 2556 ท่ีผา่นมา แตใ่นปี 2555 มกีาร

ลงทนุในพนัธบตัรหุ้นกู้ของสถาบนัการเงินแหง่หนึง่จํานวน 1.00 ล้านบาท และมีการลงทนุในท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ รวมประมาณ 212.05 ล้านบาท ทัง้ในสว่นของรัว้คอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายนํา้เพ่ือป้องกนั

ปัญหานํา้ทว่ม มกีารลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงานสว่นเพ่ิมเพ่ือขยายพืน้ท่ีใช้สอยในโรงงาน มีการลงทนุเคร่ืองจกัรเพ่ือ

เพ่ิมกําลงัการผลติให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีการรับโอนท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างจากกรรมการและบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนับางบริษัทเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการชําระคืนหนีเ้งินให้กู้ยืม 
 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากท่ีได้กลา่วไว้แล้วใน

หวัข้อปัจจยัความเสีย่ง ได้แก ่
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การลดลงของกําไรตอ่หุ้นเน่ืองจากจํานวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท และมี

ทนุจดทะเบียนชําระแล้วเต็มมลูคา่เทา่กบั 180.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 720 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 43.62 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัรากําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.07 บาท

ตอ่หุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัรวม 359.90 ล้านหนว่ย สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้เทา่กบั 1 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และวนัสดุท้ายของไตรมาสถดัไปจนถงึ

วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 เป็นครัง้สดุท้ายอนัสง่ผลให้ อาจสง่ผลให้อตัรากําไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตลดลง หาก

บริษัทไมส่ามารถสร้างรายได้และกําไรสทุธิให้มีอตัราการเติบโตท่ีมากกวา่อตัราการเพ่ิมขึน้ของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  

- ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

53 - อนปุริญญา คณะบญัชี 

   กรุงเทพการบญัชี 

-  ประกาศนียบตัร สมาคม      

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Accreditation 

Program (DAP) 

SET/2012 

พ่ีสาว นายสรุเดช 

ทวีแสงสกลุไทย 

- 2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2532 – ปัจจบุนั 

 
 

2510 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ  
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- กรรมการ 

บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากดั  
 

- หุ้นส่วนผู้จดัการ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- นําเข้า,ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย,

กระเป๋าผ้า 
 

- ประกอบธุรกิจจําหน่ายรถยนต์และอะไหล่

รถยนต ์

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

48 - อนปุริญญา 

วศิวกรรมยานยนต์ 

Yomiuri Rikosem College 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

-  คณะบริหารธุรกิจ 

Sanno University 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

82/2010 

 

 

น้องชาย  

นางเพ็ญพิมล 

เวศย์วรุตม์ 

45.34 2538 - ปัจจุบนั 

 
 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 
 

2539 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2535 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 

  บริษัท เอพีเอส มสัต-ิเทรด จํากดั 

 

- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
 

 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 

- ประกอกกิจการนําเข้าส่งออกแทรคเตอร์

และรถหวัลาก 

 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ น้ส่วน

อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 
 

 

 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 

 

2533 – ปัจจบุนั 

 
2520 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2482 – ปัจจบุนั 

 

- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
 

- กรรมการ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
 

- กรรมการ 

บริษัท ทวีแสงไทย จํากดั 

- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ

เช่าซือ้รถบรรทกุ 
 

- จํ า ห น่ า ย ร ถ ย น ต์  ร ถ พ่ ว ง  ร ถ กึ่ ง พ่ ว ง 

ยานพาหนะอ่ืนทกุชนิด 
 

- ซือ้ขาย ให้เช่าเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต์ 

รถแทร็คเตอร์ 

3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

59 - ปริญญาตรี 

คณะมนษุย์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Accreditation 

Program (DAP) 

SET/2012 

พ่ีสาว นายสรุเดช 

ทวีแสงสกลุไทย 

2.80 2538 – ปัจจบุนั 

 

 

 
 

2548 – ปัจจบุนั 

 
 

2552 – ปัจจบุนั 

 

 

     

2536 – ปัจจบุนั 
 

 

2535 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

2532 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ , กรรมการบริหาร,  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 

 

- กรรมการ 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี ซสิเทม็ส์ จํากดั 
 

- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากดั 

 - ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 

- ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 

 
 

- ผลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 
 

 

 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ น้ส่วน

อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 
 

- นําเข้า,ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย,

กระเป๋าผ้า 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

 

 

36 - ปริญญาโท 

Management, Brunel 

University 

- ปริญญาตรี 

Economics, Rissho 

University 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

82/2010 

ลกูของพ่ีชาย  

นายสรุเดช ทวีแสง

สกลุไทย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2555 - ปัจจุบนั 

  
 

2554 – ปัจจบุนั  

 
 

2527 – ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

-  กรรมการบริหาร  

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 
 

- กรรมการ, ผู้จดัการทัว่ไป 

 บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จํากดั 
 

- กรรมการ 

   บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากดั 
 

- กรรมการ 

   บริษัท ช.รวมทวี ลิสซิง่แอนด์เรียลเอสเตท 

จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- จําห น่ายร ถยนต์  อะ ไ หล่ ร ถยนต์ แ ล ะ

ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
 

- จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และ

ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
 

- อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและดําเนินงานทาง

ธุรกิจ 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์

ระหวา่งประเทศ การเงิน

และการพฒันา 

Fordham University New 

York, USA 

- ปริญญาโท  

คณะบริหารธุรกิจ 

Southeastern University 

- ปริญญาโท 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

Fordham University New 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

 
 

 

 

 

 

2545 – ปัจจบุนั 

 
 

2551 - 2554 

 

 

 
 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

- กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั(มหาชน) 
 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ธุรกิจนํา้มนั 
 

 

 

 

- ดําเนินธุร กิจด้านส่ือสารมวลชน ได้แก่ 

สถานีโทรทัศน์โมเดิ ร์นไนน์  สถานี

วทิยกุระจายเสียง และสํานกัข่าวไทย 
 

 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ  (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

York, USA 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

(เกียรตนิิยม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 

28/2003 

2551 - 2554 

 
2551 - 2553 

 

 

 
2548 - 2550 

- กรรมการบริหารกองทนุโทรคมนาคมเพ่ือ

กิจการสาธารณะ USO 
 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
 

- กรรมการศนูย์พฒันาพลงัแผ่นดินเชิง

คณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม) 

สํานกันายกรัฐมนตรี 

- หน่วยงานราชการ 

 
- สถาบนัการเงิน 

 

 

 
 

- หน่วยงานราชการ 

6. นายอาษา ประทีปเสน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - ปริญญาเอก 

วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

System Engineering 

Brunel University, United 

Kingdom  

- ปริญญาโท 

วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี 

วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

วศิวกรรมอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2535 - ปัจจุบนั 

-  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

- รับราชการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- สถาบนัการศกึษา 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาษา ประทีปเสน  (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขา การคลงั 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Monitoring fraud risk 

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 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาษา ประทีปเสน  (ตอ่) program (DCP) รุ่นท่ี 

94/2007 

7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 - ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(การเงิน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑติ

ชัน้สงู (การสอบบญัชี) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจบณัฑติ 

 (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

(CPA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย (CPIAT) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Certification 

Progrem (DCP) รุ่นท่ี 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 
 

2555 - ปัจจุบนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท ธิง้ค์พลสั ดจิิตอล จํากดั 

 
    

 

 

 

 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 
 

- กรรมการ 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ประกอบธุร กิจให้บริการผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และให้บริการขายส่ือโฆษณา

ด้านการตลาด และเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
 

- ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิง

ออนไลน์ (Online Entertainment Service) 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ใน

ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ รวมทัง้จดัจําหน่ายเกมพีซี 
 

- นําเข้าเกมออนไลน์, ซอฟต์แวร์เก่ียวกบัการ

เล่นเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นบริษัท

ย่อยของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) 

 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 

(ตอ่) 

174/2013 

• Director  Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

20/2004 

• Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นท่ี 

2/2004 

2551 – ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 
 

2552 - 2554 

 
 

 

 

 

 

 

2551 - 2554 

 

 

 

- กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน  

บริษัท ที ที แอนด์ ที จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

- ท่ีปรึกษา (นอกเวลาราชการ) โครงการ

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

ศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ สถาบนั

บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

- บริษัทให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
 

 

 

 

- ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใน

ส่วนของการให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐาน

จํานวน 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 

และการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 

- สถาบนัการศกึษา 

8. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 

 

 

 

 

 

 

 

65 - มธัยมปลาย  

    โรงเรียนวาสเุวที 

กรุงเทพมหานคร 

 

พ่ีสาว นายสรุเดช 

ทวีแสงสกลุไทย 

2.16 2547 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2548 - ปัจจุบนั 
 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 
 

2533 – ปัจจบุนั 
 

 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 

 

- กรรมการ 

บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 

 

- ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 

 
 

- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ

เช่าซือ้รถบรรทกุ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสมนึก แสงอินทร์ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การเงิน 

54 - ปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

มหานคร 

- ปริญญาตรี คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

SEC/ 2013 

• Company Secsetary 

Program (CSP) รุ่นท่ี

20/2006 

• Code of Conduct by 

SET 2007 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 
 

2546 - ปัจจุบนั 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

- อาจารย์พิเศษ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- สถาบนัการศกึษา 

10. นายประสบสุข บญุขวญั 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การตลาดใน

ประเทศ 

 

46 - ปริญญาตรี 

     คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 
 

2553 - 2554 

2538 - 2553 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดใน

ประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป 

- ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 9 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. Mr.Sven Markus Gaber 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 

 

46 - ปริญญาตรี 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ 

สาขวศิวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบนั DAA-

THCHNIKUM 

GEMEINNUETZIGE 

GMBH 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 
2552 - 2553 

2550 - 2552 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

- วศิวกรฝ่ายขายอาวโุส 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

12. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ทัว่ไป 

57 - ปริญญาตรี  

คณะศลิปะศาสตร์บณัฑิต 

     สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 
 

2549 - 2554 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ทัว่ไป 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

13. 

 

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์ แสงสว่าง 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การผลิต 

 

46 - ปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 
 

2541 - 2554 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การผลิต 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการแผนกบริหารการผลิต 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

14. นายอภิชยั  ชมุศรี 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ความเส่ียง 

45 - ปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรมบณัฑติ  

 สาขาวศิวกรรมเช่ือม

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

2539 - 2556 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเส่ียง 

- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบต้นทนุ 

   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอภิชยั  ชมุศรี  (ต่อ) ประกอบ   มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตขอนแก่น 

• ประกาศนียบตัร  

MINI MBA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรีราชา 

15. นายนิรุต ิ สมุงคล 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 

 

48 - ปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม วชิาเอกครุ

ศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขา

ไฟฟ้ากําลงั มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตขอนแก่น 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2537 - 2556 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบ

วศิวกรรม 

- ผู้จดัการแผนกวศิวกรรม 

   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

16. นางสาวย่ิงหทยั  ปอนพงังา 

 เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

38 - ปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี  

     คณะบริหารธุรกิจ วชิาเอก

การบญัชี มหาวทิยาลยั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• Director Accreditation 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 
 

2543 – 2555 

 

- เลขานกุารบริษัท 

- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- หวัหน้าพิธีการ นําเข้า-ส่งออก 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 11 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวย่ิงหทยั  ปอนพงังา 

(ตอ่) 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

SEC/ 2013 

• Effective Minute 

Taking (EMT) รุ่นท่ี 

26/2013 

• Company Secsetary 

Program (CSP) รุ่นท่ี

48/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 12 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ 

 X = ประธานกรรมการบริษัท    / = กรรมการบริษัท       XX = ประธานกรรมการบริหาร     // = กรรมการบริหาร 
 

CHO = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน)                 บริษัทย่อย                                            บริษัทที่เก่ียวข้องกัน                                                                                                                                                                

                                                                                         1. บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค                 1. บจ.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)                            7.  บจ.รวมทวีขอนแก่น                       

                                                                                      2. บจ.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั                         8.  บจ.รวมทวีมอเตอร์เซลล์ 

                                                                                      3. ห้างหุ้นสว่นจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี                  9.  บจ.เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ 

                                                                                      4. บจ.ช.รวมทวี ลิสซ่ิงแอนด์เรียลเอสเตท         10.  บจ.เอพีเอส มสัติ-เทรด  

                                                                                      5. บจ.ทวีแสงไทย                                           11. บจ.โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 

                                                                                      6. บจ.บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด                   12. ห้างหุ้นสว่นจํากดั ตัง้ฮัว่ซิงนครปฐม  

รายช่ือ 

 
CHO บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องข้องกัน 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมการ                             

นางเพญ็พิมล เวศย์วรุตม์  X 

      

/ 

     

/ 

นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย /, XX / / / / 

 

/ 

    

/ 

  นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย /, // / 

 

/ 

   

/ 

  

/ 

 

/ 

 นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย /, // 

    

/ 

  

/ / 

    นายอนสุรณ์ ธรรมใจ / 

             นายอาษา ประทีปเสน / 

             นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ / 

             ผู้บริหารระดับสูง 

              นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 

 

/ / 

         

/ 

 นางสมนกึ แสงอินทร์ // 

             นายประสบสขุ บญุขวญั // 

             Mr.Sven Markus Gaber // 

             นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั // 

             นายนพรัตน์ แสงสว่าง // 

             นายอภิชยั  ชมุศรี // 

             นายนิรุต ิ สมุงคล // 

             เลขานุการบริษัท 

              นางสาวยิ่งหทยั  ปอนพงังา 

              



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อยท่ีมีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุรวม   
                                                                                                                                                       (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 หมายเหต ุ

 X    =  ประธานกรรมการบริษัท   

                             /    =  กรรมการบริษัท     

 

                                                                                                             

รายชื่อ 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั 

กรรมการ   

นายสรุเดช    ทวีแสงสกลุไทย / 

นางสาวอศันา    ทวีแสงสกลุไทย / 

นางสาวรุ่งทิวา    ทวีแสงสกลุไทย / 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 

ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตําแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางอปัสร  สริุยา 

- ผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  วิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

• Smart Audit พิชิตหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน   

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

• Tools and Techniques for the Beginning 

Auditor  เม่ือวนัท่ี 5-9 กมุภาพนัธ์  2556 

• Quality Management System 

ISO9001:2008  Internal Audit Training 

Course  

   เม่ือวนัท่ี 13-14 ธนัวาคม  2555 

• การจดัทําบญัชีรายการรับจ่ายโครงการ ตาม

ประกาศ ปปช.  เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2555 

• มาตรฐานการบญัชีปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการ

จดัทํางบการเงินปี 2553  

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2553 

• การจดัทํางบการเงินรูปแบบใหม่และการ

วเิคราะห์งบการเงิน เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 

2552 

• ตรวจสอบงบการเงินทางบญัชี คํานวณกําไร

สทุธิถกูต้องก่อนย่ืนแบบเสียภาษี 

   เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 

• การตรวจสอบและการควบคมุภายในเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กร 

     เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548 
 

2555 – ปัจจบุนั 

ม.ค. – ต.ค. 2555  

 

 

2550 – 2555 

 

 

2546 – 2555 

 

 

 

 

 

-  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน    

-  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  

   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) 

 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  

  บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 

 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  

   บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

 

 

• ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในทกุด้าน

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

และวเิคราะห์ความเส่ียง 

• จดัทํา Audit Plan  

• จดัทํารายงานการตรวจสอบภายในให้

เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตาม

ระบบ 

• สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของ

หลกัฐานท่ีอ้างอิงในรายงาน  

• เสนอหรือช่วยเสนอวธีิการแก้ไขเพิ่ม 

เตมิเพ่ือลดความเส่ียงในรายการท่ี

ตรวจพบ 

• จดัทํากระดาษทําการเพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากการตรวจสอบ 

• ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 

ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายณัฐพร  เมืองจนัทรา 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย

กฎหมาย 

- Compliance 

 

29 -    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ      มหาวิทยาลยั

ภาคกลาง  จงัหวดันครสวรรค์ 

• ได้รับหนงัสือสําคญัแสดงการขึน้ทะเบียนเป็นผู้

รับรองลายมือช่ือสํานกัทะเบียนธุรกิจ 

• ประกาศนียบตัรสํานกัอบรมวิชาว่าความ แหง่

สภาทนายความ 

•  Anti-corruption Training Courses 

• อบรมการประเมินคณุภาพ การประชมุสามญั

ประจําปีของบริษัทจดทะเบียน ครัง้ท่ี 1 ตอน “ 

ตวิเข้มให้เตม็ 100  ” 

• อบรมวธีิการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจด

ทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through  

 
 
 
 
 
 
 
 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2552-2554 

 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย / Compliance  

   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- สํานกังานกฎหมายพิทกัษ์ทนายความ 

 

• กํากับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) หลักการ

กํากับดูแลกิจการ  ( CG ) ท่ีออกใช้

บังคับบริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ  

ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจปรกต ิ

• จัดทําและตรวจสอบสัญญาต่างๆของ

บริษัทและบริษัทในเครือ 

• ดําเนินการติดตามทวงหนี ้ดําเนินการ

ด้านคดีความทัง้ทางแพ่งและอาญา 

บังคับคดี   ท่ี เ ก่ียวข้องกับบริษัทและ

บริษัทในเครือ 

•   จัดทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไข

เปล่ียนแปลงระเบียบและข้อบงัคับ มติ

ตา่งๆ ตอ่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

• ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม  นิติ

กรรมและสัญญา ทางทะเบียน เก่ียว

ด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ  

 

• ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา 

ตดิตาม ทวงหนี ้และบงัคบัคดี 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  หน้าที่  1 

 

 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี  -  
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
บริษัท  ช.ทวี  ดอลลาเซียน จาํกัด (มหาชน) 

 
วันท่ี     12  มกราคม  2557     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบประเมินนีจั้ดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 
  



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  หน้าที่  2 

ส่วนท่ี  1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
  

องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งเป็นรากฐานท่ีสําคญัของระบบ

การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเอือ้ให้ระบบการควบคุม

ภายในดําเนินไปได้ตามท่ีบริษัทมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคมุเพ่ือส่งเสริมให้ทกุคนในบริษัทตระหนกัถึงความ

จําเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารให้ความสําคญัต่อความซื่อสตัย์สจุริตและจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น  

         
 

1.1 คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบตัิงานของพนกังาน ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช่  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานธุรกิจ อย่างชัดเจนและสามารถวดัผลได้  โดยร่วม

พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท และมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการเป็นประจําทกุเดอืนผา่น

การประชมุคณะกรรมการบริหาร   นอกจากนัน้ยงัมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจระยะยาวเพ่ือเป็นการวางรากฐานการ

พฒันาของบริษัทฯ ในระยะยาวอีกด้วย   
 

1.2        คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตังิานแล้ววา่ การตัง้เป้าหมายได้ดาํเนินการอยา่งรอบคอบ  และได้ 

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่า

เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล โดยไมม่ีการจงูใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจนําไปสูก่าร

กระทําทจุริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง ทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ 

ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น) 

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปีได้รับการพิจารณาอยา่งรอบคอบโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณา

ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลทัง้จากปัจจัยภายนอกและภายใน   รวมถึงการ

พิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานอยา่งสมเหตสุมผลสามารถแขง่ขนัในธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่มีการ

จงูใจหรือให้ประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควร   
 

1.3 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และ

สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน สัง่การ 

ควบคมุการปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว ภายใต้ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
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เอกสารแนบ 4  หน้าที่  3 

1.4 บริษัทมีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนใน

ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 

หรือไม ่ 

   ม ี   ไมม่ี 

               บริษัทฯ จดัให้มีข้อกําหนดทางจริยธรรม (code of conduct) และมีการจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัท  ซึง่มีการกําหนดข้อห้ามของฝ่ายบริหารและพนกังานในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้คณะกรรมการบริษัท และพนกังานทกุ

ทา่นรับทราบและปฏิบตัิตาม โดยหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ตามระเบียบและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัท 
 

1.5 บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการ

บริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัท มีการจดัทําระเบียบปฏิบตัิงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระบบ ISO   สว่นคู่มือการปฏิบตัิงานของบญัชีและ

การเงินจัดเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก  และมีระบบการควบคุมภายใน ให้ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือป้องกันการทุจริตและการ

ดําเนินงานท่ีไมถ่กูต้อง 
 

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน บริษัทได้คาํนงึถงึความเป็นธรรมตอ่คูค้่า เพ่ือประโยชน์ของบริษัทใน

ระยะยาว ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทคํานึงถึงความเป็นธรรม ความพึงพอใจ และผลประโยชน์ร่วมกันสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 

พนกังานของบริษัท คูค้่า ลกูหนี ้เจ้าหนี ้และคูแ่ขง่ทางการค้า ตามข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน

ระยะยาว    
 

ส่วนท่ี  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
  

 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่มดําเนินการอยูท่า่มกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตขุองความเสี่ยง

อาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสตัย์และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่

สามารถรองรับได้ หรือการกํากบัดแูลไมท่ัว่ถึง เป็นต้น และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรม

การบริโภคสนิค้า ทําให้มีผลกระทบตอ่สว่นแบง่การตลาด เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้การท่ีจะนําพาให้บริษัทรอดพ้นจากอนัตรายท่ีเกิด

จากความเสีย่งดงักลา่วได้นัน้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องดําเนินการตอ่ไปนีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 (1)  พิจารณาหรือไตร่ตรองถงึลกัษณะความเสีย่งท่ีบริษัทประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of risk) 

 (2)  วิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่งนัน้ ๆ ตอ่บริษัท และโอกาสท่ีความเสีย่งนัน้ ๆ จะเกิดขึน้ (Analysis of risk) 

 (3)  กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

         
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  หน้าที่  4 

2.1 บริษัทมีการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอหรือไมว่า่ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นปัจจยัความเสีย่งทัง้

ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งมีนยัสาํคญั 

   ม ี   ไมม่ี 

 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากภายนอกและภายใน  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยง ทํา

การประเมินและนําเสนอรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ  มีการป้องกนั

ความเสีย่งและกําหนดมาตรการลดความเสีย่งตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งรอบคอบ พร้อมทัง้แจ้งให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไมว่า่ เหตกุารณ์ใดท่ีจะทําให้ปัจจยัท่ีเป็นความเสีย่งนัน้เกิดขึน้  

    ม ี   ไมม่ี 

              บริษัทได้มีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทําให้ความเสีย่งเกิดขึน้และได้กําหนดมาตรการเพ่ือหาแนวทางป้องกนั แก้ไข และลด

ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยง ทําการ

ประเมินและนําเสนอรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

2.3 บริษัทกําหนดให้มมีาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่งรวมทัง้มาตรการในการลด  

ความเสีย่งเหลา่นัน้ ใช่หรือไม ่

  ใช ่   ไมใ่ช ่

             ในการประเมินความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหาร

ดําเนินการกําหนดมาตรการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยงท่ีมี ในแต่ละความเสี่ยง และหามาตรการลด

ความเสีย่ง    
 

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดไว้ ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 เมื่อมีความเสี่ยงท่ีพบจากการประเมิน  บริษัทฯ ได้แจ้งให้พนกังานทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบ และปฏิบตัิตาม

มาตรการบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดไว้  
 

2.5 บริษัทมีการติดตามวา่หนว่ยงานตา่ง ๆ ได้ปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดไว้ ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

  บริษัทฯ ได้มีการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทกุเดือน เพ่ือตรวจสอบแผนการปฎิบตัิงานลดความเสี่ยง 

ทัง้นีไ้ด้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน ISO และการปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายการจดัการความเสีย่งตา่งๆ 
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ส่วนท่ี  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
  

 การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัเพ่ือให้บริษัทมัน่ใจว่าแนวทางท่ีฝ่ายบริหาร

กําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทกุคนในบริษัท ซึง่แนวทางดงักลา่ว ได้แก่ 

(1) การกําหนดอํานาจและระดบัการอนมุตัิรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

(2) มีการแบง่แยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการกระทําท่ีทจุริตออกจากกนั 

(3) มีการกําหนดขัน้ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั บคุคล

ดงักลา่วอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 

(4) การกําหนดวธีิการเพ่ือให้แนใ่จวา่ บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

         
 

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนมุตัขิองฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน และ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบ โดยให้ถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 
 

3.2 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่

กนัและกนั ใช่หรือไม ่(1) หน้าท่ีอนมุตัิ (2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ (3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บ

ทรัพย์สนิ  

   ใช ่   ไมใ่ช ่

              บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมตัิ , การบนัทึกรายการทางบญัชี , และหน้าท่ีดูแลจัดเก็บ

รักษาทรัพย์สิน  ออกจากกันอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการปฎิบัติงานและป้องกันการทุจริต และให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบความถกูต้องซึง่กนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว บริษัทมี

มาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกําหนด ใช่หรือไม่ 

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

             บริษัทได้กําหนดนโยบายเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และขัน้ตอนการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จะต้องได้รับความเห็นจากผู้ ท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว  ทัง้นีผู้้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด

จะต้องสง่ข้อมลูให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพ่ือตรวจสอบ  
 

3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมนัน้ได้กระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้

เทา่นัน้ ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

                โดยผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกรรมตามข้อ 3.3 จะไมม่สีว่นในการพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นหรือออกเสยีง

ลงคะแนนในธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมนัน้ ได้คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก(on arms’ length basis) ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

               ธุรกรรมทัง้หมดตามข้อ 3.3 จะได้รับการพิจารณาเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท  ซึง่ธุรกรรมจะถือเสมือนเป็นรายการท่ี

กระทํากบับคุคลภายนอก (on arms’ length basis) 
 

3.6 ในกรณีท่ีได้มีการอนมุตัิธุรกรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทําสญัญา

ซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํา้ประกนั) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนั

บริษัทหรือไม ่(เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น)  

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาว ธุรกรรมเหลา่นัน้จะได้รับการ

ติดตามโดยมีฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพ่ือการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ และจะได้รับการ

ตรวจสอบจากฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน  และฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะมีการรายงานไปยงัฝ่ายบริหารตอ่ไป 
 

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกบัการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักลา่วครอบคลมุไปถงึกรณีท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ดงักลา่วนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัด้วย ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

            บริษัทมีมาตรการเก่ียวกบัการทําธุรกรรมตาม 3.3  มาตรการดงักลา่วจะไมอ่นญุาตให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําช่ือบริษัทไป

กลา่วอ้างหรือใช้สนิทรัพย์เพ่ือการหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง 
 

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมเีงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือ

บริษัทร่วมอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการกําหนดทิศทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่ว

ถือปฏิบตัิ ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 บริษัทได้มีการติดตามดแูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการกําหนด

ทิศทางให้ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิงานได้ถือปฏิบตัิเพ่ือท่ีจะทําให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ มีการ รายงานผลการ

ดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารทกุเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่  ทัง้นี ้เพ่ือลดความ

เสีย่งในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสยีงของบริษัท  

   ม ี   ไมม่ี 

      บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้

ดําเนินการทําการสอบทานการปฏิบตัิตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  
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3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกนัมิให้เกิดการกระทําในลกัษณะ

นัน้อีก หรือไม ่

   มี                                             ไมม่ ี     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

   บริษัทฯ ได้ถกูฟ้องร้องจากเจ้าของลขิสทิธ์ิรายหนึง่ในการละเมิดลขิสทิธ์ิในสว่นของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่ง

ทางบริษัทได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความเมื่อวนัท่ี  8  สิงหาคม  2556 โดยทางบริษัทได้ดําเนินการจัดซือ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในสว่นนัน้มาใช้งานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และให้แผนกไอทีดําเนินการเฝ้าระวงัในสว่นของการท่ีอาจจะนํา

โปรแกรมท่ีมีสขิสทิธ์ิหรือไมไ่ด้รับอนญุาตมาติดตัง้โดยมิชอบ 
 

ส่วนท่ี  4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
  

 หลกัการประการหนึง่ของการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัไมว่า่จะเป็นสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้

ท่ีเก่ียวข้อง ก็คือ การตดัสนิใจบนพืน้ฐานท่ีมีข้อมลูท่ีมีคณุภาพและเพียงพอตอ่การตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือ

ข้อมูลอ่ืน  ดังนัน้ การสื่อสารข้อมูลดงักล่าวไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดความมี

ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน ข้อมลูท่ีมีคณุภาพควรมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) มีเนือ้หาท่ีจําเป็นเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 

(2) มีความถกูต้องสมบรูณ์ 

(3) มีความเป็นปัจจบุนั 

(4) มีรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 

(5) มีการจดัเก็บท่ีด ี

         
 

4.1 ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสาํคญัตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอเพ่ือ 

ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจ ใช่หรือไม ่(ข้อมลูท่ีสาํคญัตา่ง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา 

เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ เป็นต้น) 

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาบริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสาํคญัตา่ง ๆประกอบการพิจารณา ตดัสนิใจ 

โดยการเชิญประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ จะมเีอกสารประกอบการประชมุเพ่ือให้คณะกรรมการมีรายละเอียดประกอบใน

การพิจารณาอยา่งครบถ้วน 
 

4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การ

พิจารณาก่อนการประชมุ อยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ใช่หรือไม ่

   ใช่  ได้รับก่อนวนัประชมุโดยเฉลีย่  7  วนั   ไมใ่ช ่

 โดยปกติการเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ บริษัทจะสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมลู  โดยตามข้อบงัคบัของบริษัทจะส่งเอกสารไปก่อนการ

ประชมุ 7 วนั  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน  และกําหนด

วนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
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4.3         รายงานการประชมุกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิ 

หน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม ่เชน่ ได้มีการบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารของบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดบนัทึกและจดัทํารายงานการประชุมโดยระบุ

รายละเอียดท่ีสาํคญัตามสมควร ซึง่ครอบคลมุถึงการบนัทกึข้อซกัถามความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 

 

4.4 บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่และไมเ่คยได้รับแจ้งจาก

ผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนีห้รือเคยได้รับแจ้งแตไ่ด้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม ่

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายบญัชี ซึง่มกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี และบญัชีตา่ง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็น

หมวดหมู ่และดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอยา่งครบถ้วน 
 

4.5          คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไมว่า่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายการบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน   

และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเ่ลอืกใช้นโยบายการบญัชีท่ีทําให้บริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลือ่น

จากความเป็นจริง 

   ใช ่   ไมใ่ช ่

 บริษัทมีนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีทางสภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้                  . 
 

ส่วนท่ี  5 ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 

 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตามอย่างสมํ่าเสมอว่า มีการ

ปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ระบบการควบคุมภายในยงัดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ได้รับการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที 

         
 

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร

วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้ ใช่หรือไม ่

    ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริหารมีการจดัประชุมทกุเดือนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน พิจารณาเปรียบเทียบติดตามผลการ

ดําเนินงาน หากมีความแตกต่างท่ีเป็นนัยสําคัญจะต้องมีการรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทพร้อมทัง้นําเสนอและ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 

5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้มีความแตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะ 

เวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือเสนอผลการดําเนินงาน หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจาก

เป้าหมาย  จะต้องทําการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และวิธีการป้องกนัแก้ไขปัญหาพร้อมทัง้กําหนดแนวทางแก้ไข  ติดตาม

ให้มีการแก้ไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
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5.3 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้อยา่งสมํ่าเสมอ ใช่หรือไม ่ 

   ใช ่    ไมใ่ช ่

 บริษัทได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นผู้วางแผนและทําการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัท เพ่ือประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งสมํ่าเสมอ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน  บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระและเสนอรายงานผล 

การตรวจสอบได้อยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 บริษัทมีการกําหนดผงัองค์กรอย่างชัดเจนโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบมีสาย

บงัคบับญัชาท่ีขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัให้มีการประชุมระหว่างผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

5.5        เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ได้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม ่

   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทําการสอบทานระบบงานต่างๆ ซึ่งถ้าพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั จะทําการ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายใน

ระยะเวลาอนัควร  
 

5.6        บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ         

ใช่หรือไม ่

   ใช่      ไมใ่ช ่

 หนว่ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

หลงัจากผู้ รับการตรวจสอบยืนยนัวา่จะปรับปรุงแก้ไข  และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 

5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต  หรือ 

สงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ

การเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั หรือไม ่

   มี                                      ไมม่ี     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบทนัที ท่ีเกิดเหตกุารณ์

ทจุริต หรือการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงสิ่งท่ีได้ทําการตดัสินใจดําเนินการในเร่ือง

ตา่งๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  เพ่ือให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัแนวทางแก้ไข 
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