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หน้าที� 1.1 - 1 

ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) “CHO”  ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบัสากลเข้ากบัการบริหาร
อยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั 3งด้านงานวิศวกรรมและด้านการบริหารที�สั�ง
สมมานาน  จนสามารถขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนส่งและให้บริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  อาทิเช่น โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งกองทพัเรือ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซึ�งบริษัทฯ 
ได้เข้าร่วมกบับริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ในการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของอตุสาหกรรม
การต่อเรือไทย ให้แข่งขนัได้ในระดบัภูมิภาค   โครงการบริการงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทกุให้กับบริษัท ลินฟอกซ์ 
ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และโครงการของ Tesco-Lotus มากกวา่ 1,000 คนั เป็นต้น 
 

วิสัยทศัน์  
CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 
CHO จะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้
ที�เป็นเอกลกัษณ์ เพื�อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเชื�อมั�น ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณที�รับผิดชอบตอ่สงัคม และ
สิ�งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจและสร้างความสขุ
แก่ผู้ ร่วมงาน เพื�อสร้างเสริมอํานาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
 

พันธกจิ 
• การสร้างองค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 

• ขยายการรับรู้และความตระหนกัใน Brand พร้อมทั 3งสร้างความเชื�อมั�นให้กบั Brand CHO 

• ผลติสนิค้าที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม มีความยั�งยืน ความปลอดภยั เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้ ใช้งานหลากหลาย 

• สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

• ศกึษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยีใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

• มีความเป็นเลศิด้านการเงิน และการตลาด 

• ได้รับรางวลั TQA ภายในปี 2018 ได้รับรางวลันวตักรรมแหง่ชาตภิายในปี 2018 และได้รับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร ไม่
น้อยกวา่ 5 เรื�องตอ่ปี 

• สร้างอตัลกัษณ์ของคนพนัธ์ุ CHO  
 

เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to innovation ความคดิสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรม และสง่เสริมความคิดใหม่ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา    
H    =   High Performance Organization องค์กรสมรรถนะสงู มีระบบการบริหารจดัการภายในที�ดี 
O    =   One of a kind มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธ์ุ CHO  

อัตลักษณ์ 
             "แกร่ง กล้า ตา่ง" 
"STRONG, BRAVE AND DIFFERENTATION" 
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หน้าที� 1.1 - 2 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญ 

 กลุม่ครอบครัวทวีแสงสกลุไทย (หรือ “กลุม่ ช.ทวี” ) โดยนายชอ ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้บกุเบิกธุรกิจรถขนสง่ในจงัหวดั
ขอนแก่น และเป็นผู้ ริเริ�มธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายรถบรรทกุตั 3งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยงัการผลิตและต่อตวัถงัรถ
บสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลิตและต่อตวัถงัรถพ่วง-กึ�งพ่วง และรถขนสง่ประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช.ทวี ได้พฒันาเทคโนโลยีรถ
พว่ง รถเพื�อการพาณิชย์อยา่งต่อเนื�อง และมีความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัรูปแบบต่างๆ ที�เหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ
ของลกูค้าเพื�อให้ได้โครงสร้างตวัถงับรรทกุที�แข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนสง่ ใช้งานได้ในทกุสภาพถนน
และทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศ 

 ในรุ่นที�สองของกลุม่ ช.ทวี นําโดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย บตุรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย ซึ�งจบการศึกษา
ด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี�ปุ่ น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้าจํานวน
มาก ด้วยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั 3งเลง็เห็นถึงความสาํคญัของนวตักรรมด้านการตอ่ตวัถงับรรทกุที�อาศยัเทคโนโลยีชั 3นนํา
จากตา่งประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิ�งขึ 3นในอตุสาหกรรมรถพว่ง-กึ�งพว่งในอนาคต จึงได้ตดัสินใจก่อตั 3ง บริษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “CTV-DOLL”) เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทนุระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ 
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตวัถงัรถบรรทกุและรถพ่วงชั 3นนําจากประเทศเยอรมนี 
คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพื�อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงัและติดตั 3งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกบั
ตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนสง่เพื�อการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ฝ่ายไทย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 74 ของทนุจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน 
 ทั 3งนี 3 CTV-1993 (เดิมชื�อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี 3 จํากดั” และเปลี�ยนชื�อเมื�อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 
(เดิมชื�อ Emil Doll GmbH) มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบตวัถงัรถเพื�อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน  ซึ�งสามารถ
สรุปได้ ดงันี 3 

� CTV-1993 เริ�มธุรกิจผลติและประกอบตวัถงัรถบรรทกุ ตวัถงัรถบสั และได้พฒันาเทคโนโลยีการบรรทกุขนสง่
ในประเทศไทย  ตั 3งแต่ปี  2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถ โดย
เปลี�ยนไปประกอบธุรกิจจําหนา่ยหวัรถบรรทกุ รถพว่งทกุชนิด และให้บริการสนิเชื�อเช่าซื 3อรถบรรทกุ 

� DOLL เริ�มธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ  ตั 3งแต่ปี 2465 (สมัยหลัง
สงครามโลกครั 3งที� 1) ซึ�ง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสําหรับบรรทกุวสัดทีุ�มีนํ 3าหนกัมาก 
และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวสัดทีุ�มีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั 

 นอกจากนี 3 ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนกัธุรกิจชาวฝรั�งเศสก่อตั 3ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด” (“CTV-
TMT”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาว
ฝรั�งเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน เพื�อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส นํ 3าหนกัเบา สําหรับรถขนสง่สินค้า อาหารสดและแห้ง เพื�อรักษาคณุภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั 3งด้านรูปร่าง 
คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูิของสนิค้า ให้คงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัก่อนทําการขนสง่ ปัจจบุนั CTV-DOLL ถือหุ้นใน CTV-TMT 
ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ�งเป็นผู้ ร่วมก่อตั 3งบริษัทฯ และ
ปัจจุบันยงัคงเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั ได้เข้าซื 3อหุ้ นสามญัของบริษัทฯ ในส่วน CTV-1993 ถืออยู่ทั 3งหมดนบัตั 3งแต่ปี 
2545 เป็นต้นมา สง่ผลให้กลุม่ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทนุจดทะเบียนก่อน 
การเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตอ่ประชาชนเป็นครั 3งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในระหวา่งวนัที� 2-7 พฤษภาคม 2556 โดย
การเพิ�มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเพิ�มจํานวน 50.00 ล้านบาทและนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ตอ่มา บริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทรุ่นที� 1 (“CHO-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย
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ไม่คิดมลูค่าในวนัที� 28 ตลุาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และจดทะเบียน
เพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สทิธิ จํานวน 90 ล้านบาท โดยให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 
หุ้นสามญั ในราคา 0.50 บาทตอ่หุ้น โดยมีอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และเริ�มใช้สิทธิได้ตั 3งแต่ใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ มีอายุครบ 1 ปี คือเริ�มใช้สิทธิครั 3งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2557 และทุกวนัสดุท้ายของทุกไตรมาส จนถึงวนัที� 27 
ตลุาคม 2559 ซึ�งเป็นวนัสดุท้ายในการใช้สทิธิ ทําให้โครงสร้างทนุมีการเปลี�ยนแปลง โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มี
ทนุจดทะเบียนจํานวน 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,080 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมี
ทนุชําระแล้วจํานวน 180.00 ล้านบาท  (วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 มีการใช้สทิธิของ CHO-W1 จํานวน 45,461,300 หนว่ย สง่ผล
ให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเพิ�มขึ 3น 11.36 ล้านบาท ซึ�งบริษัทฯได้จดเพิ�มทนุชําระแล้วเมื�อวนัที� 7 มกราคม 2558) 

 นบัตั 3งแตก่่อตั 3งบริษัทฯ ในปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นมาและพฒันาการที�สาํคญั ดงันี 3 

ปี  เหตุการณ์ที�สาํคัญ 

ปี 2537 : � “บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี  )1993 ( จํากดั” และ “DOLL Fahrzeugbau AG” จากประเทศเยอรมนี ได้ร่วมทนุ
กนัก่อตั 3ง “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั” ด้วยทนุจดทะเบียนเริ�มต้น 10.00 ล้านบาท ในสดัสว่นการถือ
หุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียนตามลําดบั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการดําเนินธุรกิจ
ออกแบบ ผลิต  ประกอบตวัถังและติดตั 3งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่ง
เพื�อการพาณิชย์ โดยมีสาํนกังานใหญ่ และโรงงานตั 3งอยูเ่ลขที� 265 หมูที่� 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

� บริษัทฯ ได้รับสทิธิพิเศษออกแบบและผลติรถกึ�งพว่งพิเศษ 5 เพลา  จํานวน 14 คนั และ 16 เพลา จํานวน 
22 คนั เลี 3ยวได้อิสระทกุล้อด้วยระบบไฮดรอลคิ และสามารถบงัคบัควบคมุได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพื�อรัศมี
วงเลี 3ยวที�แคบกวา่ สาํหรับขนสง่คอนกรีตสาํเร็จรูป (Pre-cast Concrete Segment) ซึ�งมีนํ 3าหนกัมากกว่า 
85 ตนั เพื�อโครงการสร้างทางด่วนพิเศษ  บางนา-บางพลี-บางปะกง  และได้มีการสง่มอบทั 3งหมด  14 คนั 
นบัวา่เป็นผลงานรถพว่งพิเศษที�สามารถผลิตได้ในประเทศไทย และโดยฝีมือคนไทยด้วยเทคโนโลยีระดบั
สากลเป็นครั 3งแรก 

ปี 2538 : � บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตรถพ่วง 
(TRAILER) โดยได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอตัราปกติสาํหรับวตัถดุิบหรือวสัดจํุาเป็นที�ต้อง
นําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติเป็นเวลา 1 ปี และได้รับสทิธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี 

� บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื�อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ�มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ปี 2539 : � บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการออกแบบและผลิตรถกึ�งพ่วงพิเศษ  6  เพลา  เลี 3ยวด้วยระบบถุงลม  (Air 
Suspension) ให้กบับริษัทในกลุม่ ช.การช่าง จํานวน 35 คนั 

� บริษัทฯ เริ�มสง่ออกผลิตภณัฑ์ อาทิ  รถพ่วงพิเศษ   รถแทงค์สารเคมี   รถ  V-Tank สําหรับบรรจุขนสง่ปนูผง 
ฯลฯ ไปยงัประเทศญี�ปุ่ น เวียดนาม สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ จีน พมา่ เป็นต้น 

� บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก DOLL ย้ายฐานการผลิตรถลําเลียงอาหารสําหรับครัวสายการบิน 
(Catering Hi-Loader Truck) มายงัประเทศไทย ณ โรงงานที�จงัหวดัขอนแก่น 

ปี 2540 : � บริษัทฯ เริ�มผลิตและส่งออกรถลําเลียงอาหารให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิค อาทิ 
Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Royal Brunei Airlines เป็นต้น และประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ซาอดุิอารเบีย เป็นต้น รวมทั 3งหมดกวา่ 60 คนั 
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ปี 2541 : � บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื�อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ�มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

� บริษัทฯ เป็นผู้ ริเริ�มออกแบบและผลิตรถกึ�งพ่วงบรรทกุตู้อลมูิเนียม 6 ล้อ แบบประตทู้าย (Shutter door) 
สําหรับบรรทุกนํ 3าอัดลม ให้กับบริษัท ไทยนํ 3าทิพย์ จํากัด มากกว่า 100 คัน โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

ปี 2544 : � บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 132.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื�อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ�มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

ปี 2545 : � นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ซื 3อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จาก CTV-1993 ทั 3งหมด เพื�อจดัโครงสร้างการถือหุ้น 
สง่ผลให้นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 90.30 ของ
ทนุจดทะเบียน 

ปี 2548 : � บริษัทฯ กบันกัธุรกิจชาวฝรั�งเศส ซึ�งเป็นผู้ เชี�ยวชาญด้านการผลิตตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ 3าหนกั
เบา ได้ร่วมทนุก่อตั 3ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั” (“CTV-TMT”) เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2548 ด้วยทนุ
จดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพื�อดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์
กลาส ซึ�งมีนํ 3าหนกัเบา และโดดเดน่ด้านประหยดัพลงังาน สาํหรับรถขนสง่สนิค้า อาหารสดและแห้ง โดยมี
สํานกังานใหญ่และโรงงานผลิตตั 3งอยู่เลขที� 265 หมู่ที� 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 ซึ�งเป็นที�ตั 3งเดียวกนักบับริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้น CTV-TMT ในสดัสว่น
ร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียน และสว่นที�เหลือเป็นของนกัธุรกิจชาวฝรั�งเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
20.00 ของทนุจดทะเบียน 

� บริษัทฯ เป็นผู้ ริเริ�มโครงการพฒันาปรับปรุงตู้ รถไฟ จากตู้พดัลมชั 3น3 เป็นตู้ปรับอากาศชั 3น 2 ให้แก่การ
รถไฟแหง่ประเทศไทย โดยสง่มอบตู้รถไฟทั 3งหมดจํานวน 20 ตู้  เป็นที�เรียบร้อยในปี 2549 

ปี 2549 : � บริษัทฯ เป็นผู้พฒันารถลําเลียงอาหารเฉพาะสําหรับเครื�องบินรุ่นแอร์บสั A380 (X-Cat for A380) ซึ�ง
จะต้องอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหมที่�มีความแมน่ยําสงู โดยได้สง่มอบรถลําเลียงอาหารเฉพาะสําหรับ A380 
คนัแรกไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549 

� CTV-TMT ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ผนงัแซน
วิส” มีกําลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดุ
จําเป็นที�ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี รวมทั 3งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี และหลงัจากนั 3น
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 สําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับ
การสง่เสริมเป็นเวลา 5 ปีถดัไป 

ปี 2550 : � บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนจาก 132.00 ล้านบาท เหลอื 40.00 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ้น เพื�อล้างผล
ขาดทนุสะสมสาํหรับการจดัโครงสร้างทนุเพื�อเตรียมรองรับการจดัหาผู้ ร่วมทนุชาวตา่งประเทศ 

� บริษัทฯ มีการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนกบั JAPAN ASIA INVESTMENT CO., LTD.  (“JAIC”) ใน
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รูปแบบเงินกู้แปลงสภาพ มลูคา่การลงทนุรวม 40.00 ล้านบาท โดยเงินกู้แปลงสภาพดงักลา่วนําไปใช้เป็น
เงินลงทนุและเพิ�มสภาพคลอ่งทางการเงิน 

� บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพื�อใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิ�มสภาพคล่องทาง
การเงิน 

� CTV-TMT เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพื�อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจ และเงินทนุหมนุเวียน 

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 3งอปุกรณ์สื�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 3อ 
งานบริการการเงิน งานคลงัสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบํารุง ซึ�งเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลํานี 3
เป็นเรือลาํแรกของประเทศไทยที�ผลติโดยฝีมือคนไทย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี และทําการสง่มอบ
เรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลาํนี 3ได้ในปี 2556 

ปี 2553 : � บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดึงสงู สําหรับติดตั 3งอุปกรณ์สื�อสารสําหรับอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื�อสง่ออก” มี
กําลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้
จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที�ดิน และทนุ
หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที�ต้องนําเข้ามา
จากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 

� JAIC มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายเรื�องการร่วมลงทนุในบริษัทต่างประเทศ จึงแจ้งมายงับริษัทฯ เพื�อขอให้
ชําระคืนเงินกู้แปลงสภาพทั 3งจํานวน โดยไมม่ีการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั 3งนี 3 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 3งแต่ 30 ที�นั�ง” มีกําลงัการผลิตประมาณ 1,000 คนั/ปี โดยได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าที�ดิน และทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสาํหรับวตัถดุิบ และวสัดจํุาเป็นที�ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 
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� บริษัทฯ ซื 3อหุ้นสามญัของ CTV-TMT จากนกัธุรกิจชาวฝรั�งเศสทั 3งหมด 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 

ปี 2555 
 
 
 
 
 
 

: � บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบํารุง และศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับบริษัท ลินฟอกซ์ ทราน
สปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั และ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คนั ในศนูย์บริการ 4 แห่งของ Tesco-
Lotus คือ ศนูย์ลาํลกูกา  ศนูย์วงัน้อย  ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง 

� บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ให้การสง่เสริมการลงทนุในการผลิต “รถ
ลากตู้ลาํเลยีงสมัภาระผู้ โดยสารขึ 3นเครื�องบิน (Container Dolly)” มีกําลงัการผลิต 1,600 ชุด/ปี โดยได้รับ
สิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการ
สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมค่าที�ดิน และทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบ และวสัดจํุาเป็นที�ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลิต
เป็นเวลา 5 ปี ซึ�งบริษัทฯ จะดําเนินการตามขั 3นตอนการออกบตัรสง่เสริมการลงทนุตอ่ไป 

ปี 2556 
 

 � บริษัทฯ ทําการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลี�ยนชื�อเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 
จํากดั (มหาชน)” 

� บริษัทฯ เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท เมื�อวนัที� 2 มกราคม 2556 โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื�อเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุต่อประชาชนเป็นครั 3งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) และนําหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียน เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทได้รับเงินจาก
การขายหุ้นเพิ�มทนุ จํานวน 360 ล้านบาท  ซึ�งบนัทกึเป็นทนุเรือนหุ้นจํานวน 50 ล้านบาท และเป็นสว่นเกิน
มลูค่าหุ้นจํานวนประมาณ 291.36 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องในการเสนอขายหุ้นสามญั
จํานวนเงินประมาณ 18.64 ล้านบาท) 

� บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 270.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 360 ล้านหุ้น 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซื 3อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุของบริษัทรุ่นที� 1 (“CHO-W1”) ซึ�งจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด
มลูค่า เมื�อวนัที� 28 ตลุาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยให้สทิธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคา 0.50 บาท
ตอ่หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีอาย ุ3 ปี นบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และเริ�มใช้สทิธิได้
ตั 3งแต่ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี คือเริ�มใช้สิทธิครั 3งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2557 และทกุวนั
สดุท้ายของทกุไตรมาส จนถึงวนัที� 27 ตลุาคม 2559 ซึ�งเป็นวนัสดุท้ายในการใช้สทิธิ  

� บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพโรงงานในการดดัแปลงตวัรถ เทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ
บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) ที�ประเทศเยอรมนี เพื�อรับทําการดดัแปลงตวัรถของ MAN 
ตามคําสั�งซื 3อของลกูค้าของ MAN ซึ�งเป็นโรงงานนอกยโุรป แหง่แรก  

� บริษัทฯ ได้รับแต่งตั 3งเป็นตวัแทนจําหน่าย อะไหลแ่ละการสนบัสนุนทางเทคนิคสําหรับผลิตภณัฑ์ระบบ
ยานพาหนะทั 3งหมด และชิ 3นส่วนในการซ่อม และการสนับสนุนสําหรับระบบติดอาวุธและผลิตภัณฑ์
สนบัสนนุทั 3งหมด ยกเว้นเรือปืนจากแหลง่ที�มาจากสหรัฐอเมริกา จากบริษัท BAE Systems Overseas 
Inc., ประเทศสหราชอาณาจกัร แตผู่้ เดียวในประเทศไทย 
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� บริษัทฯ ได้รับแต่งตั 3งเป็นผู้ นําเข้าและจําหน่าย รถ Morooka rubber crawler carrier สําหรับตลาดใน
ประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จํากดั ประเทศญี�ปุ่ น 

ปี 2557 
 
 
 
 
 
 

: � บริษัทฯ ได้แต่งตั 3งผู้ จดัการและคณะกรรมการ CSR(Corporate Social Responsibility) เมื�อวนัที� 28 
กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ทําหน้าที�เป็นศนูย์กลางใน
การขบัเคลื�อนการดําเนินงานด้านความยั�งยืน 

� บริษัทฯ ได้แตง่ตั 3ง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
� เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2557 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 

(CHO-W1) ครั 3งที� 1 จํานวน 46,461,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื�อ
วนัที� 7 มกราคม 2558 จาก 180,000,000 บาท เป็น 191,365,325 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทุน
จํานวน 22.73 ล้านบาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั โดยมีโครงสร้างกลุม่
บริษัทฯ ดงันี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัทย่อย 

ชื�อบริษัท : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ 3าหนกัเบา 
ที�ตั 3งสํานกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที� 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-4334-1210-12 / 0-4334-1242 
ที�ตั 3งสํานกังานในกรุงเทพฯ : เลขที� 96/25 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 
ทนุจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ : 10 บาท 
จํานวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 
รายชื�อกรรมการ : 1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
3) นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 1,999,995 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 99.99 
2) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื�น 5 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 0.01 
                รวม 2,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกัด (มหาชน) (CTV-DOLL) 

ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 
ทนุชําระแล้ว 180 ล้านบาท  มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 0.25 บาท 

“CHO จะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย
องค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์ เพื�อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเชื�อมั�น ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิตวญิญาณที�

รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ�งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วย
ความภาคภมิูใจ และสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื�อสร้างเสริมอํานาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้ นําด้านนวตักรรม

เทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย” 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกัด (CTV-TMT) 

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 10 บาท 

“ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 
นํ 3าหนกัเบา” 

99.99% 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที� 1.1 - 9 

กิจการที�ควบคุมร่วมกัน 

ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหนา่ยและติดตั �งหลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้า 
วนัที�ก่อตั 3ง : 2 สิงหาคม 2556 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 20,252,500 บาท / 20,252,500 บาท 
   

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตตวัถงัรถยนต์ เพื�อการพาณิชย์ และอื�น ๆ ทําให้มีการซื 3อ ขาย สินค้ากลุม่หวัรถ ยี�ห้อ
ต่าง ๆ ที�ลกูค้าทําการสั�งซื 3อกับบริษัท และอะไหล ่รวมถึงบริการ เพิ�มเติมที�บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้กับบริษัทฯ ในราคาที�มีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยุติธรรม กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมี
รายละเอียดและความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี 3 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

ชื�อบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากดั 
(เดิมชื�อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี 3 จํากดั”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื�อเช่าซื 3อรถบรรทกุ ปัจจุบนัมีบุคลากรจํานวน 7  
คน 

วนัที�ก่อตั 3ง : 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 3ง : 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  
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ชื�อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึ�งพ่วง ยานพาหนะอื�นทกุชนิด 
วนัที�ก่อตั 3ง : 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 3จากลูกหนี 3 โดยจะดําเนินการเลิกกิจการตอ่ไป 
 

ชื�อบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
วนัที�ก่อตั 3ง : 6 ตลุาคม 2498 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 287 ล้านบาท / 287 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 19.16 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
 

ชื�อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ตั 3งฮั�วซงินครปฐม 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เครื�องยนต์ ตวัแทนจําหน่ายหวัรถ HINO 
วนัที�ก่อตั 3ง : 15 สิงหาคม 2510 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วนกรรมการ 
เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ มีการพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนื�อง โดยคํานงึถึงความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประกาศกรมขนสง่ทางบก จนได้รับการรับรองการขึ :นทะเบียนให้เป็นผู้ผลติรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนสง่ทางบก เรื�อง
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซีและตวัถงัรถที�ใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิ�งของ ลกัษณะ 6 (รถพ่วง) 
ลกัษณะ 7 (รถกึ�งพว่ง) และลกัษณะ 8 (รถกึ�งพว่งบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นที�
ยอมรับจากลกูค้าทั :งในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรที�มีความเชี�ยวชาญและความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ สามารถให้
คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี กอรปกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที�มีมาตรฐาน และมีการควบคุมทุก
กระบวนการออกแบบและการผลติ ตามข้อกําหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั TÜV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทั :งผา่นการรับรองตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 
มาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าที�นําเข้าและผลิตเพื�อจําหน่ายในสหภาพยโุรป (CE Mark)  มาตรฐานความปลอดภยัของ
สนิค้าตามข้อกําหนดของสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี : บริษัทฯ ไมห่ยดุยั :งในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวิจยัและพฒันา
ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง ทกุผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ออกแบบ
หรือเป็นผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึ :นทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนสุทิธิบตัร
มาแล้วหลายรายการ และอยูร่ะหวา่งขอขึ :นทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกกวา่ 100 รายการ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2555-2557 
ประเภทรายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสญัญา 625.66  93.40 767.46 88.17 1,215.92 80.36 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 44.20  6.60 102.95 11.83 297.10 19.64 

รวมรายได้ 669.86  100.00 870.41 100.00 1,513.02 100.00 

รายได้อื�น/2 21.30  3.18 1.37 0.16 4.46 0 

รวมรายได้ทั 3งหมด 691.16   871.78  1,517.48  

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

  /2 - รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร  รายได้คา่เช่า  ดอกเบี :ยรับ และรายได้อื�นๆ 
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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 : 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

 กลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วงทั�วไป ที�ลกูค้าสั�งซื :อเพื�อนําไปใช้ขนส่งสินค้าตาม
ความต้องการเฉพาะ มีทั :งรถที�ใช้เพื�อการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมที�มีเทคโนโลยีมากนกั หรือ
ผลติภณัฑ์ที�ลกูค้าสั�งผลติตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุม่นี :และคณุสมบตัิเบื :องต้น ตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ดงันี : 

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง รูปแบบมาตรฐานทั�วไปซึ�งมคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทกุนํ :าหนกัได้
ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชว่งลา่งเป็นอยา่งดี เพื�อให้สามารถรองรับนํ :าหนกัได้มากที�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 :นเรียบ รถพว่งกระบะคอกสงู รถพว่งตู้บรรทกุสาํหรับบรรจสุนิค้าแห้ง รถพว่งตู้บรรทกุทําความเย็น
สาํหรับสนิค้าแช่แขง็, รถพว่งดมัพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึ�งพว่งโดยใช้การลากจงูแบบใช้หวัลากที�ตดิตั :งจานลาก สามารถผลติได้หลาย
ลกัษณะ อาทิ รถกึ�งพว่งแชสซีคอนเทนเนอร์, รถกึ�งพว่งพื :นเรียบ, รถกึ�งพว่งดัpมพ์, รถกึ�งพว่งตู้บรรทกุสนิค้า เป็นต้น 

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

ภาพตวัอยา่งรถกระบะดั :มพ์ รถพว่ง และ รถกึ�งพว่ง 

 
 
  
   
 
  
   
 

 

 
 

รถกระบะบรรทกุเปิด รถกระบะดั :มพ์ / พว่งกระบะ รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึ�งพว่งพื :นตํ�า 3 เพลา รถกึ�งพว่งตู้ไฟเบอร์ รถพว่งตู้ไฟเบอร์ 
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1.2 งานตดิตั 3งระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตั :งเครื�องยนต์ NGV และถงั NGV ให้กบัรถพ่วง และรถบรรทกุขนสง่ทกุประเภท ซึ�งเป็นทางเลือก
ใหมใ่นการใช้พลงังานที�คุ้มค่ากบัสภาวะราคานํ :ามนัที�สงูขึ :นอย่างต่อเนื�องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั :งระบบ NGV แบบ 
100%, การติดตั :งระบบ NGV แบบเชื :อเพลิงร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั :งเครื�องยนต์ NGV ให้กบัรถบสัประจําทางของ
องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั :งถงัสําหรับบรรทกุแก๊ส NGV ให้กบับริษัทขนสง่ที�ให้บริการกบั บริษัท ปตท. 
จํากดั (มหาชน) 

 

ภาพตวัอยา่งงานติดตั :งระบบ NGV 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 งานขึ 3นรูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 

 บริษัทฯ มีเครื�องตดัเลเซอร์ที�ทนัสมยั และเครื�องจกัรในการพบั และเชื�อมโลหะ จึงสามารถทํางานขึ :นรูป งานเชื�อม
และประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพื�อนําไปติดตั :งบนแชสซีรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ�งพว่ง โดยบริษัทฯ สามารถ
ออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกบัแชสซีรถทกุรุ่น ทกุยี�ห้อได้ รวมทั :งออกแบบและพฒันาการผลติตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับตดิตั :งอปุกรณ์สื�อสารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื�อสง่ออก 
 

ภาพตวัอยา่งงานขึ :นรูปและประกอบตู้โลหะ 
 
 
 
 
 
 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพฒันารูปแบบตวัถงัรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตวัถงัรถและ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ซึ�งได้รับอนสุทิธิบตัรแล้วจํานวน 11 รายการ รวมทั :งอยูร่ะหวา่งการขึ :นทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัร
การประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกจํานวนมาก รวมทั :ง ทีมงานของบริษัทฯ เป็น
ผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตวัถงัและติดตั :งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกบัตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง มายาวนาน บริษัทฯ 
จึงได้มกีารให้สทิธิในการใช้แบบผลติภณัฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติสนิค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซคีอน
เทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสนํ :าหนกัเบา เป็นต้น ให้แก่ลกูค้าซึ�งเป็นกลุม่ผู้ประกอบการผลติและ
ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวยีดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คา่ Know how Fee หรือคา่ Royalty Fee) ตามจํานวนสนิค้าที�ลกูค้าผลติโดยอาศยัแบบหรือเทคโนโลยี
ของบริษัทฯ  ซึ�งอยูร่ะหวา่งเจรจา 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที� 1.2  - 4 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ(Special Design Product) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง ที�ต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการ
ใช้งานของลกูค้า ผลติภณัฑ์ที�ต้องอาศยัเทคโนโลยีที�สลบัซบัซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที�แมน่ยําในการใช้งาน ซึ�งสามารถ
สรุปประเภทของรถในกลุม่นี :และคณุสมบตัิเบื :องต้น ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี : 
 

2.1 รถสนับสนุนภาคพื 3นดนิภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสําหรับใช้ในสนามบินที�มีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบ
วิศวกรรมที�สลบัซบัซ้อนและทันสมยั ผลิตภณัฑ์ต้องมีคุณภาพสงูและผ่านมาตรฐานระดบัสากลที�เข้มงวดจากหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) หน่วยงานการท่าอากาศยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนบัสนนุภาคพื :นดินภายในสนามบินนี :เป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ที�ทํารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสดัส่วนสงูสดุมาตลอดอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัที�บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ากลุ่มธุรกิจครัวการบินทั :งใน
ประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นี :หลากหลายประเภท อาทิ 

1) รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถที�ใช้ในการลําเลียงอาหาร
จากครัวการบินซึ�งเป็นหน่วยบริการภาคพื :นดิน (In-flight services) ขึ :นสู่เครื�องบินเพื�อให้บริการแก่ลกูค้าสายการบิน โดย 
บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์รุ่นแรกๆ รวมถึงเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตั :งระบบวิศวกรรมมา
จาก DOLL Fahrzeugbau GmbH ประเทศเยอรมนันี และร่วมพฒันาแบบโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมกนัมาอย่าง
ต่อเนื�อง จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถพัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สําหรับเครื�องบินทั :งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้
เหมาะสมกบัเครื�องบินทกุรุ่นทกุขนาดได้ รวมทั :งพฒันาเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตั :งระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของ
ทีมงานวิศวกรคนไทยทั :งหมด โดยความภมูิใจลา่สดุของบริษัทฯ คือ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ซึ�งปัจจบุนั
นบัวา่เป็นเครื�องบินที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที�เที�ยงตรง แมน่ยําอยา่งมาก ปัจจุบนัใน
ทั�วโลกมีผู้ผลติรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับ A380 เพียง 3 รายเทา่นั :น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายหนึ�งที�สามารถผลิตได้ รถลําเลียง
อาหารสําหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 คนัแรกของบริษัทฯ ได้สง่มอบไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549  และมีการ
ผลติและสง่มอบให้ลกูค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจบุนั โดยคาดวา่ในอนาคตจะยงัมีคําสั�งซื :อเข้ามาอยา่งตอ่เนื�อง 

จดุเดน่ของรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินของบริษัทฯ คือ มกีารออกแบบให้ครอบคลมุการใช้งาน
สาํหรับเครื�องบินทกุขนาด ตั :งแตเ่ลก็-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบที�ทนัสมยัมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน เช่น แบบ 
Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 
สามารถออกแบบทางวศิวกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศในประเทศที�ลกูค้านําไปใช้งาน เชน่ ประเทศในแถบตะวนัออก
กลาง ซึ�งรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินจะต้องสามารถรักษาระดบัอณุหภมูิและความสะอาดของอาหารที�บรรทกุอยูภ่ายใน
ได้ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเรื�องระบบการทํางานที�เที�ยงตรงและความ
ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดบัการขึ :นลงได้ตามความต้องการในการใช้งานของเครื�องบินในแตล่ะรุ่น ซึ�ง
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี : 
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รุ่น ความยาว 
(หน่วย : เมตร) 

ความสูง 
(หน่วย : เมตร) 

นํ 3าหนักบรรทุก 
(หน่วย : กิโลกรัม) 

รุ่นเครืiองบิน 

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

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

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

ต้น 
3) รุ่นทีiมีความสูง 2 เมตร อาท ิ รุ่น F100  รุ่น AVRO RJ 70-

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

หมายเหต ุ: /1 = เมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2554 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมยอดเยี�ยมจากสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับการผลิต Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L สําหรับ Airbus A380 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 
  
  
 
 

 

2) รถบนัไดขึ :นเครื�องบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบนัไดสาํหรับใช้ในการขึ :น-ลงเครื�องบินของ
ผู้ โดยสารแทนทางขึ :น-ลงแบบงวงช้าง ซึ�งเป็นอีกหนึ�งผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ที�มีคณุภาพสงูและผา่นมาตรฐานระดบัสากลที�
เข้มงวดจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดขึ :นเครื�องบิน 

 
 
 
 
 

 

3) รถบนัไดกู้ภยั (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบนัไดกู้ภยั สาํหรับใช้ในการขึ :น -ลง เครื�องบินในกรณี
ฉกุเฉิน ซึ�งบริษัทฯ ได้ออกแบบและผลติรถบนัไดกู้ภยัสาํหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ด้วย ในปัจจบุนัถือวา่เป็นเครื�องบินที�มี
ขนาดใหญ่ที�สดุในโลก 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดกู้ภยั 
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4) รถติดตั :งอปุกรณ์สนบัสนนุภาคพื :นดินอื�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 :นเครื�องบิน เป็นต้น เพื�อร่วมเป็น
พนัธมิตรในการผลติและทําการตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกนั  
 

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภยั (Fire Fighting Truck : FFT) 

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

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

2) ปั�มดูดนํ�าและใบพดั : ผลติจากวสัดอุลัลอย ซึ�งมีความทนทานตอ่ทกุสภาพนํ :า สามารถใช้ได้กบั นํ :าจืด 
นํ :าเคม็ และนํ :ากร่อย 

3) แรงดูดนํ�า : สามารถปรับความดนัสาํหรับดดูนํ :าได้ตามความต้องการของลกูค้า 
 จากคณุสมบตัิที�แตกตา่งดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นที�ต้องการจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
อาทิ บงัคลาเทศ ศรีลงักา เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในประเทศ ทั :งหนว่ยงานหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การ
บริหารสว่นตําบล  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ และ บริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
 รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้ เก็บอุปกรณ์กู้ ภัย พร้อมประตูบานเลื�อนทําด้วยอลูมิเนียมสามารถกันนํ :าได้ 
ภายในมีลิ :นชกัแบบรางเลื�อนทั :งแนวนอนและแนวตั :ง สว่นด้านลา่งของประตบูานเลื�อนถดัจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็น
บนัไดได้ และภายในตู้ เก็บอปุกรณ์จะมีการติดตั :งอปุกรณ์กู้ภยัและอปุกรณ์ช่วยชีวิตเบื :องต้นไว้ 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั 

  
 
 
 

 

 

รถขนกระเป๋า Mock-up แบบฝึกขบัรถ Catering รถลําเลียงผู้ ป่วย รถซอ่มบํารุง 

รถดบัเพลิง-กู้ภยั รถดบัเพลิง รถบนัไดกู้ภยั
อาคารสงู 
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2.3 ยานยนต์สาํหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 
 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษเฉพาะสาํหรับการใช้งานในกองทพัเทา่นั :น ไมว่า่จะเป็น กองทพับก กองทพัอากาศ
กองทพัเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์สาํหรับกองทพัให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานที�ทางกองทพัต้องการ โดยที�
ผา่นมาบริษัทฯ ได้รับการวา่จ้างจากกองทพัให้ผลติและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบตา่งๆ อาทิ รถยนต์บรรทกุขนาดเบา แบบ 50 
และแบบ 51 (M1) ขบัเคลื�อนแบบ 4x4 (หลงัคาผ้าใบ หลงัคาเหลก็ และหลงัคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ รุ่น M817 
และรุ่น  M35A2 รถลาํเลยีงพล เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งรถที�ใช้ในกิจการกองทพั 
 
 
 
 

2.4 งานซ่อมบาํรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 
 เป็นกลุม่งานรถไฟที�บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน และความ
ต้องการของลกูค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พดั
ลมชั :น 3 เป็นตู้แอร์ชั :น 2 จํานวนทั :งสิ :น 20 ตู้  ซึ�งได้สง่มอบให้แก่การรถไฟแหง่ประเทศไทยเมื�อปี 2549 เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

ภาพตวัอยา่งงานซอ่มบํารุงและปรับปรุงรถไฟ 
 
 
 
 
 

2.5 รถพ่วง และรถกึiงพ่วงพิเศษ (Full Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC) 
 บริษัทฯ สามารถผลติรถกึ�งพว่งออกแบบพิเศษได้ตั :งแตข่นาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ16 
เพลา เพื�อใช้ในการขนสง่ อาทิ เครื�องจกัรกลหนกั โบกี :รถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลติรถพว่ง
พิเศษ 16 เพลา ให้กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย เพื�อบรรทกุชิ :นสว่นถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับใช้ในการประกอบถนน
เป็นทางดว่น ซึ�งถือวา่เป็นรถพว่งที�ยาวที�สดุในแถบภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไมร่วมแขนลาก) รองรับ
นํ :าหนกัระหวา่ง 100-160 ตนั/ก้อน โดยระบบการทํางานของเพลาทั :ง 16 เพลา มีความสมัพนัธ์กบัรัศมีการเลี :ยวของหวัรถลาก 
ทําให้รถพว่งที�มขีนาดใหญ่สามารถหกัเลี :ยวได้งา่ยขึ :น หากมคีวามจําเป็นจะต้องเลี :ยวให้มีรัศมีวงเลี :ยวที�แคบลงหรือกว้างขึ :น ก็
สามารถทําได้ด้วยการบงัคบัด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึ�งทกุล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั นอกจากนี :ยงั
สามารถปรับระดบัความสงูตํ�าของพื :นบรรทกุได้ระหวา่ง + 300 มิลลเิมตร 

ภาพตวัอยา่งรถพว่งพิเศษ 

 
 
 
 
 

 

 

รถบรรทกุรุ่น M817 รถบรรทกุรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที� 1.2  - 8 

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุม่งานบริการพิเศษที�บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบั
สากล เข้ากบัการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั :งด้านงาน
วิศวกรรมและด้านการบริหารที�สั�งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้า
ได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการตา่งๆ ดงันี : 

3.1 ทีiปรึกษาโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝัi ง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทที�เกี�ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ 
บสั จํากดั) ได้ร่วมกนัเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทพัเรือ จาก
บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจกัร) ซึ�งบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นที�ปรึกษา ใน 

สว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก
แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์และบริษัทที�เกี�ยวข้องรับผิดชอบเป็นที�
ปรึกษาด้านงานจดัซื :อ งานบริการการเงิน งานคลงัสนิค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ
งานซ่อมบํารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์   
www.theopv.com) โดยโครงการดงักลา่วใช้ระยะเวลา 4 ปี และทําการสง่มอบเรือ 

ตรวจการณ์ไกลฝั�งลํานี :ได้ในปี 2556 ซึ�งนบัว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลําแรกของประเทศไทย ที�สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่
กองทพัเรือ และปัจจบุนักองทพัเรือได้รับพระราชทานนามชื�อเรือลาํนี :แล้ววา่ “เรือหลวงกระบี�” 
 บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ได้รับสทิธิจาก BAE SYSTEMS ในการนําแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง
เพื�อการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 10 ปี (ปี 2553-2562) บริษัทฯ จึงมีโอกาสที�จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง
เพิ�มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีโครงการที�จะสร้างเรือลําใหม่เพื�อเพิ�มศักยภาพและขีด
ความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทพัเรือ รวมถึงลกูค้าต่างประเทศที�ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่
กรุงเทพ จํากดั สร้างเรือตามแบบเรือดงักลา่ว ทั :งนี : บริษัทที�เกี�ยวข้องได้ทําสญัญาข้อตกลงไมทํ่าธุรกิจแขง่ขนักนักบับริษัทฯ ดงันั :น 
ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลกัษณะดงักลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเทา่นั :น 
 

3.2 โครงการบริการงานซ่อมบาํรุงและศูนย์ซ่อมสาํหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท    
เอกชัย ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศนูย์ซ่อมสําหรับรถบรรทุก   
รถพ่วง-กึ�งพ่วง ของทั :ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงเพื�อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ  โดยมีรถ
ทั :งหมดมากกวา่ 2,000 คนั ในพื :นที�ศนูย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบนัมีศนูย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) 
จํานวน 5 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา ศนูย์วงัน้อย ศนูย์สามโคก ศนูย์บางบวัทอง และศนูย์ขอนแก่น อีกทั :งบริษัทฯ      ได้
เล็งเห็นโอกาสในการเพิ�มรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ทําการเช่าพื :นที� ที�ดินประมาณ 4 ไร่ ที� อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาตั :งแต่ปี 2556 เป็นศนูย์ซ่อมหนกัสําหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อม
บริการจากลกูค้าของบริษัทรายอื�น และลกูค้าทั�วไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ�มศกัยภาพในการดูแลลกูค้าที�ศนูย์ซ่อมวงัน้อย
เพิ�มขึ :น ซึ�งเป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิ�มโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพิ�มขึ :นจากงานของ Linfox และ Tesco-
Lotus ปัจจบุนัมีลกูค้าหลายรายต้องการที�จะทําสญัญา งานซอ่มบํารุงเพื�อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM)  กบับริษัทฯ และอยู่
ระหวา่งการเจรจาเงื�อนไขตา่งๆ 
 โดยบริษัทได้รับสญัญาให้เพิ�มศนูย์บริการซอ่มบํารุงกบั Tesco-Lotus ใน DC ที�ทาง Tesco-Lotus เพิ�มขึ :น และมี
จํานวนรถเพียงพอสาํหรับการเพิ�มศนูย์บริการซอ่มบํารุงด้วย 
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพื�อให้ได้มาตรฐานคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล เพื�อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที�นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี :บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ (R&D) อยา่งตอ่เนื�อง ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตั :งแตข่ั :นตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ไปจนถึงการบริการหลงัการขาย โดย
ให้ความสาํคญัตั :งแตข่ั :นตอนการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าที�จะถกูสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมี
การศกึษาข้อมลูการใช้งานของลกูค้าเพื�อนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที�ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และสามารถประหยดั
ต้นทนุได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตวัถงัและตวัตู้รถบนรถเดิมที�ใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทนุ 60%  มีความ
พิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีที�ลกูค้าเลือกใช้ การจัดซื :อวสัดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ :นต้องมี
คณุภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์สง่ผ่าน
และ เก็บข้อมลูในทกุขั :นตอนตั :งแตเ่ริ�มร่างชิ :นงานไปจนถึงชิ :นงานเสร็จที�มีความสมบรูณ์แบบ ผา่นการทดสอบการใช้งาน  
 การให้บริการหลงัการขายและการบํารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานที�บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื�อให้สอดคล้องกับ
หลกัการด้านงานบริการของบริษัทฯ ที�ว่า “ล้อที�หมุนนําเป็นปัจจยัสําคญัในการบริการงานขนสง่ของท่าน และเราตระหนกัถึง
ความสําคญัในจุดนี : เราจึงเน้นบริการหลงัการขายเป็นพิเศษ เพื�อที�จะให้ล้อทกุล้อของรถบรรทกุของท่านหมนุอยู่เสมอในทุก
สถานการณ์” 
  สาํหรับผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้
วา่จ้าง บริษัทฯ จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีความชํานาญ และมีศกัยภาพในการผลติ ผา่นการทําสญัญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือ
จดัตั :งนิติบคุคลขึ :นใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพื�อที�จะได้สามารถกําหนดสดัสว่นในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของการจดัตั :ง 
อํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพื�อให้บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการทกุประการของลกูค้า 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้วา่จ้าง โดยคํานงึถึงความพร้อมของบคุลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับ
งาน การกําหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ�ม (Cost 
Plus Margin) ต้นทนุทั :งหมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวสัดุอปุกรณ์ ต้นทุนสว่นประกอบ ค่าแรงทาง
ตรงที�คํานวณจากประมาณการชั�วโมงการผลิตที�คาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและ
คา่ใช้จ่ายสว่นกลางที�ปันสว่นเข้างาน คา่เผื�อเหลอืเผื�อขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และต้นทนุการรับประกนั เป็นต้น โดยทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรและฝ่ายผลติจะต้องร่วมกนัถอดแบบโครงสร้างของผลติภณัฑ์โดยละเอียดเพื�อนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์และชั�วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที�ต้องสั�งซื :อจากต่างประเทศ จะมีการ
กําหนดคา่เผื�อเหลอืเผื�อขาดสาํหรับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศเพิ�มเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทนุด้วย อยา่งไรก็ตาม 
ราคาที�เสนอให้แก่ลกูค้าจะต้องพิจารณาควบคูก่บัระดบัราคาที�สามารถแขง่ขนัได้ และให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 
 ในกรณี มีการสั�งซื :อหรือสั�งผลติสนิค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อย จะมี
นโยบายการกําหนดราคาซื :อขายระหว่างกนัโดยพิจารณาจากต้นทนุทั :งหมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการบวกสว่นต่างร้อยละ 5 
เนื�องจากในบางกรณี ลกูค้ามีความต้องการสั�งซื :อผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ�งจะต้องมีการนําตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ :าหนักเบามา
ประกอบติดตั :งด้วย หรือลกูค้าสั�งซื :อตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ :าหนกัเบาจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการประกอบและติดตั :งตู้ ไฟเบอร์
กลาสนํ :าหนกัเบาเชื�อมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ�งพว่ง บริษัทยอ่ยจะทําใบสั�งงานมายงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบ
และติดตั :งให้ 
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3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 
 บริษัทฯ เน้นการจําหนา่ยสนิค้าด้วยวธีิการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขาย
ที�มีประสทิธิภาพผา่น 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมลูงาน และติดตอ่ผู้วา่จ้างโดยตรง ซึ�งปัจจบุนัฝ่ายขายของบริษัทฯ แบง่
ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายตา่งประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดงันี : 

1. ทีมขายในประเทศ 
1.1 ทีมขายสําหรบัลูกคา้เอกชน : เป็นทีมขายที�ทําหน้าที�ขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบ

การขาย 2 เเบบ คือ 
- ขายให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ หรือธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้า ผู้ประกอบการเลอืกที�จะให้บริษัท

จดัหาหวัรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลอืกที�จะซื :อหวัรถมาจากตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะ
บรรทกุโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนํามาให้บริษัทเป็นผู้ผลติ
เเละติดตั :งประกอบตวัตู้  หรือรถพว่งตา่งๆ เข้ากบัสว่นแชชซีของหวัรถ 

- ขายผา่นบริษัทตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะบรรทกุ โดยทีมขายจะเข้าไปตดิตอ่กบัตวัเเทนจําหนา่ยรถกะบะ
บรรทกุโดยตรง เพื�อผลติเเละติดตั :งตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ให้กบัตวัแทนจําหนา่ย เมื�อลกูค้าสั�งซื :อรถกระบะ
บรรทกุ พร้อมให้ตวัเเทนจําหนา่ยตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ตวัเเทนจําหนา่ยจะสง่งานมายงับริษัทให้เป็นผู้ผลติ
เเละติดตั :งอีกทอดหนึ�ง 

1.2 ทีมขายสําหรบัลูกคา้หน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายที�เน้นการขายสนิค้าให้กบัหนว่ยงานราชการ โดยสนิค้าที�
จําหนา่ยเป็นสนิค้าที�ใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทกุขยะ รถบรรทกุนํ :า รถบรรทกุเสาไฟฟ้า รถขนเครื�องจกัรกลหนกั 
เป็นต้น 

1.3 ทีมขายเฉพาะโครงการ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสนิค้าที�ใช้เฉพาะโครงการ อาทิ ผลติรถที�ใช้ในกองทพั 
หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจตา่งๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายตา่งประเทศ : เน้นการขายไปยงัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 
(GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารขึ :นเครื�องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ�งจะมี
ขอบเขตการขายไปยงัประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงการค้า กบั Doll Fahrzeugbau GmbH 
ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ จะขายผา่นตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ที�เข้าประมลูงานของบริษัทลกูค้าในต่างประเทศ 
หรือบริษัทฯ จะจําหน่ายเองโดยตรงไปยงัลกูค้าต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง Dealer เป็นผู้ รับผิดชอบงานดแูล
ซอ่มบํารุงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ที�ขายในประเทศนั :นๆ ตามช่วงระยะเวลารับประกนัของสนิค้า ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่ต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบริการหลงัการขายดงักลา่ว ทั :งนี :หากบริษัทฯ จะทําการตลาดและเข้าเสนองานหรือร่วมประมลู
งานกบับริษัทลกูค้าในตา่งประเทศโดยตรง จะมีต้นทนุสงูกว่าการขายผ่าน Dealer  ในสว่นค่าใช้จ่ายบริการหลงัการ
ขาย โดยบริษัทฯ ได้เพิ�มต้นทนุในการคํานวณราคาเสนอขายด้วย  
ซึ�งในปี 2557 บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี : 

• ประมาณร้อยละ 50 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในฝั�งตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ และ ซาอดุิอาระเบีย เป็นต้น 

• ประมาณร้อยละ 35 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในกลุม่เอเชีย อาทิ สงิคโปร์ เกาหล ี
จีน ฮ่องกง ญี�ปุ่ น เป็นต้น  

• ประมาณร้อยละ 15 เป็นสนิค้าอื�นๆ ที�บริษัทฯ ขายไปยงัทกุประเทศทั�วโลก อาทิ รถดบัเพลงิ รถพว่ง
และกึ�งพว่ง รถออกแบบพิเศษ เป็นต้น 
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4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลงัการขายเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัท โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิ�งการให้บริการหลงัการขายกบักลุม่ลกูค้าต่างประเทศ เนื�องจาก
เป็นการสร้างความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือให้กับลกูค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การให้คําปรึกษาและการซ่อม
บํารุงเครื�องยนต์ด้วยระบบ IT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) และการให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัการใช้
งาน เป็นต้น อีกทั :งยงัเน้นงานบริการหลงัการขายอื�น ๆ และมีการติดตามผลทกุๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลกูค้าเป้าหมายซึ�งเป็นผู้ ใช้สินค้า
โดยตรง โดยการนําเสนอผา่นสื�อตา่งๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสนิค้าทั :งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั :ง
สื�อทางอิเลค็โทรนิคตา่งๆ  เป็นต้น รวมถึงการสง่ข้อมลูขา่วสารให้กบัลกูค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานที�ดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้า
ต่างประเทศ ลกูค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึ�งทําให้สามารถดูแลและ
บริการ รวมทั :งตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

     2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลติเเละจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าทั :งในประเทศเเละตา่งประเทศ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการที�
ทําธุรกิจขนสง่สนิค้า ธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้าที�มจีดุกระจายสนิค้าหลายแหง่ทั�วประเทศ เเละหนว่ยงานราชการ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดัตา่งๆ เป็นต้น โดยในการผลติสนิค้า บริษัทฯ จะผลติตามคาํสั�งซื :อของ
ลกูค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้ดงันี : 

1. กลุม่ลกูค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ค้าปลกี คือกลุม่ลกูค้าหลกัในประเทศ โดยสว่น
ใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน เช่น รถพว่ง-กึ�งพว่งพิเศษ รถพว่งดมัพ์-กระบะดมัพ์ รถ
ลากจงูพร้อมรถกึ�งพว่งแบบชานตํ�า รถพว่งตู้ไฟเบอร์กลาส รถพว่งพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ 
(Presentation X-Lift) รถขนสง่ก๊าซแบบทอ่ยาว ตู้ ห้องเย็น (ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย) เป็นต้น 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline 
catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพื :นภายในสนามบิน (in-flight service) ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน 
คือกลุม่ลกูค้าหลกัตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขึ :นเครื�องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น 

 บริษัทฯ ไมม่ีการพึ�งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ�งอยา่งมีนยัสาํคญั โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอยา่งรายชื�อลกูค้าทั :งใน
ประเทศและตา่งประเทศที�มีชื�อเสยีงเป็นที�รู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสงัเขป ดงันี : 

ลาํดับ ชืiอลูกค้าในประเทศ สินค้าทีiขาย 
1 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั Dry van semi-trailer, Dry Cargo semi-trailer 
2 บริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 

จํากดั 
3 Axles Dry van semi-trailer, 3 Axles Multi-temp Semi-trailer 

3 บริษัท ดีเอชแอล ดีสทริบิวชั�น (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ตู้แห้ง P2 10 ล้อ ตู้ เย็น P2 10 ล้อ รถพว่ง รถกึ�งพว่ง 

5 บริษัท แอล เอส จี สกายเชฟ (ไทยแลนด์) จํากดั Catering body 
6 บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) Catering truck รถ Maintenance Platform และรถบริการตา่ง ๆ ใน

สนามบิน 
7 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย รถกึ�งพว่งพี :นเรียบยาว ออกแบบพิเศษ 
8 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จํากดั Baggage Cart, Potable Water Truck 500L, Catering  
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ลาํดับ ชืiอลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าทีiขาย 
1 EMIRATES FLIGHT CATERING CO., LTD. สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
2 CATHAY PACIFIC CATERING ฮ่องกง รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
3 PT.ANGKASA CITRA SARANA CATERING 

SERVICE CO., LTD.  
อินโดนีเซีย รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 

4 SAIGON TRUNGDO JOIN STOCKS 
COMPANY 

เวียดนาม รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 

5 FUTUREDBUD INTERNATIONAL CO., LTD. ญี�ปุ่ น รถดบัเพลงิ 
6 ROSENBAUER INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT  
ออสเตรีย รถดบัเพลงิ 

7 Royal Brunei Airlines Catering บรูไน รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน  
(X-Cat  ML) 

8 Saudi Arabian Catering เจดดาห์ 
ริยาด 

รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
(X-Cat SH, M and ML) 

 
 

     2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

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

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

1. ธุรกิจการบนิ 
 สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ประมาณการจํานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบินจะเพิ�มขึ :นมากกวา่ 3.6 
พนัล้านคนภายในปี 2559 หรือเพิ�มขึ :นร้อยละ 28.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้านบัจากปี 2554 ซึ�งมจํีานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบิน
จํานวน 2.8 พนัล้านคน โดยร้อยละ 60 ของจํานวนผู้ โดยสารที�เพิ�มขึ :นจะเป็นการเดินทางโดยเครื�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 :งการเติบโตของ
การเดินทางโดยเครื�องบินจะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง อาทิ การบริการภาคพื :นดิน (in-flight service) การบริการครัวการบิน 
(airline catering) เป็นต้น เนื�องจากการแขง่ขนัในธุรกิจสายการบินจะไปเน้นที�รูปแบบของการบริการผู้ โดยสารมากยิ�งขึ :น (ที�มา 
: IATA Forecasts 3.6 Billion Passengers in 2016, เผยแพร่ผา่นสื�อออนไลน์ใน Social Network) 
 ประมาณการณ์การเติบโตของการขนสง่ผู้ โดยสารโดยเครื�องบินในแตล่ะภมูิภาคในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2560        

• ประเทศในแถบเอเชีย แปซิฟิก คาดการณ์วา่การขนสง่ผู้ โดยสารโดยเครื�องบินจะเพิ�มขึ :นจาก 28.2% ในปี 2555 ในขณะ
ที�ประเทศในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป ปริมาณคนเดินทางจะลดลงจาก 26% เหลือ 24% และ 24% เหลือ 23% 
ตามลาํดบั   
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• ประเทศในแถบตะวนัออกกลาง คาว่าจะมีการเติบโตขึ :นอย่างชัดเจนของปริมาณนกัเดินทางชาวต่างชาติถึง 6.3% 
CAGR 

• ประเทศในแถบยุโรปคาดว่าจะเห็นความต้องการเดินทางเดินทางของนักเดินทางของชาวต่างชาติที�เพิ�มขึ :น 3.9% 
CAGR 

• ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ คาดวา่จะได้บนัทกึถึงความต้องการเดินทางของนกัเดินทางตา่งชาติที�เติบโตอยา่งเชื�องช้า
ที�สดุ 3.6% CAGR 

• ประเทศในแถบลาตินอเมริกา คาดวา่จะเห็นความต้องการเดินทางของนกัเดินชาวตา่งชาติที�เพิ�มขึ :น 4.5% CAGR 
(ที+มา : ICAO forecasts word passenger traffic – 2002 to 2015 – annual growth เผยแพร่ผ่านสื+ออนไลน์ใน Soial Network) 

  
 ทั :งนี : จากการที�จํานวนผู้ โดยสารโดยเครื�องบินมีแนวโน้มเพิ�มสงูขึ :น จะสง่ผลให้ต้องมกีารเพิ�มจํานวนเที�ยวบินของสาย
การบินตา่งๆ เพื�อรองรับจํานวนผู้โดยสาร และสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจครัวการบินแตล่ะแหง่จําเป็นจะต้องเพิ�มจํานวนรถบริการขนสง่
อาหารภายในสนามบิน (Catering Hi-loaders Truck) ให้สามารถบริการรองรับกบัจํานวนเที�ยวบินที�เพิ�มขึ :นได้ 
 
2. ธุรกิจโลจิสติกส์ 
 ตั :งแตต้่นปี 2557 ที�ผา่นมา ธุรกิจโลจิสติกส์กลบัมามีความคกึคกัมากขึ :น เนื�องจากได้รับปัจจยับวกจากการฟื:นตวัของ
โรงงานที�ได้รับผลกระทบจากนํ :าทว่ม โรงงานได้กลบัมาเร่งผลติและเร่งกระจายสินค้าไปสูผู่้บริโภคอย่างรวดเร็ว การผ่อนคลาย
กฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยิ�งเอื :ออํานวยให้การ
ไหลเวียนของระบบโลจิสติกส์ในภมูิภาคมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ :น นอกจากนี :การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ยงัได้รับปัจจยัหนนุ
เฉพาะของธุรกิจ กล่าวคือ การพฒันาระบบเครือข่ายคมนาคมเชื�อมโยงภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที�สําคัญ 
เนื�องจากประเทศไทยต้องการผลกัดนับทบาทในการเป็นศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคอาเซียน จากจดุแข็งด้านทําเลที�ตั :ง
ซึ�งเป็นเส้นทางผา่นที�เชื�อมไปถึงเกือบทกุประเทศในคาบสมทุรอินโดจีน สาํหรับเส้นทางที�มีกิจกรรมการขนสง่ที�คกึคกันั :น จะเป็น
เส้นทางที�เชื�อมโยงออกสูป่ระเทศเพื�อนบ้าน อาทิ เส้นทาง R3A ที�เชื�อมโยงไทย-ลาว-จีน  เส้นทาง R8 R9 และ R12 ที�เชื�อมโยง
ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ที�จะมีความสําคัญมากขึ :นในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้าน
ตะวนัออกและตะวนัตก และเป็นเส้นทางเชื�อมตอ่ไปยงัทา่เรือนํ :าลกึทวายของพมา่ในอนาคต เป็นต้น 
 จากข้อมลูสถิติการขนสง่ประจําปี ปีงบประมาณ 2557 ปรากฎวา่จํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทั�วประเทศ ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนรวมทั :งสิ :น 1,007,576 คนั เพิ�มขึ :นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 4.61 และจํานวน
ใบอนญุาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทกุ (สะสม) ทั�วประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนทั :งสิ :น 416,753 ฉบบั 
เพิ�มขึ :นจากช่วงเดียวกนัของปี 2556 ร้อยละ 2.81 ซึ�งแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตขึ :นในช่วงปีที�ผา่นมา 

 
ตารางข้อมลูเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทั�วประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 

ประเภทรถ 
จํานวนรถ (คนั) ร้อยละการเปลี�ยนแปลง 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 2556/2557 [ เพิ�ม  (ลด)] 
  รวมรถบรรทกุ 963,173 1,007,576 4.61 
  แยกเป็น  - ไมป่ระจําทาง 226,934 244,494 7.74 
                 - สว่นบคุคล 736,239 763,082 3.65 
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ตารางข้อมลูจํานวนรถบรรทกุแยกตามลกัษณะรถที�จดทะเบียน (สะสม) ทั�วประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
(หน่วย : คนั) 

ประเภทรถ รวม 
กระบะ
บรรทุก 

ตู้บรรทุก 
บรรทุก บรรทุก บรรทุก 

  
กึiงพ่วง 

 ของเหลว วัสดุ เฉพาะกิจ พ่วง กึiงพ่วง บรรทุก ลากจูง 

 
อันตราย 

   
วัสดุยาว 

 
ไมป่ระจําทาง 244,494 55,939 25,805 2,526 4,787 16,255 21,509 65,342 169 52,162 
สว่นบคุคล 763,082 532,676 42,714 15,326 5,457 53,215 63,523 26,971 868 22,332 

รวม 1,007,576 588,615 68,519 17,852 10,244 69,470 85,032 92,313 1,037 74,494 

(ที�มา : กลุม่สถิติการขนสง่ กรมการขนสง่ทางบก) 

 
ในปี 2558 นี : ศนูย์วิจยักสกิรไทย คาดวา่ ธุรกิจขนสง่ทาง

ถนนของไทยนา่จะมคีวามคกึคกัขึ :นกวา่ปีที�ผา่นมา เนื�องจากภาวะ
เศรษฐกิจในชว่งระยะข้างหน้ามแีนวโน้มฟื:นตวัขึ :นอยา่งคอ่ยเป็น
คอ่ยไป จากการเบิกจ่ายงบประมาณเพื�อลงทนุในโครงสร้างพื :นฐาน
ด้านคมนาคมของภาครัฐ และโครงการลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางที�
ดีขึ :น รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนเริ�มทยอยฟื:นตวั นอกจากนี : ราคา
นํ :ามนัดเีซลที�ลดตํ�าลงมีสว่นช่วยลดภาระต้นทนุด้านพลงังานของ
ภาคการขนสง่ รวมถึงทิศทางการลดลงของราคาพลงังานโดยรวมที�ช่วยประหยดัคา่ใช้จา่ยของผู้บริโภคลงไปได้บางสว่น ก็นา่จะ
เป็นผลดีตอ่ภาวะการบริโภค 

สาํหรับทิศทางของผู้ประกอบการขนสง่ทางถนนของ
ไทยในปีนี : ได้มีการปรับตวัและปรับกลยทุธ์โดยการมุง่การลงทนุ
ไปยงัประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อเป็นการสนบัสนนุอตุสาหกรรมการ
ผลติ และบริการของไทยที�เข้าไปลงทนุในประเทศแถบอาเซียน 
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมาร์ 
และเวียดนาม) ซึ�งมีพรมแดนติดกบัประเทศไทย หรือสามารถเดิน
ทางผา่นแดนโดยการคมนาคมทางถนนได้ โดยในปีนี :นบัวา่ธุรกิจ
ขนสง่ของไทยนา่จะเติบโตขึ :นจากโอกาสที�ท้าทายจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) โดยเฉพาะโอกาสของธุรกิจ
การขนสง่ผลติภณัฑ์เกษตรและอาหารด้วยการควบคมุอณุหภมูิ
หรือ Food Cold Chain ซึ�งเป็นตลาดที�มีศกัยภาพและสามารถเตบิโตได้อีกมาก 
 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคานํ :ามนัดีเซลที�ลดลงจะสง่ผลบวกต่อธุรกิจขนสง่ แต่คาดว่าในระยะข้างหน้าอตัราค่าขนส่งจะ
ไมไ่ด้ปรับตวัลงมากนกั เนื�องจากราคานํ :ามนัในตลาดโลกที�มีแนวโน้มทรงตวั และนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลงังานของ
รัฐที�ลดการนําเงินสง่เข้ากองทนุนํ :ามนัและเพิ�มภาษีสรรพสามิตนํ :ามนัดีเซล อีกทั :งผู้ประกอบการยงัคงต้องเผชิญความท้าทาย
จากต้นทนุการดําเนินงานที�สงู และการเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ ซึ�งมีความพร้อมในด้านเงินทนุ
และเทคโนโลยีที�เล็งเห็นโอกาสที�สดใสจาก AEC เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
ต่างประเทศที�หลากหลายที�มีจุดแข็งและตลาดเป้าหมายแตกต่างกนั อาทิ ผู้ประกอบการจากประเทศจีน ญี�ปุ่ น ฮ่องกง และ
ยโุรป เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทย ยงันบัว่ามีจุดแข็งจากการเป็นเจ้าถิ�นที�มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจใน
พื :นที�มานาน จึงมีความเชี�ยวชาญด้านเส้นทางและมีเครือข่ายพนัธมิตรในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี : ยงัมีสายสมัพนัธ์อนัดี
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ในการเป็นคู่ค้ากบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมทั :งการมีความรู้ความชํานาญด้านกฎระเบียบ และพิธี
การด้านการประกอบการขนสง่ทั :งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ดงันั :น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558 นี : ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ในภาคขนสง่และโลจิ
สติกส์ทางถนนเฉพาะการขนสง่สนิค้า (ณ ราคาปีปัจจบุนั) จะมีมลูคา่ 105,300 - 106,600 ล้านบาท โดยขยายตวัร้อยละ 3.2-
4.4 เพิ�มขึ :นจากปีที�ผา่นมาซึ�งเติบโตร้อยละ 0.4 (ที�มา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย) 
 
การแข่งขนั 
 กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือวา่ไมม่ีคูแ่ขง่ทางธุรกิจมากนกั เนื�องจากผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 
โดยสว่นใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ�งมีการจดอนสุทิธิบตัร และอยูร่ะหวา่งการขอจดสทิธิบตัรการประดิษฐ์ 
หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ อีกทั :งเป็นผลติภณัฑ์ที�มีการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีการตดิตั :งระบบวิศวกรรมเพื�อสร้าง
ความแตกตา่งจากสนิค้าที�มีการจําหนา่ยโดยทั�วไป จึงทําให้มีการแขง่ขนัทางธุรกิจจํานวนไมม่ากนกั โดยจะมีคูแ่ขง่ที�ผลติและ
ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งที�มีลกัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนัอยูบ้่าง สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการตอ่ตวัถงัและ
ดดัแปลงรถบรรทกุภายในประเทศ แตส่าํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน รถ
สนบัสนนุภาคพื :นดินภายในสนามบิน รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั จะมีคูแ่ขง่ซึ�งสว่นใหญ่เป็นบริษัทตา่งประเทศ โดยสามารถสรุปคู่
แขง่ขนัในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี : 

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 

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

รถสนบัสนนุภาคพื :นดนิภายในสนามบนิ 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพื :นดนิภายในสนามบนิ 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 

 
 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลติตามคําสั�งซื :อลกูค้าเป็นหลกั (Made to order)ภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยใช้
เทคนิคด้านวิศวกรรมที�ทนัสมยั และความเชี�ยวชาญของพนกังานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตวัถังและติดตั :งงานระบบ
วิศวกรรมสาํหรับรถบรรทกุประเภทตา่งๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตั :งแตทํ่าสญัญากบัลกูค้าจนสามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้า
ได้โดยเฉลี�ยประมาณ 120 วนั สาํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ทั :งนี :ขึ :นอยูก่บัระยะเวลาในการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่า
หลกัของบริษัทฯ โดยเฉพาะสว่นที�ต้องสั�งซื :อและสง่มาจากต่างประเทศ อีกทั :งขึ :นอยู่กบัความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์ที�ลกูค้าสั�ง
ผลติ 
 บริษัทฯ มีโรงงานตั :งอยูที่�จงัหวดัขอนแก่น มีพื :นที�ในการผลิตบนเนื :อที�ดินประมาณ 50ไร่ และมีเครื�องจกัรในการ
ผลิตที�ทันสมัยครบถ้วน ในขั :นตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ
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คอมพิวเตอร์ในทกุขั :นตอนตั :งแตเ่ริ�มร่างชิ :นงานไปจนถึงชิ :นงานเสร็จสมบรูณ์ โดยมีขั :นตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ และขั :นตอนใน
การผลติ ดงันี : 
 
 ขั :นตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ 

1) เมื�อลูกค้าสั�งซื :อผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะดําเนินการส่งแบบโครงสร้างที�ลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความ
ต้องการของลกูค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไปยงัฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพื�อ
นําไปถอดแบบ คํานวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์ และคํานวนต้นทนุ 

2) เมื�อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและคํานวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลบัไปยงัฝ่ายขายเพื�อคํานวณ
ราคาและแจ้งให้ลกูค้าทราบเพื�อตดัสนิใจ 

3) เมื�อลกูค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเงื�อนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและสง่แบบโครงสร้าง
ผลติภณัฑ์ไปยงัฝ่ายผลติเพื�อดําเนินการผลติ 

4) ฝ่ายผลติแจ้งรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ที�ต้องการใช้ในการผลติไปยงัฝ่ายจดัซื :อเพื�อดําเนินการสั�งซื :อวตัถดุบิ และ/
หรือจดัจ้างเหมาสาํหรับงานสว่นประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้าเพื�อนํามาผลิตชิ :นส่วน / ประกอบตวัถงั / ติดตั :งงานระบบ / งานพ่นทราย
เคลอืบสผีลติภณัฑ์ 

6) เมื�อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภณัฑ์ ก่อนแจ้งไปยงัฝ่ายขายเพื�อกําหนดวนันดัตรวจสอบ
และสง่มอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า 

7) ฝ่ายขายสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า และประสานงานการให้บริการหลงัการขาย 
 
 

แผนภาพขั 3นตอนการจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
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 ขั :นตอนในการผลติ 
1) ผู้จดัการฝ่ายผลติ และวิศวกรผู้ควบคมุ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อกําหนดอื�นที�จําเป็นในการผลติ 
2) เจ้าหน้าที�ธุรการตั :งรหสังานลงในใบรับคําสั�งซื :อและเปิดรหสังานในระบบบญัชี 
3) วิศวกรควบคมุจดัทําแผนการผลติโดยอ้างอิงข้อมลูจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของลกูค้า 
4) วิศวกรควบคุม และเจ้าหน้าที�ธุรการ จัดเตรียมแบบสั�งงานการผลิต จากฝ่ายวิศวกรรม จัดทําใบสั�งงานของ

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
5) วิศวกรควบคมุดาํเนินการผลติตามกระบวนการที�ได้วางแผนการผลติ หากมีการแก้ไขให้ทําการปรับแผนทกุๆ 1

ครั :ง / 2 สปัดาห์ 
6) จัดทํารายงานการผลิตประจําวัน และ/หรือจัดทํารายงานผลิตภัณฑ์ที�ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีที�พบ พร้อมบนัทกึผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 
7) ทําการตรวจสอบขั :นสดุท้ายก่อนสง่มอบงาน 

 
แผนภาพขั 3นตอนการผลิต 

 

 
 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพื�อป้องกันความเสี�ยงที�
อาจจะเกิดขึ :น ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศกัยภาพของลกูค้าหนว่ยงานเอกชน
จากข้อมูลพื :นฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื�อถือในตวัผู้บริหาร และประวตัิการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่สําหรับงาน
ของหน่วยงานราชการ จะมีความเสี�ยงเกี�ยวกับการรับชําระเงินค่อนข้างน้อย เนื�องจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แตอ่าจจะมีอตัรากําไรน้อยกวา่งานของเอกชน  สว่นงานที�ได้รับจากหน่วยงานเอกชน 
อาจมีความเสี�ยงจากการได้รับชําระเงินลา่ช้าหรือได้รับชําระเงินไมค่รบถ้วนตามสญัญา แตจ่ะมีอตัรากําไรที�เป็นไปตามนโยบาย
ที�บริษัทฯ กําหนดไว้ ทั :งนี : นอกจากการประเมินศกัยภาพทางการเงิน และความน่าเชื�อถือของลกูค้าแล้ว บริษัทฯ ยงัพิจารณา
ความพร้อมของบริษัทฯ เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหวา่งทําและงานที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ จํานวนบคุลากร เครื�องมือและอปุกรณ์ 
และเงินทนุหมนุเวียน เป็นต้น เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ลกูค้า วา่การดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื�อนไขของสญัญา 
 
ด้านการจัดซื 3อ 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีฝ่ายจดัซื :อรวมทั :งหมดจํานวน 7 คน แบง่เป็นฝ่ายจดัซื :อในประเทศจํานวน 6 คน และฝ่ายจดัซื :อ
ตา่งประเทศจํานวน 1 คน การจดัซื :อวตัถดุิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมลูฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทนุ ที�ได้สรุปปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์ที�จะต้องใช้ในการผลติ เพื�อตรวจสอบกบัข้อมลูในคลงัสนิค้าวา่มวีสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วหรือไม ่ หรือมีจํานวนเพียงพอตอ่
การใช้งานหรือไม ่จากนั :นจึงทําการสอบราคาจากคูค้่าที�อยูใ่นทะเบียนรายชื�อคูค้่าของบริษัทฯ เพื�อสรุปการสั�งซื :อและกําหนดวนั
จดัสง่วสัดอุปุกรณ์มายงับริษัทฯ ตอ่ไป 
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 บริษัทฯ สามารถแบง่กลุม่คูค้่าที�เป็นทั :งผู้ผลติและ/หรือผู้จดัจําหนา่ย ออกเป็นคูค้่าในประเทศและคูค้่าตา่งประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดงันี : 

� คูค้่าในประเทศ : บริษัทฯ จะตดิตอ่ซื :อวสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คูค้่าในประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์ที�สามารถ
จดัซื :อได้ภายในประเทศ อาทิ หวัรถ แชสซี ช่วงลา่ง เหลก็ อลมูิเนียม สายไฟ ส ีวสัดสุิ :นเปลอืง เป็นต้น โดย
ทําการเช็คราคาวตัถดุิบจากคูค้่า 3-5 ราย ที�ผา่นเกณฑ์เบื :องต้นในการสั�งซื :อแตล่ะคราวสาํหรับวสัดุ
อปุกรณ์แตล่ะประเภท อาทิ ยี�ห้อที�จําหนา่ย (กรณีที�ลกูค้ากําหนดยี�ห้อเอง) คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ 
ปริมาณที�สามารถผลติและจดัสง่ได้ เป็นต้น เพื�อให้เสนอราคาและนําใบเสนอราคาเปรียบเทียบเงื�อนไข
ทางการค้า อาทิ ยี�ห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ก่อนพิจารณาคดัเลอืกและ
ทําข้อตกลงการสั�งซื :อวสัดอุปุกรณ์ 
 บริษัทฯ จะมกีารประเมินคูค้่าทกุๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าที�ได้บนัทกึไว้
ประจําทกุเดือน ทั :งนี :บริษัทฯ มกีารกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจดัซื :อสรรหาคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาในทะเบียน
รายชื�อคูค้่า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสาํหรับทกุๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ 

� คูค้่าตา่งประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซื :อวสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าตา่งประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 
มีนโยบายที�จะติดตอ่สั�งซื :อโดยตรงจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหนา่ยสาํหรับวสัดอุปุกรณ์แตล่ะประเภท ยกเว้น 
วสัดอุปุกรณ์บางรายการที�มีสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรตา่งประเทศอยูแ่ล้ว อาทิ ระบบไฮโดร
ลคิ ระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้า จะสั�งซื :อโดยตรงจาก DOLL ประเทศเยอรมนี ซึ�งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที�ร่วมทนุกนัมานาน ปัจจบุนัยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 1.31 ของทนุจดทะเบียน เป็น
ต้น 

 
ตารางแสดงมลูคา่และสดัสว่นการซื :อวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2555 - 2557 

ยอดสัiงซื 3อวตัถุดิบ 2555 2556 2557 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 439.57 77.00 540.36 78.09 888.54 80.26 
ตา่งประเทศ 131.28 23.00 151.62 21.91 218.58 19.74 

รวม 570.85 100.00 691.98 100.00 1,107.12 100.00 

 
ด้านการจัดจ้าง 
 บริษัทฯ มีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาในงานกลงึโลหะ งานตดัโลหะ และงานพบัโลหะ เพื�อให้ได้สว่นประกอบ
ตามขนาดและรูปแบบที�ต้องการใช้ในแตล่ะผลติภณัฑ์ หรือจดัจ้างผู้ รับเหมางานพน่ทรายเคลอืบสผีลติภณัฑ์ ซึ�งสว่นใหญ่จะเป็น
งานที�ไม่ต้องอาศยัทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตที�ต้องใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถทําให้กระบวนการผลิตทําควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ�งจะช่วยลด
ระยะเวลาการผลติได้ระดบัหนึ�ง 
 หากในกระบวนการผลติมีความจําเป็นต้องจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาภายนอก ฝ่ายจดัซื :อจะตดิตอ่ไปยงัผู้ รับเหมา 
2-3 ราย ที�ผา่นเกณฑ์เบื :องต้นในการสั�งจ้างแตล่ะคราวสาํหรับแตล่ะประเภทงานจดัจ้าง เพื�อให้เสนอบริการมาและนําใบเสนอ
บริการมาเปรียบเทียบเงื�อนไขทางการค้า อาทิ ราคา สว่นลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที�ฝ่ายจดัซื :อจะพิจารณา
คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสั�งจ้างงานบริการดงักลา่ว ทั :งนี :บริษัทมีการประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื�องเช่นเดียวกนั
กบัคูค้่าที�เป็นผู้ จําหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 
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ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
 จากปี 2553 ถึงปัจจบุนั บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนเรื�องสิ�งแวดล้อมจากชมุชนที�อยูร่อบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสาํคญั
กบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการจดัการเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพื�อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที�อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทั :งนี : เพื�อลด
ผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมที�อาจเกิดขึ :นกับพนักงานและชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมทั :งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Facebook อีกทางหนึ�งด้วย 
 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 
 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ และติดตั :งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส 
นํ :าหนกัเบา สาํหรับรถขนสง่สนิค้าทั :งตู้แห้ง (ไมต่ิดเครื�องทําความเย็น) และตู้ เย็น อาหารสดและแห้ง เพื�อรักษาคณุภาพสนิค้า 
อาทิ พืช ผกั ผลไม้ เนื :อสตัว์ สตัว์ทะเล เบเกอรี� นม นํ :าแข็ง เป็นต้น รวมทั :งสามารถนําไปประยกุต์ใช้ขนสง่สนิค้าประเภทอื�น อาทิ 
การขนสง่ดอกไม้ สมนุไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลกัการวา่ต้องทําการรักษาคณุภาพของ
สนิค้าด้วยการควบคมุอณุหภมูจิากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยูใ่นสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึ :นรูปเป็นชิ :น
เดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ�งทําให้ฉนวนกนัความร้อนทํางานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
ป้องกนันํ :ารั�วซมึ รักษารูปทรง ยดือายกุารใช้งานได้ยาวนานกวา่ และทําให้รถที�ตดิตั :งตู้ของ CTV-TMT มีนํ :าหนกัเบากวา่รถที�
ติดตั :งตู้ของคูแ่ขง่รายอื�นๆ ซึ�งผนงัตู้ผลติจากวสัดปุระเภทอื�นๆ ถงึ 35% - 40% แตม่คีวามแขง็แรงมากกวา่ ด้วยเทคโนโลยี
เฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายในเป็นพิเศษ อปุกรณ์ตา่งๆ ที�เป็นสว่นประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยงัสามารถตดิตั :ง
อปุกรณ์พิเศษเพิ�มเตมิ (Double Deck) เพื�อแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชั :นได้ Jumbo Box Trailers ผลติสาํหรับติดตั :งบน 
Chassis ทั :งแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา 
 ทั :งนี : เทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึ :นรูปเป็นชิ :นเดยีวของ CTV-TMT ซึ�งได้ซื :อความเชี�ยวชาญเทคโนโลยีดงักลา่วจาก
เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั�งเศสเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนั CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ที�สามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสนํ :าหนกัเบาความยาวตอ่เนื�องสงูสดุ 15 เมตร ซึ�งรถบรรทกุที� CTV-TMT ให้บริการติดตั :งผนงัไฟ
เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอพั รถบรรทกุ 6 ล้อ รถบรรทกุ 8 ล้อ รถบรรทกุ 10 ล้อ รถกึ�งพว่ง รถพว่ง 
และตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย 
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2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 
 2.6.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทยอ่ยมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพื�อให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ�ง
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ที�มีความแตกตา่งจากผู้ผลติรายอื�น อาทิ ความทนัสมยั มีนํ :าหนกัเบา มีความ
คงทน และง่ายตอ่การซอ่มแซม เป็นต้น 
 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึ :นรูปชิ :นเดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถ
ผลติได้ความยาวตอ่เนื�องสงูสดุถงึ 15 เมตร ซึ�งถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทยอ่ยมกีารกําหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซึ�งราคาที�
กําหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาลา่สดุอ้างอิงตามต้นทนุการผลติจริงในแตล่ะชว่งเวลา กรณีลกูค้า
ต้องการติดตั :งอปุกรณ์เสริมพิเศษอื�นๆ ก็จะมีการบวกเพิ�มราคาสาํหรับอปุกรณ์เสริมดงักลา่ว ซึ�งทางบริษัทยอ่ยกําหนดราคา
ผลติภณัฑ์ในอตัราที�สามารถแขง่ขนัได้ และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 
 บริษัทยอ่ยเน้นการจําหนา่ยสนิค้าผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงันี : 

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื�อเข้าถงึกลุม่ลกูค้าโดยตรงจากทีมขาย 
2. ลกูค้าที�ซื :อผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะนําลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 
3. บริษัทผู้จดัจําหนา่ยหวัรถลากจงูเป็นผู้แนะนําลกูค้าให้มาติดตั :งตู้กบับริษัทยอ่ยโดยตรง 

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงันี : 

1. บริษัทเน้นการให้บริการที�เป็นกนัเอง เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ
ให้บริการหลงัการขาย อาทิ การให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัการใช้งาน และการซอ่มบํารุง เป็นต้น 

2. บริษัทมีการออกบธูงานแสดงสนิค้าตา่งๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที� อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เป็นต้น 
 

2.6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าที�ใกล้เคียงกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เนื�องจากลกูค้าที�
สั�งซื :อผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการที�ทําธุรกิจขนส่งสินค้าที�ต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ�งบริษัทย่อยจะผลิตตาม
คําสั�งซื :อของลกูค้า (Made to Order) และมีการจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในประเทศทั :งหมด บริษัทย่อยมีแผนการตลาดที�จะ
ทําการหาลกูค้าในตา่งประเทศ โดยเริ�มจากฐานลกูค้าเดิมของบริษัทและลกูค้าจากบริษัทที�เป็นบริษัทใหญ่ของลกูค้าในประเทศ
ไทย รวมทั :งการร่วมออกงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศด้วย 
 
2.6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทยอ่ย คอื ตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ :าหนกัเบาสาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งประเภทตา่งๆ ซึ�งถือวา่
อยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมลูกลุม่ธุรกิจผลติตู้บรรทกุ 
(Container) สาํหรับรถบรรทกุ และรถพว่ง-กึ�งพว่ง นอกจากนี : กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิ
สติกส์ ดงันั :นในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทยอ่ยจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจผลติตู้บรรทกุ และ
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ธุรกิจโลจิสติกส์ (สามารถศกึษาข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ ได้จากหวัข้อ 2.3 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั หน้า 
1.2-9) โดยมีรายละเอียดดงันี : 
 

ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) สาํหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึiงพ่วง 
ตารางแสดงมลูคา่ตลาดรวมของตู้บรรทกุปี 2556-2557 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
เปรียบเทียบ 

 
ปี 2556 จํานวน 9,576 คนั 

 
ปี 2557 จํานวน 4,758 คนั 

 
การเปลี�ยนแปลง 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
จํานวนตู้รวม % 

จํานวนตู้บรรทกุ (ตู้ ) 9,576 6,703 2,873 
 

4,758 3,331 1,427 
 

-4,818 -50% 
สดัสว่นตามประเภทตู้ (%) 100% 70% 30% 

 
100% 70% 30% 

   มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 1,745.84 985.27 760.57 
 

867.54 489.60 377.94 
   ที�มา : ข้อมลูจากกรมการขนสง่ทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ 

 

 ในปี 2557 ธุรกิจรถตู้บรรทกุ (Container) มีปริมาณการผลติรวม 4,758 ตู้  ปรับตวัลดลงจากปี 2556 จํานวน 4,818 ตู้  
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 50 ของปริมาณการผลติของปีก่อนหน้า มลูคา่ตลาดรวมในปี 2557 มีประมาณ 867.54 ล้าน
บาท ประกอบด้วยตู้บรรทกุแห้งจํานวน 3,331 ตู้  มลูคา่ตลาด 489.60 ล้านบาท และตู้บรรทกุเย็น จํานวน 1,427 ตู้  มลูคา่ตลาด 
377.94 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินวา่สาเหตทีุ�ปริมาณการผลติตู้บรรทกุในปี 2557 ลดลงเนื�องจากการชลอตวัของการ
ลงทนุในภาคธุรกิจที�รอความชัดเจนจากปัญหาการชะงกังนัทางเศรษฐกิจที�มีผลมาจากการเมืองในประเทศ และในปี 2558 
คาดวา่ปริมาณการผลติตู้บรรทกุจะมีแนวโน้มเติบโตขึ :นในทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย เนื�องจากปัจจยั
สนบัสนนุตา่งๆ อาทิ ความต้องการใช้บริการขนสง่ทั :งในประเทศและการขนสง่ระหวา่งประเทศ การขยายฐานการผลติและศนูย์
กระจายสนิค้าสูภ่มูิภาค การเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น 
 

การแข่งขนั 
 คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
1. บริษัท ลมัเบอเร่ท์ เอเชีย จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั :งผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 
2. บริษัท รุจโอฬาร จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั :งผนงัตู้สแตนเลส 

3. บริษัท แครี�บอย มาร์เก็ตติ :ง จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั :งผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 

 

2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทยอ่ยรับจ้างผลติตามคําสั�งซื :อลกูค้า (Made to order) ภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทยอ่ย โดยใช้
เทคโนโลยีที�ลํ :าสมยัในการผลติผนงัห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึ :นรูปเป็นชิ :นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วย
โครงสร้างโลหะรวมกบัไฟเบอร์กลาส 
 บริษัทยอ่ยมีโรงงานตั :งอยูที่�จงัหวดัขอนแก่น บนพื :นที�ในโรงงานเดยีวกนักบัของบริษัทฯ มีเครื�องจกัรในการผลติที�
ทนัสมยัและในปี 2556 ได้ทําการขยายกําลงัการผลติอีก 1 สายการผลติ ในขั :นตอนการผลติ จะมีการวางแผนและบริหารการ
ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ และให้ความสาํคญัในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์เช่นเดยีวกนักบับริษัทฯ 
 ในสว่นของขั :นตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ และขั :นตอนในการผลติ บริษัทยอ่ยมีแผนผงัขั :นตอนเหมือนกบัของ
บริษัทฯ ทกุประการ (ศกึษาข้อมลูได้ในหวัข้อ 2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์ และบริการ ด้านการผลติ หน้า 1.2-15) 
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ด้านการจัดซื 3อ 
 บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซื :อจดัจ้างในประเทศ สําหรับการจัดซื :อต่างประเทศจะมีพนกังาน
ของบริษัทย่อยเอง ซึ�งวตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลิต บริษัทย่อยทําการสั�งซื :อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายทั :งในประเทศ
และตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยไมม่ีการพึ�งพิงคูค้่ารายใดรายหนึ�งอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 ในบางกรณี ลกูค้าสั�งซื :อตู้ ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทยอ่ย แตจ่ะต้องมีการประกอบและตดิตั :งตู้ ไฟเบอร์กลาสเชื�อมเข้า
กบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ�งพว่ง ที�ลกูค้าจดัหามาเอง หรือขอสั�งซื :อแบบสาํเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ไฟเบอร์กลาส   
บริษัทยอ่ยจะทําใบสั�งงานมายงับริษัทฯ เพื�อให้เป็นผู้ประกอบและติดตั :งให้ 
 
ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก ซึ�งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื�องกลิ�น, 
ฝุ่ น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขั :นตอนในการป้องกนัผลกระทบ ดงันี : 

(ก) มลภาวะเรื�องกลิ�น : บริษัทใช้พดัลมดดูอากาศผา่นมา่นสเปรย์นํ :า 
(ข) มลภาวะเรื�องฝุ่ น : บริษัทจดัเก็บผา่นมา่นสเปรย์นํ :า และสง่ให้ผู้ รับเหมาดําเนินการทําลาย 
(ค) มลภาวะเรื�องกากสารเคมี : บริษัทจดัเก็บ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดาํเนินการทําลาย 

 

2.8 งานทีiยังไม่ได้ส่งมอบ 

จากการที�บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรับงานตามคาํสั�งซื :อของลกูค้า และมีงานที�อยูร่ะหวา่งผลติ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่รวมประมาณ 623.62 ล้านบาท ประกอบด้วย งานที�ยงัไมส่ง่มอบของบริษัทฯ 595.92 
ล้านบาท และงานของบริษัทยอ่ย 27.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลกูค้าที�มีมลูคา่ตั :งแตร้่อยละ 10 ขึ :นไปดงันี : 

ลาํดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันทีiลงนามใน

สัญญา 
ระยะเวลาส่งมอบ

ตามสัญญา 
มูลค่าตาม

สัญญา 

มูลค่า
คงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 57 

งานทีiยังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 
1 ตู้  P.03 

 
9 ก.ค.57 28 ก.พ.58 19.76 19.26 

งานทีiยังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 ไมมี่ลกูค้ารายใดมีมลูคา่ตั :งแตร้่อยละ 10 ขึ :นไป  
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
 ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสี�ยง รวมทั )งรายละเอียดข้อมลูอื�นๆ ที�ปรากฏในเอกสารฉบบันี )อย่างรอบคอบก่อน
การตดัสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเสี�ยงที�ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี )อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ ทั )งนี )ปัจจยัความเสี�ยงที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ) มิได้เป็นปัจจยัความเสี�ยงทั )งหมดที�มีอยู ่กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเสี�ยง
อื�นๆ ที�บริษัทฯ ยงัไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสี�ยงบางประการที�บริษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
บริษัทฯ ในขณะนี ) แตใ่นอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสี�ยงที�อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง แหล่งเงินทนุ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดงันั )นก่อนการตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้อมลูอยา่งรอบคอบ และปัจจยัความเสี�ยงทั )งหมดที�อาจจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยไมจํ่ากดัเพียงปัจจยัความเสี�ยง
ที�ได้กลา่วไว้ในเอกสารฉบบันี )เทา่นั )น 
 นอกจากนี ) ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทฯ ที�ปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันี ) อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื�อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” 
หรือคําหรือข้อความอื�นใดในทํานองเดียวกนั เป็นคําหรือข้อความที�บ่งชี )ถึงสิ�งที�อาจจะเกิดขึ )นในอนาคต ซึ�งมีความไม่แน่นอน 
และผลที�เกิดขึ )นจริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 
 

3.1   ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

1) ความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนื�องจากบริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการรับจ้างผลิตตามคําสั�งซื )อของลกูค้า (Made to Order) โดยมีลกัษณะการรับ

งานโดยตรงจากผู้วา่จ้างเป็นสญัญาวา่จ้างในการผลติ ดงันั )น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากความไม่ต่อเนื�องของรายได้ เนื�องจาก
เมื�อบริษัทฯ สง่มอบสนิค้าที�ผลติเสร็จหรือให้บริการบริหารโครงการให้กบัลกูค้าเรียบร้อยตามสญัญาว่าจ้างแล้ว แต่ยงัไม่มีคําสั�ง
ซื )อใหม ่(Order) หรือยงัไมม่ีงานโครงการใหมจ่ากลกูค้าเข้ามารองรับ รายได้ของบริษัทฯ ก็อาจจะลดลงในขณะที�บริษัทฯ ยงัคงมี
ภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที�เป็นคา่ใช้จ่ายประจําหรือคา่ใช้จ่ายคงที� อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทนุทาง
การเงิน เป็นต้น ทั )งนี ) ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้ตามสญัญาเทา่กบั  1,215.92 ล้านบาท และรายได้จากการขาย
และการให้บริการ 297.10 ล้านบาท รวมรายได้เทา่กบั 1,513.02 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดแผนป้องกนัความเสี�ยงไว้ โดยใช้นโยบาย
การบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจดัทําและกําหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly Budgeting) ซึ�งจะทําให้
ทราบถึงเป้าหมายรายได้ คา่ใช้จ่าย และคาดการณ์ผลกําไรในแตล่ะปี ฝ่ายบญัชีจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและนําเสนอต่อผู้บริหาร
ในระดบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณากําหนดเป็นงบประมาณรายปี รวมทั )งใช้ประกอบการ
ติดตามและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน ผา่นการประชมุประจําเดือนของทกุฝ่ายงาน และรวบรวมนําเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นประจําทกุเดือน เพื�อให้ผู้บริหารระดบัสงูสามารถนําข้อมลูไป
วิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดตอ่ประมลูงานโครงการใหมไ่ด้ให้สอดคล้องกบังานที�ทยอยจบ เพื�อให้มีสญัญาว่าจ้างใน
การผลติและสญัญารับจ้างบริหารโครงการอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งจะสง่ผลให้สามารถลดความเสี�ยงจากความไมต่อ่เนื�องของรายได้ 

 
2) ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจาํกัด 

 เนื�องจากรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการขายสินค้ากลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และ
ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภท รถสนบัสนุนภาคพื )นดินภายในสนามบิน 
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(Ground Support Equipment (“GSE”) )เช่น รถลําเลียงอาหารขึ )นเครื�องบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น โดยในปี 
2557  ลกูค้าที�สั�งซื )อสนิค้ากลุม่ดงักลา่วอยูใ่นธุรกิจครัวการบิน และกลุม่อตุสาหกรรมการบิน ดงันั )น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจาก
การพึ�งพิงกลุม่อตุสาหกรรมในวงจํากดั หากอตุสาหกรรมการบินประสบปัญหาคือลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัวการบินชะลอการสั�งซื )อ
สนิค้าออกไปไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านคณุภาพสินค้า ราคาสินค้า หรือปัญหาจากกลุม่ลกูค้าเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุตํ�า  
จนสง่ผลให้กลุม่ลกูค้าดงักล่าวสั�งซื )อสินค้าลดลงหรือไม่ติดต่อสั�งซื )อสินค้าจากบริษัทฯ ย่อมจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือการเติบโตของกลุม่สินค้าผลิตภณัฑ์มาตรฐาน ที�ได้ดําเนินการสั�งออร์เดอร์ไปแล้ว ต้องรอ
การลงทนุครั )งใหมอ่ยา่งมีนยัสาํคญั 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว ในปี 2557 จึงได้จดัทําแผนการขยายศนูย์ซ่อมงานบริการที�
เป็นลกูค้าของบริษัทฯ เดิมอยูแ่ล้วนั )น โดยมีศนูย์เปิดให้บริการเพิ�มที�พทัยา จ.ชลบรีุ และศนูย์ซ่อมบริการที� จ.สรุาษฎร์ธานี ที�จะ
ให้บริหารลกูค้าในกลุม่เทสโก้โลตสั  บิkกซี และลกูค้าผู้ประกอบการขนสง่ขนาดใหญ่ โดยให้ความสําคญักบันโยบายในการรักษา
คณุภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล  เน้นการให้บริการหลงัการขายที�รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุทุกพื )นที�ใน
ภมูิภาค พร้อมทั )งมีการรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้ามาอย่างต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มสดัส่วนรายได้กลุ่มอื�นให้มากขึ )นและให้เกิด
ความเหมาะสม ลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงกลุม่อตุสาหกรรมที�จํากดัได้ 
 

3.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการผลิต 
  

1) ความเสี�ยงจากนําเข้าวัตถุดิบล่าช้ากว่ากาํหนดซึ�งเป็นส่วนประกอบที�เป็นวัตถุดิบหลัก 
บริษัทได้รับผลกระทบจากการนําเข้าวตัถดุิบเพื�อมาประกอบสนิค้าลา่ช้า ทําให้ขบวนการผลติเลื�อนการสง่มอบออกไป  กระทบ
กบัสญัญาคา่ปรับที�อาจจะต้องเสยีคา่ปรับให้กบัลกูค้า 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี�ยงดงักลา่ว โดยการสรรหาวตัถดุิบรายใหมท่ดแทนทั )งในและตา่งประเทศ  การ
วางแผนขออนมุตั ิ Stock วตัถดุบิตามจํานวนที�สอดคล้องกบัคาํสั�งซื )อที�จะมีผลติในปี 2558 และแผนการขายจากการประชมุที�
ฝ่ายขายนําสง่ข้อมลูให้ ฝ่ายจดัซื )อและผลติในการจดัเตรียมวตัถดุบิหลกัที�จะต้องใช้เวลาในการผลติลว่งหน้า และบริษัทฯ มีการ
กําหนดคา่เผื�อเหลอืเผื�อขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ไว้เป็นสว่นหนึ�งของการคํานวณราคาขายเช่นกนั ผู้บริหารบริษัทฯ จึงมองวา่จะ
ไมไ่ด้รับผลกระทบจากความเสี�ยงดงักลา่วมากนกั 

2) ความเสี�ยงจากผลิตสินค้าใหม่  
 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานลา่ช้าจากแผนการสง่มอบ อนัมีผลสบืเนื�องจากการ จดทะเบียนรถ
ให้กบัลกูค้า บริษัทฯ มีสนิค้าที�อาจจะสง่มอบไมท่นัจึงมีความเสี�ยงในเรื�องระยะเวลาตามสญัญาซึ�งมีการกําหนดคา่ปรับไว้ใน
สญัญา 
 บริษัทตระหนกัดีถึงปัญหาที�เกิดขึ )น โดยกําหนดให้มีขบวนการของการจดทะเบียนเงื�อนไขตา่งๆ โดยมีผู้จดัการ
โครงการเป็นผู้ติดตามรายละเอียดขั )นตอนของงานทกุงานที�ต้องดําเนินการจดทะเบียนให้กบัลกูค้า ศกึษาข้อมลูระเบียบและ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน เพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่วก่อนรับการสั�งซื )อสาํหรับผลติภณัฑ์ใหม่ๆ   ทั )งนี )ในปี 2557 ที�
ผา่นมาบริษัทฯไมม่ีปัญหาการสง่มอบสนิค้าลา่ช้า 

  

3.3 ความเสี�ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

1) ความเสี�ยงจากการถกูยกเลิกคาํสั�งซื 2อหรือยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 
 เนื�องจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลติสนิค้าตามคาํสั�งซื )อของลกูค้า (Made to Order) หรือรับจ้างบริหารโครงการ 
(Project Management and Services) โดยมีข้อตกลงในรูปแบบสญัญารับจ้างผลติสนิค้าหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ
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แล้วแตก่รณี ดงันั )น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากความเสยีหายหากมีการยกเลกิสญัญาจ้างผลติหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ
ก่อนกําหนดจากลกูค้าหรือเจ้าของโครงการ 
 อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัดถีึงความเสี�ยงดงักลา่ว เนื�องจากหากมีการถกูยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด ยอ่มสง่ผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ อนัเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเร็จที�สาํคญัในการดําเนิน
ธุรกิจ ดงันั )น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการรับคําสั�งซื )อจากลกูค้าโดยมีเงื�อนไขให้ลกูค้าเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดไมส่ามารถเพิก
ถอนได้ (Irrevocable Letter of Credit) เต็มจํานวนคา่สนิค้าสว่นที�เหลอืหลงัจากหกัเงินมดัจํา นอกจากนี ) บริษัทฯ ยงัให้
ความสาํคญักบัการรักษาคณุภาพทั )งด้านคณุภาพสนิค้าหรือคณุภาพการบริการ สนิค้าของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที�
กําหนด การสง่มอบสนิค้าทนัเวลาภายในระยะเวลาที�กําหนดในสญัญาจ้างผลติ ทั )งนี ) ที�ผา่นมาบริษัทฯ ยงัไมเ่คยถกูบอกเลกิ
สญัญาก่อนกําหนด 

2) ความเสี�ยงจากการสรรหาแรงงาน 
เนื�องจากบริษัทฯ มีการขยายขอบเขตโอกาสการรับงานในปี 2557 อยา่งตอ่เนื�องในการให้บริการศนูย์ซอ่มกบัลกูค้าใน 

กลุม่ผู้ประกอบการขนสง่รายใหญ่ การคดัเลอืกบคุลากรระดบัปฏิบตัิการทางด้านช่าง ซึ�งเป็นปัจจยัหลกัของการทํางานซึ�งงานใน
โรงงานประกอบและผลติเป็นงานที�ต้องการช่างที�มีทกัษะและประสบการณ์ อีกทั )งคา่จ้างที�ไมเ่พียงพอตอ่คา่ครองชีพ ของสภาพ
แรงงานปัจจบุนั  
 อยา่งไรก็ดี  บริษัทฯ ตระหนกัถึงคา่ครองชีพดงักลา่ว โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ในเรื�องผลตอบแทนสวสัดิการที�
แตกตา่งจากที�อื�นๆ การตอบแทนจากรายวนัปรับเปลี�ยนเป็นรายเดือน สวสัดิการของสหกรณ์ที�มีความแตกตา่งในเรื�องของการ
ออมและการจ่ายเงินสมทบ การเรียนการฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะเพิ�มพนูความรู้จากโรงเรียนชา่ง ของบริษัทฯ ซึ�งผู้บริหาร
มองเห็นความสาํคญัของการสร้างคนให้มีองค์ความรู้ ควบคูค่วามเจริญของบริษัทตอ่ไป  
 

3.4 ความเสี�ยงด้านการเงิน 
 

1) ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
 เนื�องจากบริษัทฯ มีการนําเข้าวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบของสนิค้าจากตา่งประเทศ รวมทั )งมีการจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ลกูค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน ดงันั )นบริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนสกุล
เงินตราตา่งประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดนโยบายการป้องกันความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยน โดยฝ่ายจดัหาเงินทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการคํานวณเงินที�จะได้รับตามสญัญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเงื�อนไขการ
สง่มอบสินค้า และคํานวณเงินที�จะต้องจ่ายเพื�อซื )อวสัดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการสั�งซื )อวตัถุดิบ 
โดยกําหนดอัตราแลกเปลี�ยนตามราคาตลาดในขณะนั )นสําหรับแต่ละสกุลเงิน และให้ทําการสั�งซื )อหรือสั�งขายเงินตรา
ตา่งประเทศจากธนาคารที�บริษัทฯ ใช้บริการวงเงินสญัญาซื )อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เท่านั )นจะมี
ช่วงอายคุรบกําหนดตั )งแต่ 1 เดือนถึง 4 เดือน   ให้สอดคล้องกบัข้อผกูมดัการซื )อที�เกี�ยวข้องกนั บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีการ
ทบทวนนโยบายการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเป็นประจําทกุปีเมื�อมีการจดัทํางบประมาณประจําปี หรือกรณีที�มี
เหตกุารณ์จําเป็นเร่งดว่น 

2) ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี 2ย 
 เนื�องจากบริษัทต้องนําเงินจากสถาบนัการเงินสว่นหนึ�งเพื�อมาลงทนุในโครงการหลายโครงการที�รับงานตามสญัญา
จึงมีความจําเป็นต้องสั�งซื )อวตัถดุิบเพื�อนํามาใช้ในการผลติก่อนได้รับเงินครบตามสญัญา ซึ�งเงินสว่นหนึ�งจะต้องกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเพื�อให้เกิดสภาพคลอ่งของการผลติสนิค้าสง่มอบให้กบัลกูค้า 
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 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่ว จึงมีนโยบายกระจายความเสี�ยงเรื�องของอตัราดอกเบี )ยในแตล่ะแหลง่เงินทนุ
ที�มีการอนุมัติจากรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน ก่อนเข้าทํารายการ ซึ�งกลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที�ต้องอ้างอิงอตัรา
ดอกเบี )ยอยา่งมีนยัสาํคญั   
 

3) ความเสี�ยงจากการรับชาํระเงนิล่าช้า 
 เนื�องจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตสินค้าตามคําสั�งซื )อของลกูค้า (Made to Order) ซึ�งมีการกําหนดสง่มอบสินค้า
และรับชําระเงินตามเงื�อนไขที�ตกลงในสญัญา หรือเป็นผู้ให้บริการรับบริหารโครงการซึ�งเป็นงานที�ต้องให้บริการแก่ลกูค้าก่อนการ
เรียกเก็บเงินตามเงื�อนไขที�ตกลง ทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการที�ลกูค้าบางรายอาจชําระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการลา่ช้า 
หรืออาจมีปัญหาในการชําระเงิน ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เนื�องจากบริษัทฯ มีรายการ
คา่ใช้จ่ายคงที�ซึ�งเป็นรายจ่ายประจําทกุเดือน หรือมีกําหนดการชําระคา่วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบที�สั�งซื )อจากคูค้่า 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว เพื�อเป็นการลดความเสี�ยง บริษัทฯ จึงกําหนดแผนป้องกนั
ความเสี�ยงโดยมีนโยบายประเมินศกัยภาพของลูกค้าหรือผู้ ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคําสั�งซื )อหรือตกลงให้บริการ และมีการ
กําหนดให้ลูกค้าชําระเงินมดัจําล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอตัราร้อยละ 20 - ร้อยละ 30 ของมูลค่าสั�งซื )อตามสญัญา ในกรณี
สญัญาจ้างผลติสนิค้า และมีการกําหนดให้เจ้าของโครงการชําระคา่บริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของ
งานบริการที�เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชําระเงินของลกูค้า หากมีลกูค้ารายใด
เกินกําหนดชําระเงินจะต้องทําการติดตามเรียกชําระเงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที�เกี�ยวข้องรวมทั )งผู้บริหารระดบัสงูทราบโดย
ทนัที ซึ�งที�ผ่านมาลกูค้าธุรกิจครัวการบินที�สง่ออกไปยงัต่างประเทศและในประเทศบริษัทยงัไม่พบว่าลกูค้าชําระเงินล่าช้ากว่า
กําหนดที�ตกลงในสญัญา 
 

3.5  ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

1) ความเสี�ยงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เกนิกว่าร้อยละ 50 
 เนื�องจาก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนรายชื�อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ (วนัที� 27 ธันวาคม 2557) กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย 
ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 51.13 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั )งหมดของบริษัทฯ จึงทําให้กลุม่นายสรุเดช ทวีแสง
สกลุไทย สามารถควบคมุมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั )งหมดไมว่า่จะเป็นเรื�องการแตง่ตั )งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื�องกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันั )น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นจึงไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว ทั )งนี ) บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั )งหมด 7 ท่าน ซึ�งกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที�มีความรู้
ความสามารถเป็นที� รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัท ซึ�งเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง คณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที�มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.28/2551  ซึ�งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลที�ดี 
รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี ) คณะกรรมการของบริษัทยงัคํานึงถึงการให้ความสําคญักบั
การกํากบัดแูลกิจการที�ดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดีอย่างเคร่งครัด และสมํ�าเสมอ และเมื�อวนัที� 21 
ธนัวาคม 2557 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั )งที� 6/2557 ที�ประชมุได้แตง่ตั )งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความ
เสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน  กรรมการอื�น 1 คน เพื�อพิจารณาเกี�ยวกบัการกํากับ
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ดแูลกิจการบริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ดงันั )น บริษัทจึงมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียกบับริษัท 
จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 

2) ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขในสัญญาวงเงนิสนิเชื�อ 
 เนื�องจากธนาคารแหง่หนึ�งที�บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้บริการวงเงินสนิเชื�ออยู ่มีการกําหนดเงื�อนไขในสญัญาวงเงิน
สนิเชื�อเรื�องการรักษาสดัสว่นหนี )สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ) 
(D-SCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ สาํหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึ�งจะพิจารณาจากงบการเงินรวมงวดปีบญัชี บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจึงมีความเสี�ยงจากการถูกระงบัวงเงินสินเชื�อจากธนาคารดงักลา่วหากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดเงื�อนไขเรื�องการรักษา
สดัสว่นทางการเงินดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยต้องจดัหาวงเงินจากธนาคารอื�นมาทดแทน หรือต้องจดัสรรกระแส
เงินสดในกิจการมาชําระคืนหนี )ตามวงเงินดงักลา่ว 
 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2557 บริษัทฯ มีสดัสว่น D/E Ratio 0.75 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการชําระ
หนี ) (DSCR) เท่ากบั 8.52  ซึ�งสอดคล้องตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะสามารถรักษาสดัส่วนทางการเงินได้ตามเงื�อนไขของธนาคาร และถึงแม้บริษัทจะถูกระงับวงเงินโดยธนาคาร
ดงักล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื�องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงมีวงเงินสินเชื�อหมุนเวียนจาก
ธนาคารอื�นมาใช้ทดแทนได้อย่างเพียงพอ และมีกระแสเงินสดสทุธิภายในกิจการที�จะสามารถนํามาชําระคืนหนี )ได้ อีกทั )ง  
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai มีโอกาสในการระดมเงินจากตลาดทนุได้  
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ- การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 
(ล้านบาท) 

1. ที�ดนิและส่วนปรับปรุงที�ดนิ      
1.1. โฉนดเลขที� 11622 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวดั

ขอนแก่น เนื )อที�ดนิ 41-0-92.1 ไร่ 
บริษัทฯ ที�ตั )งสํานกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
55.66 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 714.00  

1.2. โฉนดเลขที� 39614, 50100 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น เนื )อที�ดนิรวม 7-1-24 ไร่ 

บริษัทฯ ที�ตั )งสํานกังานใหญ่และโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

14.00 จํานองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 208.00 

1.3. โฉนดเลขที� 4552 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื )อที�ดนิ 9-1-8.5 ไร่ 

บริษัทฯ ที�ดนิสําหรับโครงการในอนาคต 61.11 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 26.00 

1.4. โฉนดเลขที� 100646-50, 100659 ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น เนื )อที�ดนิรวม 0-1-08.9 ไร่ 

บริษัทฯ ที�ดนิบ้านพกัสวสัดกิารพนกังาน 5.58 -ไม่มี- -ไม่มี- 

1.5. โฉนดเลขที� 73096 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื )อที�ดนิ 7-1-67 ไร่ 

บริษัทย่อย ที�ดนิสําหรับโครงการในอนาคต 17.45 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

รวมที�ดนิและส่วนปรับปรุงที�ดนิ   153.80   

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
2.1. สิ�งปลูกสร้างเลขที�เลขที� 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง 

ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
(ตั )งอยู่บนโฉนดเลขที� 39614, 50100 และ 11622) 

 
บริษัทฯ 

 
สํานกังานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 
102.01 

 
จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 
714.00 
208.00 

2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี  เลขที� 66/5 หมู่ 2 ตําบลโป่ง อําเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

(ตั )งอยู่บนโฉนดเลขที� 47813 และ 49992 เนื )อที�ดิน 7-0-30 ไร่ ซึ�ง
บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าช่วงที�ดนิเช่าตอ่จากผู้ ถือสิทธิการเช่า) 
 

บริษัทฯ สํานกังานสาขาจงัหวดัชลบรุี 7.73 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ- การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 
(ล้านบาท) 

2.3. บ้านพักเลขที� 173/51-55, 67 ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทฯ บ้านพกัสวสัดิการพนกังาน 3.03 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.4. บ้านเลขที� 5 (บ้านริมนํ )า) ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทย่อย สิ�งปลกูสร้างตา่งๆ สําหรับ
โครงการในอนาคต 

10.01 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

2.5. อาคารโรงงาน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั บริษัทย่อย อาคารโรงงาน 38.98 -ไม่มี- -ไม่มี- 
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   161.76   

3. เครื�องจกัรและอปุกรณ์/เครื�องมือ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 23.14 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เครื�องตกแตง่ และเครื�องใช้สํานกังาน บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 4.89 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 10.41 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
เครื�องจกัรการผลิตระหวา่งตดิตั )ง) 

บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 
7.32 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   361.32   
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ&บริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 36.57 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบญัชี การจดัซื )อ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคมุการ
ผลติสนิค้า)  คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี (คา่ความเชี�ยวชาญ) เครื�องหมายการค้า และคา่สทิธิบตัรระหวา่งการจดทะเบียน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดทะเบียนเครื�องหมายการค้าบริษัท (Logo) และเครื�องหมายการค้าสําหรับตราสินค้า 
(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ลาํดับ เครื�องหมายการค้า กรรมสิทธิ- รายละเอียด 

1  

 
 

บริษัทฯ 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าของ DOLL หรือแบบสนิค้าที�พฒันาร่วมกนั
ระหวา่งบริษัทฯ กบั DOLL 

2 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

3 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

4 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

5 

 
บริษัทยอ่ย 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์
โมเทค จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

หมายเหต ุ: - ลําดบัที� 3,5 อยู่ในขั )นตอนการดําเนินการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า 

 
 ทั )งนี ) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบตัรผลิตภัณฑ์ที�ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 11 
รายการ ตามรายละเอียด ดงันี ) 

ลาํดับ 
ผลิตภณัฑ์ที�ได้รับสิทธิบัต 

ร/อนุสิทธิบัตร 
วันที�ได้รับ วันหมดอายุ 

1 กลไกการเปิด-ปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ 3 ก.ย. 53 25 ส.ค. 59 
2 ชดุเพิ�มความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 54 19 ก.ค. 59 
3 ชดุประกบยดึคานเสริม 18 ม.ค. 54 7 ก.ค. 59 
4 ชดุบนัไดลงิขึ )นหลงัคารถ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
5 ชดุบนัไดขึ )นหลงัคาตู้  28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
6 บนัไดขึ )นลงรถ 26 ธ.ค. 54 21 ก.ย. 60 
7 อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 12  ก.ย.  55 19  ต.ค.  60 
8 โครงหลงัคาสะพานเทียบเครื�องบินของรถขนสง่เสบียงขึ )นเครื�องบิน 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
9 โครงสร้างขาคํ )ายนัของรถขนสง่เสบียงขึ )นเครื�องบิน 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
10 ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแชสซีส์ 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
11 อปุกรณ์กําหนดตําแหนง่การวางของตู้สนิค้า 19  ก.ค.  56 19  ต.ค.  60 

หมายเหต ุ: ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทอยู่ระหวา่งยื�นขอจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรและ/หรือสิทธิบตัรอีก 97 รายการ 
                  รายละเอียดการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมของอนสุิทธิบตัรปรากฏตาม  เอกสารแนบ 4 
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4.3 สัญญาที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สิน 
 
4.3.1  สัญญาเช่าพื >นที�อาคาร 

 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าพื )นที�อาคาร จากนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลที�มีความเกี�ยวโยงกับผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการบริษัท) เพื�อใช้เป็นที�ตั )งสาํนกังานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี ) 

สัญญาเช่าพื >นที�อาคารสาํนักงานหลักสี� 
ที�ตั )ง : เลขที� 96/25  ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 
คูส่ญัญา : นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกลุไทย 
พื )นที�เช่า : 2,894 ตารางเมตร 
คา่เช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้ เช่าจะชําระคา่เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ครั )งเดยีวในวนัครบกําหนดอายสุญัญา) 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัที� 31 ตลุาคม 2559) 

 
      4.3.2  สัญญาเช่าที�ดิน 

บริษัทฯ ทําสญัญาเชา่ชว่งที�ดิน จากนายตอ่ศกัดิY โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ ถือสทิธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้าของ
กรรมสทิธิYที�ดิน) เพื�อใช้เป็นที�ตั )งสาํนกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ) 

สัญญาเช่าช่วงที�ดนิ จังหวัดชลบุรี 

ที�ตั )ง : โฉนดเลขที� 49992 เลขที�ดิน 77 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 
โฉนดเลขที� 47813 เลขที�ดิน 1 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

คูส่ญัญา : นายตอ่ศกัดิY โลห์ไพศาลกฤช 
เนื )อที�ดิน : 7-0-30 ไร่ 
คา่เช่า : 300,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2554 ถึง วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2557) และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 

 
บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าที�ดินและสิ�งปลกูสร้าง จากนางสาวพิน บญุช่วย เพื�อใช้เป็นที�ตั )งศนูย์ซอ่มหนกัรถบรรทกุ 

โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ) 

สัญญาเช่าช่วงที�ดนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที�ตั )ง : โฉนดเลขที� 16586 เลขที�ดิน 166 ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย(พระราชวงั) จ.พระนครศรีอยธุยา 13170  
คูส่ญัญา : นางสาวพิน  บญุช่วย 
เนื )อที�ดิน : 8 ไร่ 
คา่เช่า : 220,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 15 ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัที� 15 ธนัวาคม 2558) 
 

       4.3.3  สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ทําสญัญาให้เช่าพื )นที�อาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พื )นที�อาคาร
และโรงงาน เพื�อใช้เป็นที�ตั )งสํานกังานใหญ่ของบริษัทย่อย และพื )นที�อาคารสํานกังานสาขาในกรุงเทพฯ ชั )น 2 เพื�อใช้เป็น
สาํนกังานสาขาของบริษัทย่อย รวมทั )งทําสญัญาให้เช่าพื )นที�อาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (บริษัทที�มีความ
เกี�ยวโยงกับผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พื )นที�อาคารสํานักงานใหญ่ เพื�อใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสญัญาทั )ง 3 ฉบบั ดงันี ) 
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สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน 

ที�ตั )ง : ที�ดินโฉนดที� 11622 เลขที�ดิน 39 หน้าสาํรวจ 4968 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 
40000 

คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
พื )นที�เช่า : บางสว่นของโฉนดด้านทิศตะวนัออก พื )นที�เช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)  
คา่เช่า : 200,000 บาท / เดือน  
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง วนัที� 31 ตลุาคม 2560) 
 

สัญญาให้เช่าพื >นที�อาคารสาํนักงานชั >น 2  

ที�ตั )ง : เลขที� 96/25 หมูที่� 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 
10210 

คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
คา่เช่า : 20,000 บาท / เดือน 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 
 

สัญญาให้เช่าพื >นที�อาคารสาํนักงาน  

ที�ตั )ง : เลขที� 265 หมูที่� 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
คูส่ญัญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
คา่เช่า : 30,000 บาท / เดือน (ชําระคา่เชา่ครั )งเดียวภายในเดือนที�ครบกําหนดอายสุญัญาเชา่) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั )งแตว่นัที� 2 มกราคม 2557 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 
 
      4.3.4  กรมธรรม์ 

คู่สัญญา : บริษัท นวกจิประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขที� : F1QJSC-001-000 (KKD-FFPC-13) 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั )งแตว่นัที� 12 มิถนุายน 2557 ถึง วนัที� 12 มิถนุายน 2558) 
จํานวนเงินเอาประกนั : 74,300,000 บาท (เจ็ดสบิสี�ล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยวิธีราคาทนุรวมทั )งสิ )น 22.60 บาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 2.36 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 
  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 
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นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการรับงาน โดยลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจที�รู้จกักนัมานานหรือบริษัทที�มีชื�อเสียง เพื�อจดัตั )งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) 
สําหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการที�มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน อตัราการทํากําไรต้องเป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้ ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาคดัเลอืกพนัธมิตรทางธุรกิจที�น่าเชื�อถือ 
ทั )งในเรื�องคณุภาพของผลติภณัฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื�อถือของผู้บริหาร เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ )นจากการ
ร่วมงานกนัในอนาคต 
 สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี�ยง และสภาพ
คลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยที�มีศกัยภาพที�จะเกื )อหนนุและเอื )อประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสาํคญั และโครงการลงทนุแตล่ะครั )งจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิที�กําหนดไว้  ซึ�งบริษัทฯ มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า
ไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพื�อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที�สําคญัของบริษัทย่อยดงักล่าวให้
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใด

ที�อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ  ที�มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ 9นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทั�วไป และข้อมูลสาํคัญอื�น 
 

6.1 ข้อมูลทั�วไป ณ 31 ธันวาคม 2557 
 
บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 
ชื�อยอ่หลกัทรัพย์                                                                 

: 
: 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ทนุจดทะเบียน : 270 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ตอ่หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ 

:   
: 
:   

180 ล้านบาท (หนึ�งร้อยแปดสบิล้านบาทถ้วน) 
หุ้นสามญั  0.25 บาท (ยี�สบิห้าสตางค์) 
ไมม่ี 

โทรศพัท์ : 043-341-412-18 
โทรสาร : 043-341-410-11 
ที�ตั Bงสาํนกังานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขที� 96/25 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

10210 
 : โทรศพัท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 
ที�ตั Bงสาํนกังานสาขา 2 (ชลบรีุ) : เลขที� 66/5 หมู ่2 ตําบลโป่ง อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 
 : โทรศพัท์ 038-227-378     โทรสาร 038-227-378 
ที�ตั Bงสาํนกังานสาขา 3 
(พระนครศรีอยธุยา) 

: 
: 

เลขที� 62 หมู ่2 ตําบลลาํไทร อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
โทรศพัท์  035-257085     โทรสาร 035-257086 

เว็บไซต์ (URL) : www.ctvdoll.co.th 
 

บริษัทย่อย : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั  
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตั Bงตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส นํ Bาหนกัเบา 

ที�ตั Bงสาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที� 265 หมู4่ ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น 40000 

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

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ที�ตั Bงสาํนกังาน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ชั Bน 4 และ7 

 62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 02-2292888 
โทรสาร 
เว็บไซต์ (URL) 

: 
:    

02-6545642 
www.tsd.co.th 
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บริษัทผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541040328 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทฯ 
และ 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทยอ่ย 

: นายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ           ทะเบียนเลขที� 3534 

นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ                         ทะเบียนเลขที� 3873 
นายวเิชียร กิ�งมนตรี                         ทะเบียนเลขที� 3977 

ที�ตั Bงสาํนกังาน : 179/74-80  อาคารบางกอกซติี Bทาวเวอร์ ชั Bน 15  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท์ : 02-3441000, 02-2869999 
โทรสาร : 02-2865050 
เว็บไซต์ (URL)  www.pwc.com/th 
   

6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น  
   6.2.1  การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการพฒันาเทคโนโลยีและคณุภาพของผลติภณัฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบที�ทนัสมยั เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของลกูค้าอยา่งสมบรูณ์ ควบคูก่บัการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็ว มีความแมน่ยํายิ�งขึ Bน โดยให้ความสาํคญักบัการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการทํางานตามแผนงานที�วางไว้ในแตล่ะขั Bนตอน ตั Bงแตเ่ริ�มร่างชิ Bนงานจนกระทั�งสง่
มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้คําแนะนําและบํารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) ดงันั Bน ถึงแม้สนิค้า
ของบริษัทฯ จะถกูนําไปใช้งานยงัตา่งประเทศก็สามารถได้รับการบํารุงรักษาโดยทีมงานผู้ เชี�ยวชาญของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

การวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบตวัถงัรูปแบบตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัประเภทงานขนสง่เฉพาะตามความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งที�ลกูค้าเลอืก
ไว้ รวมทั Bงพฒันาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพื�อให้สนิค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ�งขึ Bน มีความแข็งแกร่ง
ทนทานในขณะที�ยงัสามารถรับนํ Bาหนกัได้มากที�สดุ ง่ายตอ่การบงัคบัควบคมุเพื�อความคลอ่งแคลว่ในการขนสง่ทกุสภาพถนน มี
ความเหมาะสมและทนตอ่ทกุสภาพอากาศในประเทศที�ลกูค้านําสนิค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไมห่ยดุยั Bงในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ 
ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง โดยทกุผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น
ผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึ Bนทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้รับอนสุทิธิบตัรมาแล้ว 11 รายการ 
นอกจากนี Bยงัมีนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  กวา่ 100 รายการ ที�อยูร่ะหวา่งขึ Bนทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการ
ประดิษฐ์/สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นอกจากนี B บริษัทฯ ได้มีการวิจยัและพฒันา รถลาํเลยีงอาหารสําหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ซึ�งปัจจบุนันบัวา่เป็น
เครื�องบินที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก โดยร่วมกบัสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการออบแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใช้วสัด ุHigh-Tensile Grade ที�มีความแข็งแรงและมีนํ Bาหนกั
เบา ทําให้สามารถปรับระดบัความสงูของโครงสร้างได้สงูสดุ 9 เมตร และได้มีการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิสาํหรับ
ควบคมุเสถียรภาพและทิศทางการสง่อาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื�อช่วยเพิ�มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบตัิงาน ทั Bงนี Bบริษัทฯ 
ได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันาดงักลา่วจากสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็วขึ Bน ทําให้ลดระยะเวลาในการผลติลง ซึ�งเกิดจากการที�ทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลติและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องได้ศกึษาวิจยัในโครงการ R2R เริ�มตั Bงแตปี่ 2557 เป็นต้นไป โดยการสง่เสริมให้
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พนกังานคิดค้นวิธีการ เครื�องมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการช่วยทํางานให้สะดวกรวดเร็วและประหยดัทั Bงต้นทนุและเวลาเพื�อเพิ�ม
ประสทิธิภาพในการทํางานเป็นการฝึกการวางแผน จดัเตรียม กําหนดขั Bนตอน ได้อยา่งเป็นระบบมากขึ Bน รวมถึงมีการสลบั
ปรับเปลี�ยนขั Bนตอนการผลติให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลติโดยรวมได้ ในขณะที�ยงัคงรักษามาตรฐาน 
การผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดมาตรฐานสากลตา่งๆ ที�บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไมว่า่จะเป็น 
ISO 9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื�อเพิ�มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบคุลากรทกุฝ่ายงาน โดยจดัให้มีการ
อบรมบุคลากรทั Bงการอบรมภายในบริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทเอง ซึ�งมีประสบการณ์การทํางานมานาน เชี�ยวชาญ และ
ปรับปรุงพฒันางาน รวมทั Bงการรวบรวมความรู้ในด้านตา่ง ๆ ฝึกสอนและปรับให้เป็นครูช่างของบริษัทเพื�อเพิ�มความภาคภมูิใจใน
งานอาชีพมากขึ Bน และการอบรมจากผู้ เชี�ยวชาญหรือสถาบันชั Bนนําภายนอกอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นการเพิ�มพูน ความรู้ 
วิทยาการใหม ่ๆ ทนัสมยัให้กบับคุลากรของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการวิจยัและพฒันา ปี 2555-2557 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
คา่ใช้จ่ายการวจิยัและพฒันา 1.68 1.76 3.98 

รวม 1.68 1.76 3.98 
 
                              

  6.2.2  โครงการในอนาคต 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื�อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื�องใน
อนาคต ดงันี B 

โครงการ พันธมิตรทางธุรกิจ เงนิลงทุน ระยะเวลาโครงการ 

(ตัวเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ       
1.) โครงการโรงเรียนชา่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
20  ล้านบาท ปี 2557-2565 

2.) โครงการโรงผลิตรถบสั  45  ล้านบาท ปี 2558-2560 
3.) โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชั�น   15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2560 

3.1 หุน่ยนต์ชว่ยงานในโรงงานอตุสาหกรรม   15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2560 
โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย       
1.) โครงการสร้างโรงผลิตเพิ�ม  --- 50.00 ล้านบาท ปี 2558-2560 
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โครงการในอนาคตของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื�อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เติบโตอยา่งตอ่เนื�องในอนาคต ดงันี B 

1. โรงเรียนช่าง (CHO School) 
บริษัทได้วางยุทธศาสตร์ที�สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยยุทธศาสตร์ทีเกี�ยวข้องกับการพัฒนา

บคุคลากรทั Bงหมด ได้ถกูจดัทําขึ Bนเป็นหลกัสตูรสาํหรับใช้พฒันาศกัยภาพทั Bงด้านความสามารถ ความรู้ ทศันคติ ความคิดและ
กระบวนการจดัการทางด้านจิตใจ โดยหลกัสตูรได้จดัแบ่งการเรียนรู้ทั Bงในระดบัพนกังานทั�วไปและระดบัผู้บริหาร เพื�อรองรับ
แผนพฒันาพนกังานตามสายงานที�รับผิดชอบและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
Training for Trainer Program 
เป็นหลกัสตูรที�ออกแบบมาจากการประเมิน Competency Problem ของพนกังานในระดบัหวัหน้างาน เพื�อเตรียมความพร้อม
พนกังานและพฒันาไปสูค่รูช่างในโรงเรียน ช.ทวี 
หลกัสตูรอบรมระยะสั Bน 
เป็นรูปแบบหลกัสตูรการเรียนรู้พื Bนฐานช่างพื Bนฐานงานช่างฝีมือที�ใช้ในการทํางานเฉพาะของบริษัท ช.ทวี โดยเป็นหลกัสตูร
ระยะสั Bน (12 สปัดาห์) ซึ�งจะแบ่งกลุ่มพนกังานที�เข้ารับการเรียนรู้พฒันาและฝึกฝนทกัษะทางด้านช่างในระดบัพื Bนฐาน โดย
แบง่กลุม่เป็นกลุม่การเรียนรู้ดงันี B 

1. ช่างที�เข้ามาทํางานใหม ่

2. พนกังานออฟฟิศ 

3. วิศวกรที�มาเริ�มงานใหม ่

หลักสูตรอบรมระยะสั Lน( 12 สัปดาห์) CHO Mechatronics Program 
เป็นหลกัสตูรที�เปิดสอนทั Bงในระดบัวิศวกร และพนกังานทั�วไป โดยมีเป้าหมายในการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิและ
สามารถเข้าใจระบบควบคมุต่างๆ ทั Bงนี Bเป็นหลกัสตูรระยะยาว 2 ปี และมีการทําโครงการ (Project) ก่อนจะจบหลกัสตูร โดย
จดัการเรียนการสอนทั Bงหมด 48 วนั/ปี แบง่เป็นระดบัวิศวกร 24 วนั และพนกังานทั�วไป 24 วนั. 

 

หลักสูตรปริญญาตรี ช.ทวี(พ.ศ. 2558) 
เป็นหลกัสตูรวิชาเฉพาะของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียนจํากัด (มหาชน) พฒันามาจาก การจัดการความรู้(KM) ที�ได้มาจาก
พนักงานในสายงานผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นบันไดก้าวไปสู่
มาตรฐานแรงงานในระดบัสากล รวมทั Bงการปรับคา่จ้าง คา่ตอบแทนให้กบัพนกังานการผลติให้เทียบเทา่กบัฐานเงินเดือนของผู้
ที�จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีอีกด้วย 

1. โครงการผลติรถโดยสารปรับอากาศ 

รถโดยสารปรับอากาศจํานวนที�นั�งไมน้่อยกวา่ 30 ที�นั�งโดยใช้พลงังานก๊าซธรรมชาติเป็นเชื Bอเพลงิ เป็นโครงการที� 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)   

หน้าที� 1.6 - 5 
 

บริษัทฯ ได้ยื�นขอการสง่เสริมจากสาํนกังานสง่เสริมการลงทนุ ตามบตัรสง่เสริมเลขที� 1528(2)/2554 โดยการผลิตและประกอบ
ชิ Bนสว่นต่างๆ ของรถโดยสาร ลดภาระในการนําเข้าจากต่างประเทศทั Bงคนั เน้นให้เกิดการสร้างมลูค่าการลงทนุอตุสาหกรรม
ภายในประเทศ และท้องถิ�นควบคูก่นัไป การสง่บคุคลากรเพื�อศกึษาเรียนรู้ขั Bนตอนการผลิตประกอบอย่างเชี�ยวชาญแล้วนํามา
ถ่ายทอดเป็น การจดัการความรู้ (KM) ของบริษัทเองในการที�จะปรับปรุงสานต่อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นของตนเองได้ 
อีกทั Bงยงัเป็นการลดงบประมาณในการจดัซื Bอจดัหาของภาครัฐที�จะนํารถโดยสารปรับอากาศมาทดแทนเพื�อบริการประชาชน  
ตลอดจนการดแูลบํารุงรักษาอยา่งตอ่เนื�อง ลดภาวะความเสี�ยงของการละทิ Bงบริการหลงัการขายของผู้ จําหน่าย  อีกทั Bงยงัเป็น
การสร้างงานอุตสาหกรรมต่อเนื�องภายในประเทศ เช่น โรงงานผลิตเบาะ โรงงานผลิตกระจก โรงงานผลิตยาง โรงงานผลิต
แบตเตอรี�  และโรงงานที�ผลิตอุปกรณ์สายไฟฟ้าภายในรถ เป็นต้น บริษัทฯ มีความพร้อมที�จะดําเนินการได้ทันที หากมีการ
ประมลูและได้รับสญัญาการจ้างงาน  และการขยายโรงงานเพื�อการสง่ออก คาดการณ์ไว้สามารถรองรับการผลิตได้ภายในปี 
2558  

2. โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชั�น ซึ�งอยูร่ะหวา่งศกึษาข้อมลู และวิจยัพฒันาต้นแบบ อาทิ  
หุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม : ได้ดําเนินการเซ็นสญัญาจ้างที�ปรึกษาโครงการวิจยัและพฒันาหุ่นยนต์ต้นแบบ

แล้วเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 2 ปี ซึ�งจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนั Bนทําการทดสอบ และทดลอง
ใช้งานในสายการผลิตของบริษัท ประมาณ 5 ปี จนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกจําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเริ�ม
ผลติเพื�อจําหนา่ยในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 วตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม ก็เพื�อ
ร่วมพฒันาระบบการผลติสนิค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที�ลํ Bาสมยัในต้นทนุแบบประหยดั ทําให้กําลงัการผลิตสงูขึ Bน และเพิ�ม
มลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรมให้สั�งการใช้งานได้ง่าย เน้นกลุม่
ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 
 โครงการสร้างโรงงานผลติเพิ�ม เนื�องจากบริษัทยอ่ยมีโรงงานในพื Bนที�ของบริษัท ฯ ในปัจจบุนัมีการขยายกําลงัการผลิตเพิ�ม
แล้ว แต่จากคําสั�งซื Bอที�ได้รับ กําลงัการผลิตที�มีอยู่ไม่เพียงพอและในพื Bนที�ปัจจุบนั ไม่สามารถเพิ�มกําลงัการผลิตได้อีก จึงมี
นโยบายแสวงหาและศึกษาข้อมลูในการสร้างโรงงานผลิตเพิ�มในพื Bนที�อื�น ซึ�งจากการศึกษาและเพื�อสนองตอบความต้องการ
ของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว จึงมีนโยบายในการหาพื Bนที�บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื�อพิจารณาตอ่ไป 
 

โครงการที�บริษัทฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการนําเสนอหรือเข้าประมูลรับงาน 
 บริษัทฯ มีโครงการที�อยูร่ะหวา่งดําเนินการนําเสนอหรือเข้าประมลูรับงานในโครงการตา่งๆ ทั Bงของภาครัฐและ
เอกชน สรุปได้ดงันี B 

โครงการ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

มลูคา่โครงการ 
(ตวัเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

1.) โครงการงานซอ่มบํารุงยานยนต์ในอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศที�เป็นผลงานออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS/1 ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2558-2560 

2.) โครงการผลติรถโดยสารที�ใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
ขนาด 30 ที�นั�งขึ Bนไป/2 

--- 2,200 ล้านบาท ปี 2558-2559 

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

               /2  - บริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ตั Bงแตว่นัที� 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง วนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีกําลงัการ
ผลิตรถโดยสารที�ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,000 คนั/ปี (คํานวณจากเวลาทํางาน 16 ชั�วโมง/วนั : 1 ปี = 300 วนั) 
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ตารางแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยในปีที�ผ่านมาของแต่ละอนุสิทธิบัตรที�ประเมินมูลค่า 
 

อนสุิทธิบตัรที�ประเมินมลูค่า ราคาขายตอ่หน่วย ในปี 2555-2557 
2555 2556 2557 

1) โครงหลงัคาสะพานเทียบเครื�องบนิของรถขนส่งเสบียงขึ Bนเครื�องบนิ 287,398.42  264,209.74  305,866.52 
2) โครงสร้างขาคํ Bายนัของรถขนส่งเสบียงขึ Bนเครื�องบนิ 132,534.29 178,547.76 146,431.28 
3) ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแซสซีส 16,859.41 16,426.33 17,326.44 
4) บนัไดขึ Bนลงรถ 16,500.00 16,500.00 16,500.00 
5) ชดุบนัไดขึ Bนลงรถ 2,700.00 2,700.00 2,700.00 
6) ชดุบนัไดลิงขึ Bนหลงัคารถ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
7) ชดุเพิ�มความยาวคานขวางแบบปรับได้ 221,680.20 - 295,800.00 
8) ชดุประกบัยึดคานเสริม 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
9) กลไกลการเปิดปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ - - - 
10) อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
11) อปุกรณ์กําหนดตําแหน่งการวางของตู้สินค้า 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 1,080,000,000 หุ้น (หนึ�งพนัแปดสบิล้านหุ้น)  มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์) โดยมีทนุที�
เรียกชําระแล้ว 180,000,000 บาท (หนึ�งร้อยแปดสบิล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี�สิบล้าน
หุ้น) มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์) ทั :งนี : ทนุจดทะเบียนส่วนที�เหลือจํานวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบ
ล้านบาท) สําหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื :อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท รุ่นที� 1 หรือ 
“CHO-W1” (ศกึษารายละเอียดในหวัข้อ 7.3.1 หน้า 2.7-2) 
 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 มีดงันี : 
ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (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. น.ส.อศันา  ทวีแสงสกลุไทย 20,167,600 2.80 

4. นายสรุพล  ทวีแสงสกลุไทย 19,600,000 2.72 

5. นายพฒุิพฒัน์  เวศย์วรุตม์ 18,508,900 2.57 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  15,677,800 2.18 

7. น.ส.รุ่งทิวา  ทวีแสงสกลุไทย 15,600,000 2.17 

8. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี 9,670,000 1.34 

9. กลุม่ DOLL/2 
9.1 DOLL FAHRZEUGBAU GmbH 

9.2 KALSTAR (S) PTE LTD 

9,460,000 
4,730,000 

4,730,000 

1.32 
0.66 

0.66 
10. นายวชิิต ชินวงศ์วรกลุ 6,200,000 0.86 

11. นายกิติเมศวร์  เวศย์วรุตม์ 4,479,800 0.62 
รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก 513,471,300 71.32 

หมายเหต ุ: /1 = บริษัท พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี จํากดั เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 /2 = กลุ่ม DOLL ประกอบด้วย DOLL Fahrzeugbau GmbH เป็นบริษัทในประเทศเยอรมนั และ บริษัท คาร์ลสตาร์ พี

ทีอี จํากดั เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น 

1. ข้อมูลเกี�ยวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื 6อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท 
 
ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื :อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

(มหาชน) รุ่นที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CHO-W1”) 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบชืุ�อผู้ ถือ และสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
วนัที�เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน : วนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 (เริ�มซื :อขายวนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 ) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
จํานวนหลกัทรัพย์ที�ออกเสนอขาย : 360,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : หนว่ยละ 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในอตัรา 2 หุ้นเดิม : 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดง
สทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ 

จํานวนหลกัทรัพย์ที�จดัสรร : 359,899,980 หนว่ย 
จํานวนหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิ : 359,899,980 หุ้น (มลูคา่ที�ตราไว้ 0.25 บาทตอ่หุ้น) 
วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัที� 28 ตลุาคม 2556 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดง
สทิธิ 

: วนัที� 27 ตลุาคม 2559 และเป็นวนัใช้สิทธิครั :งสดุท้าย (ใบสําคญัแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 

สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ**  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื :อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ** 

0.50 บาทตอ่หุ้น 
** โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัตาม
เงื�อนไขการปรับสิทธิ ** (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกําหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาด) 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : กําหนดวนัใช้สิทธิครั :งแรกเมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทกุวนัทําการ
สดุท้ายของไตรมาสถดัๆไป โดยกําหนดวนัใช้สทิธิครั :งสดุท้ายวนัที� 27 ตลุาคม 2559 

 
2. รายละเอียดการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

  ผู้ลงทุนสัญชาตไิทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ 
รวม 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย 4 3,242 4 2 3,252 

จํานวนหุ้นที�ได้รับจดัสรร 2,097,800 339,782,580 17,854,500 165,100 359,899,980 

สดัสว่นที�ได้รับจดัสรร 0.58% 94.41% 4.96% 0.05% 100.00% 

หมายเหต ุ: ข้อมลูการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� 28 ตลุาคม 2556 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลือหลงัจากหกัเงิน
สาํรองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปัน
ผลนั :นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 ทั :งนี : การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ โดยจะขึ :นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้
เป็นเงินลงทนุเพื�อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  หรือกรณีมีการเปลี�ยนแปลงสภาวะตลาด
ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา ทั :งนี : มติของ
คณะกรรมการบริษัทที�อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพื�อขออนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละสี�สบิ (40) ของกําไรสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่าย
เนื�องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ที�เหลือ
หลงัจากหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด 
และการจ่ายเงินปันผลนั :นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2557 จ่ายเป็นเงินสดจํานวน  49.00 ล้านบาท ทั :งนี :จะมีผลเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี 2558 ในวนัที� 28 เมษายน 2558 อนมุตัิ 

 
ประวตัิการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2555-2557 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) 13.74 35.06/2 79.71 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 0.00 10.80/3 49.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00%/1 24.76%/4 61.47% 

หมายเหต ุ: /1 = อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ ก่อนหกัขาดทนุสะสม และสํารองตามกฎหมาย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมคงเหลือจํานวน 22.50 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) 

 /2 = กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ที�มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2557 
 /3 = เงินปันผลจ่ายปี 2556 เป็นมตจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2557  
 /4 = กรณีคํานวณอตัราการจ่ายปันผลโดยเปรียบเทียบกบักําไรสะสมที�สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย 

เทา่กบัร้อยละ 69.98 (กําไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 15.66 ล้านบาท)  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั .งหมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร และอีก 1 คณะทํางานได้แก่ คณะกรรมการ CSR ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี . 
 

 
 

8.1 คณะกรรมการ 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

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

6. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต ุ:  รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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   โดยมีนายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย ลง

ลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
รายชื�อ ตาํแหน่ง 

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

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 
ซึ�งจบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชั .นสงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.1.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 มติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั .งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2557 ได้พิจารณาแต่งตั .งคณะกรรมการกํากบั
ดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ( คณะกรรมการฯ ) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557  มี คณะ
กรรมการฯ  จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายชชัวาล     เตรียมวิจารณ์กลุ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 
3. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 
โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ปี 2555-2557 

รายชื�อคณะกรรมการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการฯ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- 8/8 -- 5/6 -- -- 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 12/12 -- 8/8 -- 6/6 -- -- 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 12/12 -- 4/8 -- 5/6 -- -- 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 1/12 -- 6/8 -- 5/6 -- 1/1 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 0/12 0/1 8/8 8/8 6/6 9/9 -- 

6. นายอาษา ประทีปเสน 1/12 1/1 8/8 8/8 6/6 9/9 1/1 

7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- 6/8 8/8 6/6 9/9 1/1 

หมายเหต ุ: 1) ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั .งที� 1/2555 เมื�อวันที� 28 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตั .งกรรมการเพิ�ม 5 คน เพื�อดํารงตําแหน่ง
กรรมการ จํานวน 2 คน และเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน และที�ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครั .งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติแต่งตั .งนายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เนื�องจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งได้ลาออกจากตําแหน่ง 
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 2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั .ง 3 คน ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั .งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2556 
 3) เมื�อวนัที� 10 มิถนุายน 2556 มีกรรมการบริษัทคนหนึ�งได้ลาออกจากตําแหน่ง สง่ผลให้มีกรรมการบริษัทคงเหลือจํานวน 7 คน 
                     4) นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ ได้รับการแต่งตั .งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  เมื�อ

วนัที� 9 เมษายน 2557 
  5) นอกจากกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั .งระหวา่งปี กรรมการที�ขาดประชมุเนื�องจากติดภารกิจสว่นตวั 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 11 คน ประกอบด้วย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

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

8.2 ผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัท   
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 11 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ:   รายละเอียดของผู้บริหารทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
4. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดในประเทศ 
7. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ทั�วไป 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การผลติ 
10. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั .งนางสาวยิ�งหทยั  ปอนพงังา  ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื�อทําหน้าที�
ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั .งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกําหนด โดยเลขานกุารบริษัทที�คณะกรรมการแตง่ตั .งขึ .นเป็นผู้
ที�คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัท
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.4 คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility)  

ณ วนัที� 28 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้แตง่ตั .งคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดงัตอ่ไปนี . 
1. นายอภิชยั         ชมุศรี                รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-ความเสี�ยง  ที�ปรึกษา กรรมการ 
2. นายทศพล        ผลติาภรณ์         ผู้จดัการแผนกการศกึษาและฝึกอบรม  ผู้จดัการ กรรมการ 
3. นายปิยะพงษ์     จิวเมือง ผู้จดัการแผนกบริหารการผลติ ของบริษัทยอ่ย  ประธานฝ่ายกิจกรรมสงัคมและชมุชน 
4. นายฉตัรชยั        กนัตวิรุฒ ผู้จดัการแผนกระบบคณุภาพ  ประธานฝ่ายสิ�งแวดล้อม 
5. นายวิญd ู        อินทร์โก ผู้จดัการแผนกขายในประเทศ  ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
6. นายเถลงิศกัดิe    ทาขลุ ี ผู้จดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ  ประธานฝ่าย HAPPY WORK PLACE 
โดยมี นายณฐัพร    เมืองจนัทรา ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกกฎหมาย เป็นเลขานกุาร CSR   และกรรมการอีก 19 คน 

 หน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR 
1. รับนโยบาย วางแผน กําหนดงบประมาณ และกํากบัดแูล การทํากิจกรรม CSR ตามแผนงาน 
2. เป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกคณะทํางานแตล่ะฝ่าย เสนอกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร แตง่ตั .ง 
3. กําหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการทํา CSR ในแตล่ะฝ่าย 
4. ควบคมุและติดตามผลการทํางาน CSR ในแตล่ะฝ่าย 
5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการทํางาน CSR 
6. ออกระเบียบปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบั CSR ในฝ่ายตา่งๆ 
7. ตรวจสอบผลลพัธ์และจดัทําตวัชี .วดัตามเกณฑ์ที�กําหนดโดยมาตรฐานการทํา CSR สากล 

 

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิหลกัการในการกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการคณะต่างๆ รวมทั .งในกรณีที�บริษัทฯ จะจัดตั .งขึ .นในอนาคต อาทิ คณะกรรมการพิจารณาความเสี�ยง, 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นต้น แบง่เป็นดงันี . 

8.5.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  
� เบี .ยประชมุ : แตท่ั .งนี .ไมเ่กิน 1,100,000 บาท แบง่เป็นดงันี . 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาทตอ่การประชมุ 

� ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
2557 แบง่เป็นดงันี . 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท/เดือน/คน 
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- กรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/เดือน/คน 
� ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนสั) : เงินโบนสัสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

อนุมัติไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรให้แก่
กรรมการแตล่ะคน 

สรุปคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2556-2557 

รายชื�อคณะกรรมการ 

ปี 2556 ปี 2557 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 
กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

เงินโบนสั
กรรมการ 

รวม 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 80,000 -- 80,000 62,500 -- -- 61,500 124,000 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 70,000 -- 70,000 60,000 -- -- 49,300 109,300 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 40,000 -- 40,000 50,000 -- -- 49,300 99,300 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 50,000 -- 50,000 50,000 -- 8,000 49,300 107,300 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 72,500 210,000 282,500 60,000 262,500 -- 73,400 395,900 
6. นายอาษา ประทีปเสน 70,000 170,000 240,000 60,000 210,000 8,000 68,600 346,600 
7. นายชชัวาล      เตรียมวจิารณ์กลุ 60,000 170,000 230,000 60,000 210,000 10,000 68,600 348,600 

หมายเหต ุ :  ในปี 2556 ไม่มีการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนเป็นโบนสัให้กรรมการ และในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนเป็น
โบนสัให้กรรมการรวม 420,000 บาท 

  

ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนด
คา่ตอบแทน 

� เบี .ยประชมุ : (ไมร่วมผู้ ที�ดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารบริษัท) 
- ประธานคณะอนกุรรมการ   10,000 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการที�เป็นสมาชิกของคณะอนกุรรมการ   8,000 บาทตอ่การประชมุ 

ค) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุสํารอง
เลี .ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น (ไมร่วมค่าตอบแทนที�ได้รับในฐานะกรรมการ) โดย
มีรายละเอียดดงันี . 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 8 7.77 10 8.64 11 9.94 
โบนสั 8 0.51 10 0.53 11 0.77 
สวสัดกิาร อาท ิเงินสมทบกองทนุสํารองเลี .ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์
ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน เป็นต้น 

 
8 

 
0.92 

 
10 

 
0.77 

 
11 

 
0.90 

รวม 8 9.20 10 9.94 11 11.61 
หมายเหต ุ: - บริษัทฯ จดัตั .งกองทนุสํารองเลี .ยงชีพเมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2555 
 - บริษัทฯ มีการจดัตั .งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื�อเป็นสวสัดิการพนกังาน ตั .งแตปี่ 2547 

 - บริษัทฯ มีการตั .งค่าใช้จ่ายประมาณการหนี .สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตั .งแต่ปี   
2554 ซึ�งคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์อิสระ และในปี 2557 มีผู้บริหาร 2 คน ครบเกษียณอาย ุแตย่งัคงทํางานให้กบับริษัทฯ ตอ่ 

                    -  บริษัทฯ มีการแตง่ตั .งผู้บริหารเพิ�ม 2 คน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั .งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 4 มิถนุายน 2556 
   -  บริษัทฯ มีการแตง่ตั .งผู้บริหารเพิ�ม 2 คน ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั .งที� 11/2557 เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2557 
       และอนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั .งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2557 
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8.5.2 ค่าตอบแทนอื�น 
(ก) คา่ตอบแทนอื�นของคณะกรรมการ 
  - ไมม่ี – 
(ข) คา่ตอบแทนอื�นของคณะอนกุรรมการ 
  - ไมม่ี – 
(ค) คา่ตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 

• เงินกองทนุสาํรองเลี .ยงชีพ : บริษัทฯ ได้จดัให้มกีองทนุสาํรองเลี .ยงชีพเมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2555 โดย
บริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี .ยงชีพสาํหรับผู้บริหาร 11 ราย รวมทั .งสิ .น 0.00 บาท เนื�องจากผู้บริหารสมคัรเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

• เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื�อเป็นสวสัดิการพนกังาน ตั .งแตปี่ 
2547 โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นคงที�ของแตล่ะช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 2557 
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาํหรับผู้บริหาร 11 ราย รวมทั .งสิ .น 64,800 บาท (ข้อมลูแสดงรวม
ในตารางคา่ตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 

 

8.6 บุคลากร 

8.6.1 จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2555-2557 บริษัทมีจํานวนบคุลากรตาํแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี . 

 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 
1. พนกังานประจํา    

- ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน 7 8 12 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 12 13 13 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 3 3 3 
- ฝ่ายทั�วไป 133 139 105 
- ฝ่ายการผลิต 245 236 303 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 3 

2. พนกังานรายวนั -- -- -- 
รวม 401 400 439 

 
 

8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
        (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ในรูปเงินเดือน โบนสั คอมมิชชั�น/1  
และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี .ยงชีพ 

62.12 90.32 127.51 

รวม 62.12 90.32 127.51 
หมายเหต ุ: /1 = บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั�น ให้พนกังานฝ่ายขายทกุคน โดยวิธีการคํานวณจะขึ .นกบัข้อตกลง

ที�ทําไว้กบั บริษัท ซึ�งบริษัทจะจ่ายคา่คอมมิชชั�นเข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิ .นเดือน  
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8.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื�อง โดยเน้นการส่งเสริมและการให้
ความรู้เพื�อพฒันาความสามารถให้แก่บคุลากรของบริษัท โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจดัสง่พนกังานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั .งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคมุดแูลและคําแนะนําจากผู้บงัคบับญัชา โดยในการปฏิบตัิงาน บริษัทได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของบคุลากรในแต่
ละโครงการ เพื�อให้บคุลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานที�หลากหลายและกว้างมากขึ .น อีกทั .ง ยงัเป็นการเพิ�มทกัษะความรู้และความ
ชํานาญในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี . บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบั
บคุลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานอยา่งตอ่เนื�องตามความเหมาะสม โดยคา่ใช้จ่าย 
เกี�ยวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา สามารถแสดงได้ดงัตาราง 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
คา่ฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 0.71 3.78 13.61 

รวม 0.71 3.78 13.61 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
  

 คณะกรรมการบริษัทคํานงึถึงความสาํคญัของนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (The Principles  of  Good 
Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพื�อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที�โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี J
บริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี�ยงบริษัทพยายามควบคมุและบริหาร
ความเสี�ยงอยา่งใกล้ชิด และคํานงึถึงเรื�องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึ�งความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีทกุๆ กลุม่ ซึ�งมีสาระสาํคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงันี J 
 
หมวดที  1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือการรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิ
เพื�อสร้างความมั�นใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขั Jนพื Jนฐาน ดงันี J   

1) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมํ�าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที�ที�สามารถเดินทางไปได้สะดวก ในที�ประชุมการ
เปิดโอกาสให้ซกัถาม ตอบคําถาม บนัทกึข้อซกัถาม การอํานวยความสะดวกเรื�องการมอบฉนัทะ รวมถึงเลอืกวนั
และเวลาที�เหมาะสม 

3) บริษัทจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Jงข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สาํหรับการพิจารณา ทั Jงฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 
วนั หรือ 14 วนั ซึ�งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ ตามที�กฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกําหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาํคญัๆ หรือตามที�กฎหมายกําหนด 

4) ก่อนเริ�มการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบงัคบัของบริษัท 
การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั Jงการตั Jงคําถามใดๆ ต่อที�
ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานที�ประชุม กรรมการ และกรรมการที�ดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื�อง
ตา่งๆ ได้เข้าร่วมประชมุเพื�อให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทั Jงนี J ประธานกรรมการหรือประธานที�ประชุมจะ
จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดง
ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที� 

5) หลงัเสร็จสิ Jนการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซื Jอขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครั Jง โดยมี
เนื Jอหาที�ประชุมถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที�เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทกุๆ วาระ 
และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที�สําคญั เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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หมวดที  2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี J 
1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื�อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

คดัเลือกเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการประชุมผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื�อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้
เอง 

2) กรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื�อขอเสนอให้เพิ�มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเรื�องใดเรื�อง
หนึ�งไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที�จะอํานวยความสะดวกใน
การนําเสนอวาระดงักลา่วเข้าที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิ�มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) กรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพื�อขอเสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดย
ได้แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและหนงัสือแสดง
ความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อมาอย่างครบถ้วน ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้น บริษัทมีนโยบายที�จะพิจารณาเสนอชื�อบคุคลดงักลา่วที�ผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิกรรมการบริษัทตาม
ระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวข้องเพื�อแต่งตั Jงเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี 
และนําเสนอเข้าที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื�อพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดในคูม่ือการปฏิบตัิงานของพนกังานใน
หวัข้อจริยธรรม ซึ�งได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสําคญัอนัมีผลต่อการลงทุน 
โดยบริษัทจะแจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครั Jงไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เปิดทําการซื Jอขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไมม่ีโอกาสใช้ข้อมลูภายในเพื�อประโยชน์
แห่งตน อีกทั Jงกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครั Jงที�มีการซื Jอหรือขาย
หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 
หมวดที  3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื�อให้เกิดความ
มั�นใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี ไมว่า่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคูค้่า ตลอดจน
สงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนี Jบริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ เพื�อให้สามารถดําเนินกิจการ
ตอ่ไปได้ด้วยดี มีความมั�นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที�เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื�อสร้างความสําเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนว
ทางการปฏิบตัิในเรื�องดงักลา่ว ดงันี J 

1) ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม 
2) การซื Jอสนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาที�ตกลงกนั 
3) เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในด้านคณุภาพสนิค้า และการให้บริการ 
4) ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนี Jที�ให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัที�ดี หลกีเลี�ยงวิธีการที�ไมส่จุริต เพื�อทําลายคูแ่ขง่ทางการค้า 
6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทั Jงให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพื�อเกื Jอกูล

สงัคมในวาระและโอกาสที�เหมาะสม 
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หมวดที  4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื�นๆ ตอ่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื�อนไขที�
กฎหมายกําหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั Jน บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี Jเพื�อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดําเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที�ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จํานวนครั Jงของการ
ประชมุและจํานวนครั Jงที�กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที�ผา่นมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู รวมทั Jงรูปแบบ หรือลกัษณะของ

คา่ตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

 
 ทั Jงนี J ข้อมลูต่างๆ เหลา่นี Jนอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 
 

หมวดที  5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที�
เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดแูลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที�กําหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุให้แก่กิจการ และความมั�นคงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทั Jงดแูลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตาม
ผลการดําเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที�มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 3 คน และกรรมการ
บริษัทที�ไมไ่ด้มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการที�มีคณุสมบตัิเป็นอิสระจํานวน 3 คน ซึ�งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั Jงคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุของกรรมการที�เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี J บริษัทได้แต่งตั Jง คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระ
ติดตอ่กนันบัจากวนัที�ได้รับแตง่ตั Jง โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตวัเงินไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนมุตัิ
จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ดงันี J  

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัที�สามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการที�มีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพใน

การปฏิบตัิหน้าที�ให้กบับริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 
4) เป็นอตัราที�เทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที�ประชมุจะสง่เสริม ให้มีการใช้ดลุยพินิจที�รอบคอบและจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอในการ
ประชุม เพื�อที�จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื�องและสามารถอภิปรายปัญหาสําคญัได้อย่างรอบคอบโดยทั�วกัน โดยบริษัทจะนําส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวันประชุมพร้อมทั Jงกําหนดให้กรรมการมีหน้าที�ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั Jง เว้นแต่กรณีที�มีเหตุจําเป็น 
นอกจากนี Jบริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ�งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ทั Jงนี J รายงานทางการเงินดงักลา่ว
จดัทําขึ Jนตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ และถือ
ปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั Jงได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื�อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ�งผลการประเมินนั Jน คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื�อกําหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที� รวมทั Jงพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่าง
สมํ�าเสมอ โดยหลกัสตูรเบื Jองต้นที�กรรมการบริษัทเข้าร่วมสมัมนาเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึ�งได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ทั Jงนี J เพื�อนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

 การจัดทาํรายงานความยั งยืนประจาํปี 2557 
 บริษัทได้จัดทํารายงานความยั�งยืน (Sustainability Report) ประจําปี 2557 เพื�อเผยแพร่และรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557  โดยมุง่เน้นให้ข้อมลูเกี�ยวข้องกบั ด้านเศรษฐกิจ 
สิ�งแวดล้อม และสงัคม  โดยอธิบายถึงการกํากบัดแูลกิจการที�มุ่งเน้นไปสูก่ารพฒันาบคุลากรในทกุระดบั และเพื�อมุ่งไปสูอ่งค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) การจดัวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื�อมโยงและสามารถ
ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารโดยตรง ทั Jงนี Jรูปแบบ
ของการจดัการความยั�งยืนขององค์กรด้าน CSR  จะเน้นความมีสว่นร่วมของบคุลากรทั Jงองค์กร  
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

            โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั Jงหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร (แต่งตั Jงโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที� 12/2555 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2555) 
และ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน (แต่งตั Jงโดยที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั Jงที� 6/2557 เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2557) มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที�ของกรรมการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี J 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

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

6. นายอาษา   ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายชชัวาล   เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต ุ:  รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

   โดยมีนายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย ลง

ลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 

 
      ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 
3. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Jงบคุคลที�มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัตําแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตง่ตั Jงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบที�เกี�ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั Jงเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป 

5. พิจารณาแตง่ตั Jงกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทั Jงกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจผกูพนับริษัท ได้ 
7. แตง่ตั Jงบคุคลอื�นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อให้บคุคล

ดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั Jนๆ ได้ 
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8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั Jงนี J ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที�เกี�ยวข้องกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนมุตัิการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั Jงนี J ใน
การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรที�จะทําเช่นนั Jน และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 

 ทั Jงนี J กําหนดให้กรรมการหรือบคุคลอื�นใด ซึ�งมีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื�นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั Jน 
 

 นอกจากนั Jน ในกรณีตอ่ไปนี Jจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ และที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Jงหมด ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Jงหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 

• การซื Jอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Jงหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

• การอื�นใดที�ได้กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 
อาทิ รายการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิ รายการที�เกี�ยวโยงกนั เป็นต้น 

 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที�นี J หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ของปีที�ได้รับการแตง่ตั Jง จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื�อ
และแตง่ตั Jงเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
 
 ทั Jงนี J การมอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั Jน จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) สําหรับทั Jงบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

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

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียม
วิจารณ์กลุ ซึ�งจบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชั Jนสงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญา
ตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดงันี J 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเชื�อถือได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั Jงผู้ สอบบัญชีของบริษัท กําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน 

5. สอบทานเพื�อมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั 
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และ

งบประมาณประจําปี 
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั Jง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ  มอบหมาย

งานและรวมถึงการดํารงไว้ซึ�งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9. ปฏิบตัิงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

เช่น  
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม     

ข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้องรวมทั Jงนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 
- ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
- ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ที�ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที�กฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
10. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อนึ�ง ในการปฏิบตัิหน้าที�และความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 
 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนบัจากวนัที�ได้รับ
แตง่ตั Jงจากคณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที�นี J หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นของปีที�ได้รับการแตง่ตั Jง จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ
ชื�อและแตง่ตั Jงเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

9.2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน (คณะ
กรรมการฯ) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  มี คณะกรรมการฯ  จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. นายชชัวาล     เตรียมวิจารณ์กลุ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 
3. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 
โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. การกาํกบัดูแลกิจการที ดี และจริยธรรมธุรกิจ 
1.1. นําเสนอแนวนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของกลุม่บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
1.2. ติดตาม และกํากบัดแูล เพื�อให้มั�นใจวา่ กลุม่บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและจริยธรรม

ธุรกิจที�กลุม่บริษัทฯ กําหนด 
1.3. พิจารณาทบทวนเกี�ยวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 

เพื�อให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบนั และ/หรือ หนว่ยงานทางการที�
เกี�ยวข้อง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ 

1.4. พิจารณานําเสนอข้อพงึปฏิบตัิที�ดี (Code of Best Practices) ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุ
ยอ่ยตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ 

1.5. สง่เสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที�ดีให้เป็นที�เข้าใจโดยทั�วถงึในทกุระดบั และสง่เสริมให้มีการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

1.6. พิจารณาแตง่ตั Jง และกําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะทํางานชดุยอ่ย เพื�อทําหน้าที�สนบัสนนุงานการ
กํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 

1.7. ปฏิบตัิงานอื�นใดเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และจริยธรรมธุรกิจตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
  2. การบริหารความเสี ยง 
 2.1. พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยงให้แกค่ณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา

อนมุตั ิ
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 2.2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อ
รับทราบ 

2.3. กํากบัดแูลการพฒันาและการปฏิบตัิตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้กลุม่บริษัทฯ มี
ระบบการบริหารความเสี�ยงที�มีประสทิธิภาพทั�วทั Jงองค์กร และมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เนื�อง 

2.4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี�ยง เพื�อติดตามความเสี�ยงที�มสีาระสาํคญั และดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจวา่ กลุม่
บริษัทฯมีการจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

2.5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สาํคญั และมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
เพื�อให้มั�นใจวา่กลุม่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมตอ่การจดัการความเสี�ยง รวมทั Jงการนําระบบการ
บริหารความเสี�ยงมาปรับใช้อยา่งเหมาะสม และมีการปฏิบตัิตามทั�วทั Jงองค์กร 

2.6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัความเสี�ยง และการจดัการความเสี�ยงที�สาํคญัอยา่งสมํ�าเสมอ ให้คําแนะนําและ
คําปรึกษากบัคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หนว่ยงาน 
และ/หรือ คณะทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยง รวมทั Jงพิจารณาแนวทางที�เหมาะสมในการแก้ไขข้อมลูตา่งๆ 
ที�เกี�ยวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยง 

2.7. พิจารณาแตง่ตั Jง บคุลากรเพิ�มเตมิ หรือทดแทนในหนว่ยงาน และ/หรือ คณะทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยง
ตามความเหมาะสม รวมทั Jงกําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ 

2.8. ปฏิบตัิการอื�นใดเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
  3.   การสรรหา 
3.1 กําหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถงึกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพื�อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3.2 พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที�เหมาะสม ให้ดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ครบวาระ และ/
หรือ เมื�อมีตาํแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลง และ/หรือ เมื�อมีการแตง่ตั Jงกรรมการบริษัทเพิ�มเตมิเพื�อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3.3 ปฏิบตัิการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการสรรหาตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
  4. การกาํหนดค่าตอบแทน 
4.1. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื�อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
4.2. กําหนดคา่ตอบแทนที�จําเป็น และเหมาะสมทั Jงที�เป็นตวัเงิน และมใิช่ตวัเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ใน

แตล่ะปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทใน
ธุรกิจที�คล้ายคลงึกนั รวมถงึประโยชน์ที�คาดวา่จะได้รับจากกรรมการ เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

4.3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เพื�อนําไปกําหนด
คา่ตอบแทน โดยเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ ทั Jงนี Jกรรมการที�เป็นกรรมการบริหารจะไม่
สว่นร่วมในการพิจารณาเรื�องคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

4.4. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที�ให้คาํชี Jแจง ตอบข้อซกัถามเกี�ยวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกัด (มหาชน) 

หน้าที� 2.9 - 10 

4.5. รายงานนโยบาย หลกัการ เหตผุล ของการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.6. ปฏิบตัิการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 11 คน ประกอบด้วย 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

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

 

      ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพื�อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื�อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอื Jอตอ่สภาพธุรกิจ 
4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพื�อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทนุ และค่าใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามผงั
อํานาจอนมุตัิ 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทั Jงเรื�องการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที�เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

6. กํากบัดแูล และอนมุตัิเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั Jงหรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ�ง
หรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที�เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลกิ เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั Jนๆ ได้ 

7. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใด ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 ทั Jงนี J การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั Jน กําหนดให้รายการที�กรรมการบริหาร หรือบคุคลที�
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ�ง
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มีส่วนได้เสียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั Jน ซึ�งการอนุมัติรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่วอาจต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�องหลกัเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที�
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ.2546 

9.2.5 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 11 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ :   รายละเอียดของผู้บริหารทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

     ขอบเขตอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
1. กําหนดและเสนอกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ดําเนินการตามกลยทุธ์และแผนทางธุรกิจที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ รวมทั Jงธุรกิจใหมที่�มีความเป็นไปได้ เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่

บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ดําเนินการและปฏิบตัิภารกิจที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. สั�งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บนัทกึ เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
6. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพื�อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามผงั
อํานาจอนมุตัิ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนกังาน เพื�อปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที�ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตา่งๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกับรรษัทภิบาล

ที�ดีในการดําเนินธุรกิจ 
9. สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เพื�อเพิ�มศกัยภาพขององค์กร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจําปี เพื�อนําเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
 

 ทั Jงนี J การมอบอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
อํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สามารถอนมุตัิรายการที�ตน หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

รายชื อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
4. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดในประเทศ 
7. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ทั�วไป 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การผลติ 
10. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
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มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด) ทํากบั
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

สรุปตารางอํานาจอนมุตัิทั�วไป 

ตาํแหน่ง 
การอนุมัติรับงาน / 

เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงนิลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั วไป 
(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 และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 10,000,000 - 100,000,000 ไมเ่กิน 20,000,000 100,000 - 2,000,000 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - 20,000 - 100,000 
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที� 3/2556 เมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2556 มีมตอินมุตัติารางอํานาจอนมุตัทิั�วไปดงักล่าว 
  /1 = รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารอนมุตัเิงินเฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัอํานาจหน้าที�ของตนเอง 
  /2 = คา่ใช้จ่ายทั�วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจําของโรงงานและสํานกังาน อาทิ ค่านํ Jา ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น 

และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับโครงการที�เข้าไปรับงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจํานวนเกิน 2 ล้านบาท 
จะต้องผ่านการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารทกุรายการ ยกตวัอย่างค่าใช้จ่ายทั�วไป อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายขายจะ
เข้าไปเสนองานลูกค้าเบื Jองต้น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายบริการหลงัการขายจะเข้าไปประเมินงานซ่อมงานบริการต่างๆ เบื Jองต้น
ให้แก่ลกูค้า คา่ใช้จ่ายในการซื Jอวสัดอุปุกรณ์สํานกังาน เป็นต้น 

 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการกําหนดงบประมาณรายปีสาํหรับแตล่ะปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร   
ดงันั Jน ในกรณีที�ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ�งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณที�กําหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมตัิงบประมาณ
เพิ�มเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นั Jนในทกุกรณี 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั Yงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลอืกบคุคลที�จะแตง่ตั Jงเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซึ�งแต่งตั Jงโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที� 6/2557 เมื�อวนัที� 
21 ธันวาคม 2557  เป็นผู้ ทําหน้าที�โดยเฉพาะ ทั Jงนี Jบุคคลที�ได้รับการแต่งตั Jงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ต้องเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.28/2551 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 15 ธันวาคม 2551 
และต้องไม่เป็นบคุคลที�มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี�ยวกบัผู้บริหารของบริษัทที�
ออกหลกัทรัพย์ ทั Jงนี J กรรมการและผู้บริหารทกุคน ต้องไม่มีประวตัิกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื�นคํา
ขออนญุาต รวมทั Jงไมม่ีประวตัิถกูพิพากษาถึงที�สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย ไมเ่ป็นบคุคลที�ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ คําสั�ง 
มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสือเวียนที�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทั Jงข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที�อยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี J 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Jงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Jงกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี J 
2.1. ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�ง (1) หุ้นตอ่หนึ�ง (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Jงหมดตาม 2.1 เลือกตั Jงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3. บคุคลซึ�งได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั Jงเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั Jงในครั Jงนั Jน ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั Jงในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี Jขาด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั Jง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั Jน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�ง
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที�จะต้อง
ออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Jน ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั Jนเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนั Jนจะมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

5. ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั Jนจะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั Jงบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตาม
ข้อบงัคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการบริษัทที�เป็นอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คดัเลอืกสมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบแตล่ะคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญที�เหมาะสมต่อภารกิจที�

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื�องที�เกี�ยวข้องต่อการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นบคุคลที�มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั Jงเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพื�อทําหน้าที�ปฏิบตัิงานในเรื�อง

เกี�ยวกบัการจดัเตรียมข้อมลู วาระการประชมุ บนัทกึการประชมุ จดัทํารายงานกิจกรรม และอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 

 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั Jงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั Jงนี J นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั Jนๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตต่อ
สํานักงาน ก.ต.ล. หรือวนัที�ได้รับแต่งตั Jง ทั Jงนี J ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที�ปรึกษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั Jงคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั Jงไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ต.ล. หรือวนัที�ได้รับ
แตง่ตั Jง 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Jน เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ต.ล. หรือ
วนัที�ได้รับแตง่ตั Jง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั Jงขึ Jนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Jงหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุ โดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตาม
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทที�กําหนดไว้ดงันี J 

1. เป็นกรรมการบริษัทที�ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา
จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที�ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั Jงในด้านการเงินและการบริหารงานใน
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที�ไมใ่ช่เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการที�ไมไ่ด้รับการแตง่ตั Jงขึ Jนเพื�อเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง ทั Jงนี Jให้นบัรวมหุ้นที�ถือ

โดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที� แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั Jงผู้ ที�เกี�ยวข้อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ ที�มีความสมัพนัธ์หรือเกี�ยวข้องกบับริษัท จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ลกูค้า 
เจ้าหนี J ลกูหนี J หรือผู้ ที�มีความเกี�ยวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที�ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ใดๆ  ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหนง่หน้าที�และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่ใดๆ รวมถึงไม่
มีสถานการณ์ใดๆ ที�จะทําให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที�พงึจะเป็น 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั Jงใจที�จะเพิ�มพนูความรู้
เกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื�องเพื�อเพิ�มประสทิธิผลในการทํางาน 

 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี ยง สรรหา และ
กาํหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการฯ ) 

1. คณะกรรมการ ฯ ได้รับการแตง่ตั Jงโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประกอบด้วยกรรมการบริษัท อยา่งน้อย 3 คน โดย
กรรมการมากกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Jงหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสว่นน้อยต้องไมม่ี
ตําแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่  

2. ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งได้รับการคดัเลอืกจากที�ประชมุของคณะกรรมการฯ 
3. คณะกรรมการ ฯ แตง่ตั Jงเลขานกุารคณะกรรมการ ฯ อยา่งน้อย 1 คน เพื�อทําหน้าที�ปฏิบตังิานในเรื�องเกี�ยวกบัการ

จดัเตรียมข้อมลู วาระการประชมุ บนัทกึการประชมุ จดัทํารายงานกิจกรรม และอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยในตําแหน่งต่อไปนี Jให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยตําแหนง่ ดงันี J 

(1) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(2) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(3) รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายตา่งๆ 
 ทั Jงนี J ที�ประชมุคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอชื�อบคุคลที�เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ�มเติมได้ตามความ
เหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนง่ได้คราวละ 4 ปี 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มาจากการเสนอชื�อของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจาก
บคุคลที�อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที�ทําการคดัเลือกเพื�อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิแต่งตั Jง กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 4  ปี 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯมีการแตง่ตั Jงบคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอชื�อและใช้
สทิธิออกเสยีงดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลที�ได้รับการแต่งตั Jงให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
มีหน้าที�ดําเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทยอ่ย นอกจากนี Jการทํารายการเกี�ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ 
หรือการทํารายการสําคัญอื�นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะเดียวกับ
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกนักับ
บริษัทฯ เพื�อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 
 

9.5 การดูแลเรื องการใช้ข้อมูลภายใน 

 สําหรับการดูแลเรื�องการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที�
คอ่นข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมลูทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมลูทางด้านการบญัชี และการเงิน เนื�องด้วยบริษัทยึดมั�น
ในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที�อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ�งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่
สามารถนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 สําหรับข้อมูลทางการบญัชี และการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ ที�สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี
อํานาจ และหน้าที� ซึ�งบริษัทฯ ได้มีการกําหนดรหสัผา่นโดยเฉพาะบคุคล และไม่อนญุาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทั Jงนี Jสําหรับข้อมลู
สรุปทั Jงหมด และข้อมลูบญัชีการเงินที�ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน โดยจะมีการ
เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ�งเป็น
ขณะเดียวกัน หรือหลงัจากที�บริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ
เคารพ ยึดมั�น และถือปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที�ผ่านมาไม่พบว่ามีการนํา
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนของกรรมการหรือผู้บริหารแตอ่ยา่งใด 
 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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 บริษัทมีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงข้อมลูสําคญัของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูเกี�ยวกบัญาติพี�น้อง 
การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื�นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื�นใด เป็นต้น ซึ�งบคุคลดงักลา่วจะต้องแจ้งการ
เปลี�ยนแปลงข้อมลูสาํคญัให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 7 วนันบัจากมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลูนั Jน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้
เป็นข้อมลูลา่สดุเสมอ เลขานกุารบริษัทจะนําเสนอตอ่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบภายใน 
7 วนันบัจากได้รับแจ้ง รวมทั Jงได้มีข้อกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทนัทีกรณีที�บริษัทฯ มีการพิจารณาเข้า
ทําธุรกรรมใดๆ ก็ตามกบับคุคลเกี�ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหาร ซึ�งอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกี�ยวโยงกนั  โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื�อให้เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื�อดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง
ตอ่ไป 

 ทั Jงนี J หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกําหนด ข้อบงัคบั และกฎระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ
จะดําเนินการลงโทษ ตามที�ได้กําหนดบทลงโทษไว้ในคูม่ือพนกังานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

  กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทมีหน้าที�ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนและของคูส่มรสและ
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ซึ�งถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื�อใดก็ตามที�บคุคลดงักลา่วมีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ก็จะต้อง
รายงานตามแบบ 59-2 ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�มีการซื Jอ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์  บริษัทฯ มี
การกํากบัดแูลกิจการในการแจ้งการซื Jอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�แจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหาร ผา่นทางช่องทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ลว่งหน้า 7 วนั เพื�อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูที�เป็นสาระสําคญั
เรื�อง “ไมซ่ื Jอ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน   
 
 การถือหลกัทรัพย์ CHO และใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Jอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด 
(มหาชน) (CHO-W1) ของคณะกรรมการบริษัท ระหวา่งปี 2556-2557 ดงันี J 

 
กรรมการบริษัท 

จํานวนหุ้น CHO ที�ถือครอง 
หมายเหต ุ

การเปลี�ยนแปลง 
ณ วนัที� 27 

ธนัวาคม 2556 
% หุ้น 

ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 

% หุ้น 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 0 0 0 0 -- 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 326,507,200 45.35 326,507,200 45.35 ไม่เปลี ยนแปลง 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 20,167,600 2.63 20,167,600  2.63 ไม่เปลี ยนแปลง 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 0 0 0 0 -- 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 0 0 0 0 -- 
6. นายอาษา ประทีปเสน 0 0 0 0 -- 
7. นายชชัวาล        เตรียมวจิารณ์กลุ 0 0 0 0 -- 

กรรมการบริษัท 
จํานวนหน่วยของ CHO-W1 ที�ถือครอง 

หมายเหต ุ
การเปลี�ยนแปลง 

ณ วนัที� 27 
ธนัวาคม 2556 

% หุ้น 
ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2556 
% หุ้น 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 0 0 0 0 -- 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 163,253,600 45.36 154,603,600 42.96 โอน 8,650,000 หน่วย  
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 10,083,800 2.80 0 0 ขาย 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 0 0 0 0 -- 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 0 0 0 0 -- 
6. นายอาษา ประทีปเสน 0 0 0 0 -- 
7. นายชชัวาล        เตรียมวจิารณ์กลุ 0 0 0 0 -- 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จา่ยคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีปี 2555 – 2556 ให้แก ่

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั และในปี 2557 ให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงันี J 
 (หน่วย : บาท) 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. คา่สอบบญัชีประจําปี     

1.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 640,000 850,000 940,000 
1.2. CTV-TMT 300,000 300,000 420,000 
1.3. TSP-CTV  0 0 250,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล    
2.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 480,000 600,000 510,000 
2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทั Yงสิ Yน 1,420,000 1,750,000 2,120,000 
รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll 1,120,000 1,450,000 1,450,000 

       หมายเหต ุ: TSP-CTV  คือ  กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

2. คา่ตอบแทนอื�น (Non Audit Fee) 
- ไมม่ ี– 
 
 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที ดีในเรื องอื นๆ 

 ในช่วงปี 2557 ที�ผา่นมา บริษัทฯ มีการจดัประชมุกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีรายละเอียดดงันี J 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที ผ่านมา 
 ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทั Jงหมด 6 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการมีดงันี J 

รายชื อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 5/6 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 6/6 

3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 5/6 

4. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 5/6 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 6/6 

6. นายอาษา ประทีปเสน 6/6 

7. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 6/6 
 หมายเหต ุ: กรรมการ 3 คน คือ นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์    นางสาวอศันา  ทวีแสงสกุลไทย และนายศิริวฒัน์  ทวีแสงสกุลไทย 

เข้าประชมุไม่ครบทกุครั Jง เนื�องจากตดิภารกิจ 
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สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระในช่วงปีที ผ่านมา 
ในปี 2557 คณะกรรมการอิสระมกีารประชมุทั Jงหมด 2 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการอิสระมดีงันี J 

รายชื อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 2/2 
2. นายอาษา ประทีปเสน 2/2 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 2/2 

 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที ผ่านมา 
 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทั Jงหมด 9 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
ตรวจสอบมดีงันี J 

รายชื อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 9/9 
2. นายอาษา ประทีปเสน 9/9 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 9/9 

 หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์
คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส จํากดั จํานวน 4 ครั Jง  

 
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี ยง สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน  
ในช่วงปีที ผ่านมา 
 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทั Jงหมด 1 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
ตรวจสอบมดีงันี J 

รายชื อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 1/1 
2. นายอาษา ประทีปเสน 1/1 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย  1/1 

 
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที ผ่านมา 

 ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุทั Jงหมด 12 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร
มีดงันี J 

รายชื อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 10/12 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 7/12 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 7/12 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ 5/12 
5. นายนิติธร            ดีอําไพ 7/12 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั 4/12 
7. Mr.Sven Markus Gaber 6/12 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 9/12 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง 12/12 
10. นายอภิชยั ชมุศรี 12/12 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล 9/12 
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หมายเหต ุ: /1 =  นางสมนกึ  แสงอินทร์  ได้รับแตง่ตั Jงจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั Jงที�  11/2557 วนัที� 26 พฤศจิกายน 2557 
และได้รับการรับรองจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที� 6/2557 วนัที� 21 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ปี 2557 เข้า
ร่วมประชมุ 5  ครั Jง จากทั Jงหมด 12 ครั Jง 

 /2 = นายนิตธิร  ดีอําไพ  ได้รับแตง่ตั Jงจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั Jงที�  3/2557 วนัที� 24 มีนาคม 2557 และได้รับการ
รับรองจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที�  3/2557 วนัที�  14 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ปี 2557 เข้าร่วมประชุม 7  
ครั Jง จากทั Jงหมด 12 ครั Jง 

  
การรับเรื องร้องเรียน  
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื�องร้องเรียน สําหรับผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยบริษัทได้จดัให้มีช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียน 
สําหรับผู้มีสว่นได้เสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั Jนตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และสง่ให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื�อรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการ
รักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ไมเ่ปิดเผยชื�อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั Jงดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุ้มครอง
ผลกระทบที�เกิดขึ Jนกบัผู้แจ้งร้องเรียนดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไปโดยบริษัทมี
กระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่ค้า  หรือลกูค้าของ 
บริษัทฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกนัการทจุริตคอรัปชั�น บริษัทฯ จะไมม่ีการผอ่นผนัใดๆ  
 

ช่องทางการรับเรื องร้องเรียน  
กล่องรับเรื องร้องเรียน  บริษัทฯ ได้ตั Jงไว้ในสถานที�เปิดเผย สะดวกต่อการยื�นคําร้องเรียน ที�สํานกังานใหญ่

ของบริษัท 
จดหมาย   ส่งถงึ เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 265 หมู ่4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   
 อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

อีเมลล์ info@ctvdoll.co.th 
เว็บไซต์บริษัท www.ctvdoll.co.th 
โทรศัพท์ 043-341412-18  ตอ่ 116 
โทรสาร 043-341410 

9.8 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2557 

 มติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั Jงที� 1/2558 เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2558 พิจารณารับทราบผลการประเมนิ
ประเมินของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2557 โดยมีเกณฑ์การประเมิน และแบบการประเมิน 3 แบบ คะแนนเตม็ 4 คะแนน 
คิดเป็น 100% สรุปผลการประเมนิ ดงันี J  
1. กรรมการประเมินเป็นรายบคุคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสาํหรับกรรมการบริษัททั Jงคณะ มเีกณฑ์การประเมินทั Jงหมด 6 

หวัข้อ ได้แก่ นโยบาย โครงสร้าง และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
การประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าที�ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผู้บริหาร มีผลคะแนนการประเมินระหวา่ง 85%-95% คิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 87.25% โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมี
คะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 

1.1 นโยบาย โครงสร้าง และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  คะแนนรวมเฉลี�ย 3.67 คิดเป็น 91.75% 
1.2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.39 คิดเป็น 84.75% 
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1.3 การประชมุคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.39 คิดเป็น 84.75% 
1.4 การทําหน้าที�ของกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.51 คิดเป็น 87.75% 
1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  คะแนนรวมเฉลี�ย 3.60 คิดเป็น 90% 
1.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร คะแนนรวมเฉลี�ย 3.40 คิดเป็น 85% 

2. กรรมการประเมินเป็นรายบคุคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสาํหรับกรรมการบริษัท (รายบคุคล) มีเกณฑ์การประเมินทั Jงหมด 
3 หวัข้อ ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ การปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี การ
ฝึกอบรมและการพฒันา มีผลคะแนนการประเมินระหวา่ง 85%-90% คิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 88.25% โดยในแตล่ะหวัข้อที�
ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 

2.1 ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.60 คิดเป็น 90% 
2.2 การปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คะแนนรวมเฉลี�ย 3.55 คิดเป็น 88.75% 
2.3 การฝึกอบรมและการพฒันา คะแนนรวมเฉลี�ย 3.45 คิดเป็น 86.25% 

3. ประเมินกรรมการทั Jงคณะแบบไขว้ โดยไมเ่จาะจงวา่เป็นกรรมการรายหนึ�งรายใดเพียงรายเดียว ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการที�เป็นผู้บริหารทกุทา่น ประเมินกรรมการอิสระทั Jงคณะ เกณฑ์การประเมินทั Jงหมด 2 หวัข้อ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของกรรมการ มีผลคะแนนการประเมินระหวา่ง 95%-100% คิดเป็น
คะแนนเฉลี�ยรวม 98.50% โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 

3.1 ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.88 คิดเป็น 97% 
3.2 ความเป็นอิสระของกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 

 

9.9  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าบริหาร 

มติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั Jงที� 1/2558 เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2558 พิจารณารับทราบผลการประเมิน
ประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประจําปี 2557 โดยมเีกณฑ์การประเมิน 2 
หมวด ดงันี J 
หมวดที  1 ความคืบหน้าของงาน 

1. รายได้รวม 
เป้าหมาย :  รายได้รวมตามงบการเงินเพิ�มขึ Jนร้อยละ 15 จากปี 2556  
สถานะ    :  สงูกวา่เป้าหมายที�วางไว้ ร้อยละ 61 มาจากยอดคาดคะเนรายได้รวมปี 2557 เทา่กบั 1,400 ล้านบาท เพิ�มขึ Jน

จากปีก่อน 528.2 ล้านบาท 
      (รายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 2556 เทา่กบั 871.78 ล้านบาท  ณ 30 กนัยายน 2557 มีรายได้รวมเทา่กบั 1,113 ล้านบาท)  

2. นวตักรรม และผลติภณัฑ์ การพฒันาแนวคิด การผลติ กระบวนการ หรือองค์กร อยูร่ะหวา่งดําเนินการ โดยมีสดัสว่น
ความสาํเร็จร้อยละ 40 

 
หมวดที  2 การวดัผลการปฏิบตัิงาน  

ซึ�งผลการประเมินที�ได้นําไปประกอบการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน และไมเ่ป็นตวัเงิน สาํหรับกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประจําปี 2558 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 10 หวัข้อ คะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็น 
100% สรุปผลการประเมิน ดงันี J  

1. ความเป็นผู้ นํา คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คดิเป็น 100% 
2. การทํากลยทุธ์ คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คดิเป็น 100% 
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คดิเป็น 100% 
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4. การวางแผน และผลปฏิบตัิทางการเงิน คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 
5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 
7. การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับคุลากร คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 
8. การสบืทอดตาํแหนง่ คะแนนรวมเฉลี�ย 2.00 คดิเป็น 50% 
9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์ และบริการ คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คดิเป็น 100% 
10. คณุลกัษณะสว่นตวั คะแนนรวมเฉลี�ย 4.00 คิดเป็น 100% 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานที�แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม เพิ�มเติมไว้ใน
รายงานความยั�งยืน (Sustainability Report) ประจําปี 2557 พร้อมทั Cงได้เปิดเผยรายงานความยั�งยืนประจําปี 2557 ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที�  www.ctvdoll.co.th ในเนื Cอหาของรายงานได้คัดเลือกเนื Cอหาตามหลกัการกําหนดเนื Cอหา (Materiality 
Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที� 4 ซึ�งเป็นมาตรฐานสากล 
 ด้วยนโยบาย และปณิธานที�มุง่มั�นวา่ เราจะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบั
การจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื�อมั�น ความพึงพอใจต่อลกูค้า 

ด้วยจิตวิญญาณต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ%งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คุณภาพ 
ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจ และสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื�อสร้างเสริมอํานาจการแข่งขนั สูก่าร
เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย ด้วยการนําหลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ประการ มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิขององค์กร ดงันี C  
 

1. การกาํกับดูแลกิจการอย่างยั%งยืน  
 บริษัทฯ ได้ใสใ่จกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ในอนาคต ที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม และ มีการวิจยัพฒันาหุน่ยนต์ VR7 ซึ�งมี
จุดมุ่งหมายที�จะลดผลกระทบต่อพนักงานในงานที�มีความเสี�ยงต่อสุขภาพ ลดต้นทุนทางด้านแรงงาน เพื�อส่งต่อผลิตภัณฑ์
คุณภาพให้กับลูกค้า และการพฒันานั Cนได้วางแผนที�จะส่งต่องานให้กับธุรกิจ SMEs ที�สามารถใช้หุ่นยนต์ได้ โดยไม่ต้องมี
ผู้ เชี�ยวชาญในบริษัท หรือพนกังานที�จบด้านวิศวกรรม ทําให้ ธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จากการวิจยัพฒันานี Cด้วย  
 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจควบคูก่บัการใสใ่จสงัคม โดยคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น ผู้ ถือหุ้น บริษัทคู่ค่า ลกูค้า และ
พนกังาน สงัคมรอบข้าง เป็นต้น 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น 
  เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการที�เหมาะสม 
สําหรับการป้องกันการคอร์รัปชั�น ในกิจกรรมต่าง ๆ ที�อาจมีความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั�น บริษัทฯจึงได้จัดทํานโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั�น ผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการบริหาร ความเสี�ยง  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที�ชัดเจน เพื�อความยั�งยืนของบริษัทฯ และตามหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  

 
 คาํนิยามของการคอร์รัปชั%น      
 การคอร์รัปชั%น (Corruption) หมายถึง การตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอ การให้ สญัญา ให้
คํามั�น เรียกร้อง การรับเงินหรือทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์อื�นใดที�ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าที�รัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานอื�นๆ 
ทั Cงภายในและภายนอกองค์กร ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อให้บคุคลหรือหนว่ยงานดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าที� อนัเป็นการได้มา หรือรักษาไว้ซึ�งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัทฯโดยเฉพาะ หรือ เพื�อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�ง
ผลประโยชน์อื�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ�น เทศกาล หรือจารีตทางการค้าปกติ กระทําได้ 
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 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั�นในทกุรูปแบบทั Cงทางตรงหรือ
ทางอ้อม และให้กรรมการผู้บริหาร พนกังาน ทุกคนรับทราบทําความเข้าใจ มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั�นอย่างสมํ�าเสมอ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื�อให้สอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และข้อกําหนดของกฎหมาย 

หน้าที%ความรับผิดชอบ 

 1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดแูลให้มีระบบที�สนบัสนนุการต่อต้าน
คอร์รัปชั�นที�มีประสทิธิภาพ เพื�อให้มั�นใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชั�น และปลกูฝั�งจนเป็น
วฒันธรรมขององค์กร ผา่นทางคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการบริหาร ความเสี�ยง สรรหาและกําหนด 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน บญัชี ระบบควบคมุ
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี�ยงให้มั�นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม
เพียงพอ มคีวามทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 
 3.  กรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะกรรมการผู้บริหาร มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น สื�อสารไปยังพนักงาน และผู้ เกี�ยวข้องทุกหน่วยงาน รวมทั Cงทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการตา่ง ๆ เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และ
ข้อกําหนดของกฎหมาย 
 4.  หวัหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที�และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานและ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ 
กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานที�กํากบัดแูล เพื�อให้มั�นใจว่ามีระบบควบคุมที�มีความเหมาะสม ทนัสมยั เพียงพอต่อ
ความเสี�ยงด้านคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ Cน  

5. หวัหน้าสว่นงานและพนกังานทกุคน มีหน้าที�ปฏิบตัิและสอดสอ่งดแูล รายงานการปฏิบตังิานหรือข้อสงสยัอนัอาจ
มีการทจุริตคอร์รัปชั�นให้กบัผู้บงัคบับญัชาหรือหนอ่ยงานกํากบัดแูลเพื�อให้มกีารสอบทาน สอบสวนการปฏิบตัิและรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั%น 

• กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น และจรรยาบรรณ โดยต้องไมเ่ข้า
ไปเกี�ยวข้องกบัเรื�องคอร์รัปชั�น ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

•  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทุกคน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทําที�เข้าข่ายคอร์รัปชั�นที�
เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้กบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ หากมีข้อสงสยั 

• บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจ้งเรื�องคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการรายงานทจุริตคอร์รัปชั�น  

• ผู้ ที�กระทําคอร์รัปชั�น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ�งต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินยัตามระเบียบที�
บริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี C อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั Cนผิดกฎหมาย 
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โครงการ ประกวดคาํขวัญ  “คนพันธ์ุ ช. ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั%น” 

       ในปี 2557 ฝ่ายกิจกรรมสงัคมและชมุชน (กสช.) ซึ�งเป็น ฝ่าย CSR ของบริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ ประกวดคาํ

ขวญั “คนพนัธ์ุ ช. ไมท่จุริต ไมค่อร์รัปชั�น” และพิจารณาตดัสนิคาํขวญัในการประชมุ ครั Cงที� 5/2557 โดยมีคาํขวญัที�ได้รับรางวลั
ชนะเลศิคือ  

“คนพันธ์ุ ช. เชิดชูคนซื�อสัตย์ ขจัดคนโกงกิน ตอบแทนแผ่นดิน สิ!นคอร์รัปชั�น” 
 

       วัตถุประสงค์  

1. เสริมสร้างจิตสาํนกึให้ทกุคนในบริษัทมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการตอ่ต้านคอร์รัปชั�น  
2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้องค์กร บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ยดึมั�นในคณุธรรม  จริยธรรม และให้ทกุหนว่ยงานมี

สว่นร่วมในการป้องกนัการทจุริต  
3. เพื�อสง่เสริมการมีบทบาทการมีสว่นร่วมของพนกังาน ในการตดิตามตรวจสอบการคอร์รัปชั�นและทจุริต ในองค์กร  
4. เพื�อภาพลกัษณ์ และ ชื�อเสยีง ที�ดีขององค์กร เป็นที�ยอมรับของลกูค้า  คูค้่า ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี รวมทั Cงสาธารณชน  

เพื�อเป็นกรอบและแนวทางในการขบัเคลื�อนมาตรการ หรือ นโยบาย ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และ 
คอร์รัปชั�น 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนและกฎหมายรัฐธรรมนญู โดยให้ความสาํคญัตอ่ความเสมอภาคเทา่เทียมกนั
ของพนกังาน ไม่เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรื�องถิ�นกําเนิด ภาษา อาย ุการศึกษา 
สถาบนั เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม   บริษัทฯ  เปิดกว้างใน
การจดัจ้างพนกังานซึ�งมีความพิการและได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยบริษัทฯ ได้ให้
เงินสวสัดิการช่วยเหลอืรายเดือนและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพื�อสนบัสนนุการพฒันาโอกาสในสงัคมตอ่ไป 
 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยตุิธรรม การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายและ
หลกัจริยธรรม  และปฏิบตัิตอ่แรงงานให้เกิดความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ�งจะช่วยเสริมสร้าง
ให้กิจการเกิดความความมั�นคง ได้อีกด้วย  

4.1  การจ้างงานคนพกิาร  
  เปิดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการ เสนอการชว่ยเหลอืและเพิ�มสวสัดิการจากบริษัทให้แก่คนพกิารของบริษัท 

4.2 การรับเรื%องร้องเรียน  
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื�องร้องเรียน สําหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จดัให้มีช่องทางแจ้ง
เรื�องร้องเรียน เพื�อเป็นช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนสําหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตาม
ขั Cนตอนและบนัทึกการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อรายงานต่อกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทพิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื�อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั Cง
ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุ้มครองผลกระทบที�เกิดขึ Cนกบัผู้แจ้งเรื�องร้องเรียนดงักลา่ว โดยบริษัทมี
กระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบคุลากร คู่ค้า หรือลกูค้าของ
บริษัทฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกนัการทจุริตคอรัปชั�น บริษัทฯ จะไมม่ีการผอ่นผนัใดๆ  
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• กิจกรรมจัดงานวันแม่แห่งชาติ :  ประกวดภาพถ่าย พร้อมคํากลอน 

• กิจกรรมทาํบุญตักบาตร :  ทําบญุตกับาตรในวนัคล้ายวนัเกิดของพนกังานในแตล่ะเดือน 
 

 

 

 

 

• โครงการพัฒนาโรงอาหาร พฒันาคุณภาพชีวติ :   อาสาสมคัรพนกังานมาทําความสะอาดโรงอาหารในวนัอาทิตย์ 

                     
 

• พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน :  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัเข้ารับการฝึกอบรมจากภายในและภายนอก 
เพื�อพฒันาและสง่เสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในลกัษณะงานของตวัเอง ประโยชน์ที�เห็นได้ชดัที�สดุคือ ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนกังานที�ดีขึ Cนเนื�องจากการนําความรู้ที�ได้ มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน และยงัมีสว่นช่วยสร้างความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กร สว่นประโยชน์ต่อพนกังานจะเห็นชดัในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพฒันาในสายอาชีพของ
พนกังานแตล่ะคน ซึ�งจากการสงัเกตของหวัหน้างาน พนกังานมีความตั Cงใจในการปฏิบตัิงานมากขึ Cนสง่ผลให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ Cน  

• บริษัทฯ ได้มีโครงการให้พนกังานที�เป็นหนี Cนอกระบบกู้ เงินโดยไมค่ิดดอกเบี Cย  

• บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเลกิจ้างพนกังานก่อนกําหนดเกษียณอาย ุ

• บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างพนักงานที%เป็นคนไทย:  โดยดําเนินการจ้างพนกังานฝ่ายผลติทกุคนของบริษัทฯ ที�เป็นคน
สญัชาติไทย 

• สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริษัท :  บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสงัสรรค์และสนัทนาการระหว่างพนกังาน
เป็นประจําทกุปี เพื�อให้พนกังานได้รับความสนกุสนานหลงัจากที�ได้ทุม่เททํางานให้กบับริษัทมาทั Cงปี 

• สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีพนักงาน :  พนกังานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการตรวจสขุภาพประจําปี จาก
สถานพยาบาลที�นา่เชื�อถือ เพื�อสง่เสริมการมีสขุพลานามยัที�ดี  
 

5. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ  มีความมั�นใจในการดําเนินงานผลติสนิค้าและบริการให้กบัลกูค้า โดยได้รับการยอมรับในด้านผลประโยชน์
ที�จะเกิดขึ Cนจากทกุภาคสว่น จากการเรียนรู้และพฒันาเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื�อง ร่วมกนัขบัเคลื�อนให้การพฒันาระดบัท้องถิ�น ไปสู่
ระดบัสากล อนัจะนําความเจริญในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมควบคูก่นั โดยกําหนดเป็นแผนกลยทุธ์ของ บริษัทฯ  เพื�อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั Cงภายในและภายนอก โดยมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนอย่าง
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เหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที�เติบโตอยา่งเป็นธรรม มีความโปร่งใส มีสาํนกึในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม
และชุมชน โดย บริษัทฯ มีแผนดําเนินการของแผนแม่บท 10 ปี ซึ�งมีการทบทวนเป็นประจําทกุๆปี ในการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดี
ให้กบัคูค้่า ลกูค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพนกังานในองค์กร มีการสํารวจความพึงพอใจ ความต้องการ จาก
ลูกค้า เป็นประจําทุกปี    อีกทั Cงสื�อสารและทํางานร่วมกันกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื�อนําข้อมูลมาปรับปรุง
ประสทิธิภาพของการออกแบบผลติภณัฑ์และการบริการได้อย่างถกูต้อง รวมทั Cงเพื�อให้เกิดการมีสว่นร่วมกนัอย่างแท้จริง จึงสรุป
ประเด็นด้านความรับผิดชอบและกระบวนการสื�อสารตามแตล่ะกลุม่ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 

6. การดูแลรักษาสิ%งแวดล้อม 
             ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมรอบโรงงาน แม้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือแจ้งจากสํานักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัขอนแก่น เรื�องให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ที�ก่อให้เกิดกลิ�นจากการพ่นสี และเสียงดงัจากการตดั เจียร และเคาะโลหะ
ชิ Cนงาน ซึ�งปัจจบุนัได้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําจากสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยได้กําหนดแนวทางการจดัการเกี�ยวกบั
สิ�งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพื�อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที�อยู่
ใกล้เคียงและลดผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมที�อาจเกิดขึ Cนกบัพนกังานและชมุชนข้างเคียง รวมทั Cงบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Face book อีกทางหนึ�งด้วย 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
            

  บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม (CSR - After Process) ได้แก่  

• จัดทอดผ้าป่าประจาํปี 

  บริษัทฯ ได้คํานงึถึงความสามคัคีในหมูเ่พื�อนพนกังาน จึงได้มีนโยบายในการจดัทอดผ้าป่าสามคัคีตามวดัที�พนกังาน 
ได้เสนอให้พิจารณา เป็นประจําทกุปี โดยเริ�มดําเนินการมาตั Cงแตปี่พ.ศ. 2550  

• โครงการ ฟุตบอล ช. ทวี จูเนียร์คลับ  

  บริษัทฯ จดัการแขง่ขนัฟตุบอลเยาวชนรุ่นอาย ุ12 และ 14 ปี ชื�อโครงการ ฟตุบอล ช. ทวี จเูนียร์คลบั เป็นประจําทกุปี 
ตั Cงแต่ปีพ.ศ. 2554  เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนหนัมาสนใจกีฬา มีกิจกรรมทํา และหลีกเลี�ยงยาเสพติด โดยมีผลพลอยได้คือ
เยาวชนที�เป็นอนาคตของชาติ และมีโอกาส เป็นอนาคตพนกังานของบริษัท อีกทั Cงผู้ปกครอง ผู้ ชื�นชอบกีฬา จะได้เห็น และ
รู้จกับริษัทเพิ�มขึ Cน   
• เข้าค่ายอบรม CHO 101 อัตลักษณ์คนพันธ์ุ CHO 

นโยบายกําหนดให้พนกังานบริษัทฯ  ทุกระดบั  เข้ารับการ
อบรม CHO 101 เพื�อปรับพื Cนฐานอัตลักษณ์คนพันธ์ุ   CHO  ที�    
คา่ยสหีราชเดโชไชย(กรมทหารราบที� 8) ที�จงัหวดัขอนแก่น   

 

• กิจกรรมการบริจาค 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการ
บริจาคเงิน สินค้า หรือสิ�งของ เพื�อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับ 
มลูนิธิ โรงเรียน มหาวิทยาลยั และชมุชนฯ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

 

 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งพนกังานทกุคนของ
บริษัทฯ  มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  โดยมกีารกําหนดภาระหน้าที�ความรับผิดชอบ อํานาจการดาํเนินการในระดบั
บริหารและระดบัปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ครอบคลมุถึง การควบคมุทางการเงิน  การดาํเนินงาน การ
บริหาร การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง และการบริหารความเสี�ยง  เพื�อ
ก่อให้เกิดความมั�นใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ   ดงันี ; 

1. กลยทุธ์และเป้าหมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ    
2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว้ โดยมกีารบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่  
3. รายงานข้อมลูที�มีสาระสาํคญั ทั ;งด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เชื�อถือได้  
4. การดาํเนินงานและการปฏิบตัิงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดที�สอดคล้องกบักฎหมายและ

ข้อบงัคบัอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทั ;งข้อมลูในระบบสารสนเทศ  
6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการที�เหมาะสมมีประสทิธิผล 
7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�อง  

 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากล The Committee  Of  Sponsoring  Organizations Of  The Tread way Commission (COSO)  และบริษัทฯ 
ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในใหมใ่ห้สอดคล้องกบักรอบแนวทางของ COSO 2013 ใน 5 องค์ประกอบหลกัและ 17 
หลกัการยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ;  
 1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั�นในคณุคา่ของความซื�อตรง (Integrity) และจริยธรรมขององค์กร 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที�กํากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการ

ด้านการควบคมุภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั�งการและความรับผิดชอบที�เหมาะสม

เพื�อให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ ภายใต้การกํากบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
4. องค์กรแสดงถงึความมุง่มั�นในการจงูใจ พฒันาและรักษาบคุลากรที�มีความรู้ความสามารถ 
5.  องค์กรกําหนดให้บคุลากรมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื�อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของ

องค์กร 
2)  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกําหนดวตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพื�อให้สามารถระบแุละประเมินความเสี�ยงตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบั
การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบแุละวิเคราะห์ความเสี�ยงทกุประเภทที�อาจกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อยา่งครอบคลมุทั�วทั ;ง
องค์กร 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการทจุริตในการประเมินความเสี�ยงที�จะบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
9. องค์กรสามารถระบแุละประเมินความเปลี�ยนแปลงที�อาจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน 
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3)  การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กร มีมาตรการควบคมุที�ช่วยลดความเสี�ยงที�จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 
11. องค์กรเลอืก และพฒันากิจกรรมการควบคมุทั�วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื�อช่วยสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ 
12. องค์กรจดัให้มกิีจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึ�งได้กําหนดสิ�งที�คาดหวงัและขั ;นตอนการปฏิบตัิเพื�อให้

นโยบายที�กําหนดไว้นั ;นสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัิได้ 
4)  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรมีข้อมลูที�เกี�ยวข้องและมีคณุภาพ เพื�อสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที�กําหนดไว้ 
14. องค์กรสื�อสารข้อมลูภายในองค์กร ซึ�งรวมถึงวตัถปุระสงค์และความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายในที�จําเป็นตอ่

การสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที�วางไว้ 
15. องค์กรได้สื�อสารกบัหนว่ยงานภายนอก เกี�ยวกบัประเด็นที�อาจมีผลกระทบตอ่การควบคมุภายใน 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื�อให้มั�นใจได้วา่การควบคมุภายในยงัดําเนินไปอยา่ง
ครบถ้วนเหมาะสม 

17. องค์กรประเมินและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บคุคลที�รับผิดชอบซึ�งรวมถงึ
ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 
 นอกจากนี ;ในปี 2557 ที�ผ่านมา การดําเนินธุรกิจด้านผลิตตวัถงัและให้บริการบํารุงรักษารถบรรทกุในประเทศไทยมี
เหตุการณ์ความผันผวนจากปัจจัยความเสี�ยงต่างๆ อาทิ การชะลอการลงทุนจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง  ปัจจัยทาง
การเมือง กฎ ระเบียบ คําสั�งของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ( คสช. ) เป็นต้น  บริษัทฯ  ได้มุ่งให้ความสําคญักบัการบริหาร
ความเสี�ยงขององค์กร โดยมี คณะทํางานบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทุกไตรมาส โดยได้
พิจารณาการแจกแจงความเสี�ยง จดัอนัดบัความเสี�ยง กําหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยง  มอบหมายผู้ รับผิดชอบเพื�อจดั
ให้มีมาตรการควบคุมและจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ เพื�อให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายที�กําหนดไว้  
และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี นอกจากนี ; ได้สง่ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรม
หลกัสตูรการบริหารความเสี�ยง หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program และหลกัสตูร Anti-Corruption: The 
Practical Guide เพื�อถ่ายทอดให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัในองค์กรเพื�อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี�ยงของการ
ปฏิบตัิงาน   

ในทุกไตรมาส คณะทํางานบริหารความเสี�ยงได้นําเสนอผลการบริหารความเสี�ยงให้คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื�อให้มีการจดัการความเสี�ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และ
มั�นใจได้วา่ความเสี�ยงอยู่ในระดบัที�ยอมรับได้  รวมทั ;งบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายที�กําหนดไว้     ซึ�งสรุปรายละเอียดของ
ปัจจยัความเสี�ยงที�อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในหวัข้อ 3 ปัจจยัความเสี�ยงเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุ ครั ;งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั ;ง 3  คน เข้า
ร่วมประชมุ รับทราบ และมีความเห็นสอดคล้องกบั คณะกรรมการตรวจสอบที�ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
จากการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจากการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ผลการประเมินจากแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิผลเหมาะสม
เพียงพอ 

นอกจากนี ; ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินประจําปี 2557 ได้ประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที�เห็นว่าจําเป็น โดยพบว่า ไม่มี
ความเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในที�มีสาระสาํคญัแตป่ระการใด 
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การตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยมีกฎบตัรของหน่วยงาน ซึ�งกําหนดภารกิจ ขอบเขต 
วตัถปุระสงค์และภาระหน้าที�ความรับผิดชอบ รวมถึงสทิธิในการปฏิบตัิงานตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัทําคู่มือการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบที�ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ เพื�อใช้อ้างอิงการปฏิบตัิงานให้เป็นทิศทางเดียวกนั   

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ทําหน้าที�ตรวจประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี�ยง และการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึ�งได้พิจารณาจากปัจจยัเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง (Risk Based 
Audit Approach) โดยผ่านการอนุมตัิสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ;งการให้คําปรึกษาแนะนําในด้านต่างๆ
เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทฯจะบรรลผุลสําเร็จตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว้ อีกทั ;งยงัทํา
การติดตามประเมินผลอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้เกิดความมั�นใจในระบบที�วางไว้ได้ดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื�อง และได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ   

ในการตรวจประเมินความมีประสทิธิผลของการบริหารความเสี�ยง หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการสอบทาน
ตวับ่งชี ;เหตกุารณ์หรือปัจจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี�ยงของผู้ปฏิบตัิงานเพื�อให้
มั�นใจว่ามีการระบแุละประเมินความเสี�ยงได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  และมีการบริหารความเสี�ยงที�เป็นระบบสามารถจดัการ
ความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทนัเวลาพร้อมทั ;งยงัมีการติดตามสอบทานความเสี�ยง
อยา่งตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทําแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของแต่ละระบบงาน รวมทั ;งได้ทําการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน เพื�อให้
มั�นใจวา่ บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที�ตั ;งไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถกูต้องนา่เชื�อถือ 

ในการตรวจประเมินการกํากบัดแูลกิจการ หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินการกํากบัดแูลดแูลกิจการตาม
หลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีขององค์กรเพื�อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื�อให้มั�นใจว่า บริษัทฯ มีโครงสร้าง
และการสนบัสนนุของกระบวนการที�จําเป็นในการนําไปสูผ่ลสาํเร็จของการกํากบัดแูลที�ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่า
เทียมกนั ตลอดจนมีการนําทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามวตัถุประสงค์ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

นอกจากนี ;หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิหน้าที�เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อ
สนบัสนนุภาระหน้าที�และความรับผิดชอบทกุหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบที�ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีประสิทธิผล โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เฉลี�ยเดือนละ 1 ครั ;ง และยงัมีบทบาทในการให้คําปรึกษา
แนะนําในด้านตา่งๆ ในด้านความเสี�ยงระดบัองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของบริษัทฯ   

หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ยดึถือมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional 
Practice of Internal Auditing), COSO 2013 และระบบ ISO 9001 : 2010  เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบตัิงาน  และให้
มีการปฏิบตัิงานที�เป็นอิสระ เที�ยงธรรม สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  และให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื�อง 
ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบคุคล  (Individual Coaching Plan ) รวมถึงการพฒันาสอบวฒุิบตัรตา่งๆ  
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 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัตั ;งแผนกตรวจสอบภายใน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ;งที� 1/2555  เมื�อวนัที� 
14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็น
วา่ ผู้ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที�เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิ
หน้าที�ดงักลา่ว เพื�อทําหน้าที�ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในทกุด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี�ยง 
จดัทํา Audit Plan จดัทํารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตามระบบ  สอบทานความเพียงพอ 
ครบถ้วนของหลกัฐานที�อ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิ�มเติมเพื�อลดความเสี�ยงในรายการที�ตรวจพบ 
จดัทํากระดาษทําการเพื�อเก็บรวบรวมข้อมลูจากการตรวจสอบ ปฏิบตัิงานอื�นที�ได้รับมอบหมาย และมีความเข้าใจในกิจกรรม
และการดําเนินงานของบริษัท 

 ทั ;งนี ;การแต่งตั ;ง ถอดถอน โยกย้ายและประเมินผลงานของผู้ จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 

 
2) หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการได้มีมติแตง่ตั ;งนายณฐัพร  เมืองจนัทรา ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกกฎหมาย เป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มีวฒุิ
การศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที�เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่ว เพื�อทําหน้าที�กํากบัให้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ พระราชบญัญัติ  ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกํากับที�เกี�ยวข้อง อาทิ สํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ที�ออกใช้
บงัคบับริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติ จัดทําและ
ตรวจสอบสญัญาตา่งๆของบริษัทและบริษัทในเครือ ดําเนินการติดตามทวงหนี ; ดําเนินการด้านคดีความทั ;งทางแพ่งและอาญา 
บงัคบัคดี  ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทและบริษัทในเครือ จดัทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี�ยนแปลงระเบียบและข้อบงัคบั มติ
ต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง  ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสญัญา ทางทะเบียนเกี�ยวกบัทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3) 

 
3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

  บริษัทฯ ได้แตง่ตั ;งให้นางพานทอง โนวะ (ผู้ ทําบญัชีของบริษัทฯ เลขที� 40100454 ตั ;งแต่วนัที� 27 กรกฎาคม 2551 ถึง
ปัจจบุนั) ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการแผนกบญัชี โดยรับผิดชอบในการจดัทํางบการเงิน และเปิดเผยข้อมลูตามรายละเอียดประกอบ
งบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยเป็นผู้มีคณุสมบตัิ วฒุิการศึกษา ประสบการณ์ และการรอบรบที�
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่ว 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทํารายการกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซึ�งรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ +นนั +นเป็นการทํารายการกบักรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ เกี�ยวข้องตามมาตรา 
258 ซึ�งรายการดงักลา่วได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบและงบระหวา่งกาลที�สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความ
เหมาะสมของการทํารายการดงักลา่ววา่ เป็นรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กบั
บคุคลหรือกิจการอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

12.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สาํหรับงวดบญัชีปี 2556-2557 สิ +นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี + 
ชื�อผู้เกี�ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย (ผู้
ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
97.16% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดงักล่าว 
- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 0.16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +อันเนื�องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

6.95 
 
 

6.69 

6.89 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน
ซ่อมและบริการงานอื�นตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมี
เงื�อนไขการค้าทั�วไปไม่ตา่งจากที�ทํากบับคุคลอื�น 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื +อขาย
ใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบับุคคล
อื�น 

� บ ริ ษั ท ฯ  ซื +อ สิ น ค้ า  วัต ถุ ดิ บ แ ล ะ
อปุกรณ์ตา่งๆ 

� บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +อันเนื�องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.002 
 

0.002 

0.00 
 

0.00 

- บริษัทฯ ซื +อหวัรถและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดย
มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ ขายรายอื�น ราคาและ
เงื�อนไขการค้าที�เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื +อขายใกล้เคียง
กบัราคาที�ซื +อขายกบับคุคลอื�น 

� บริษัทฯ แบ่งพื +นที�อาคารสํานกังานให้ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็น
ที�ตั +งสํานกังาน 

0.36 
 

0.36 
 

- บริษัทฯ แบ่งพื +นที�อาคารสํานักงานใหญ่ให้ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นที�ตั +งสํานกังาน ในอตัรา
ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี 
โดยคดิคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดที�มี
ความเหมาะสม 
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   1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)  

(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ มีการซื +อเครื�องหมายการค้า
ซึ�งเป็นกรรมสิทธิGของ บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) เป็นทรัพย์สินบริษัทฯ 
จากเดิมที�ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่
คดิมลูคา่ 

4.67  0.00 - เดมิเครื�องหมายการค้าดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิGของบจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้
ร่วมกันโดยไม่คิดมูลค่า เมื�อบริษัทฯ แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน และเครื�องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที�
รู้จกัในกลุ่มลกูค้า บริษัทฯ จงึทําสญัญาซื +อเป็นทรัพย์สิน
บริษัทฯ ในราคาที�ตกลงโดยให้บริษัทประเมินอิสระทํา
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินซึ�งมลูคา่ที�ประเมินมีราคาสูง
กว่าราคาที�ตกลง คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้ทํา
การซื +อเป็นทรัพย์สินบริษัทในราคาที�ตกลง 

- เหน็วา่มีความจําเป็น และเหมาะสม
โดยพิจารณารายการ  และการ
ประเมินมูลค่าจากผู้ ประเมินอิสระ
แล้ว 

� บ ริ ษั ท ฯ  ข า ย ท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เ ภ ท
ยานพาหนะให้ 

 

0.00 0.234 - บริษัทฯ ขายรถหัวลากที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมทั +งมี
ปัญหาขดัข้องต้องซ่อมแซมบ่อยครั +ง ให้ บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) นําไปใช้ประโยชน์ ราคาขายเท่ากบัมลูค่า
ตามบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เสื�อมราคาสะสม 

- การกําหนดราคาซื +อขายตามมูลค่า
สุทธิทางบัญชีและมีการประเมิน
ราคาตามสภาพเทียบเคียงกับราคา
ตลาดแล้ว จงึถือวา่เหมาะสม 

� บริษัทฯ ซื +อทรัพย์สินประเภทที�ดิน
พร้อมบ้านพกัอาศยัและยานพาหนะ 

6.69 0.00 - บริษัทฯ ซื +อที�ดินพร้อมบ้านพกัอาศยัจํานวน 3 หลงั จาก 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื�อเป็นสวสัดกิารบ้านพกั 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึ�งประเมินเพื�อ 

   พนกังาน ซึ�งเดมิไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาที�ซื +อ เป็น
ราคาตกลงเท่ากับราคาประเมินโดยผู้ ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระเทา่กบั 4.50 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ซื +อรถพื +นเรียบจํานวน 5 คนั จาก บจก.ขอนแก่น 
ช.ทวี (1993) เพื�อใช้ในการดําเนินธุรกิจ ราคาที�ซื +อมาคนั
ละ 0.30 ล้านบาท เท่ากับมลูค่าตามบญัชีคงเหลือสุทธิ
หลังหักค่าเสื�อมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น
ราคาตกลงเทา่กบัราคาประเมิน 

- มีการปร ะ เมิ นราคาต ามส ภาพ
เทียบเคียงกับราคาตลาด โดยมี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดรถมือ
สอง 
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1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 

� คา่ธรรมเนียมใช้หลกัทรัพย์ของ บจก.
ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คํ +าประกัน
วงเงินของบริษัทฯ 

 
 
 

 

0.45 
 
 
 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลกัทรัพย์ของ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คํ +าประกนั จากเดิมไม่คิด
มลูคา่ และเพื�อให้มีความชดัเจน  จงึคิดค่าธรรมเนียมใน
อตัราเทา่กบั บริษัทอื�นที�ดําเนินธุรกิจให้ยืมหลกัทรัพย์คํ +า
ประกนั 

 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทที�
เ กี�ยวข้องคํ +าประกันตามวงเงินที�
ได้ รับจากธนาคาร เพื�อใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทตามความ
จําเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา
เ ท่ ากับบ ริ ษัทฯ  ใ ช้ข อ ง ส ถาบัน
การเงินอื�น ถือวา่เหมาะสม 

� บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด เ จ้ า ห นี +อื� น อั น
เนื�องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ +นงวดบญัชี 

0.05 
 

0.05 
 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ
 

- เ งื� อนไขใกล้เคียงกับที� ไ ด้ รับจาก
บุคคลอื�นและไม่ มี รายการในปี 
2555 

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 จําหน่ายสินค้า และบริการงาน
ซอ่มตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วง 

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +การค้ารวมเงิน
มัด จํ าล่ วง ห น้า  อัน เ นื� อ ง ม าจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

4.34 
 

4.65 

0.05 
 

0.00 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า
ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขายรายอื�น ราคา
และเงื�อนไขการค้าที�เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื +อขาย
ใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบับุคคล
อื�น และเงื�อนไขใกล้เคียงกบัที�ให้แก่
บคุคลอื�น 

� บริษัทฯ มีการซื +อสินค้า วัตถุดิบและ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
 

� บริ ษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี +การ ค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ +นงวดบญัชี 

17.05 
 
 

0.09 

22.23 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ ซื +อหวัรถ อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซื +อขายที�
ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาที�ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื +อขายใกล้เคียง
กบัราคาที�ซื +อขายกับบุคคลอื�น และ
เ งื�อนไขใกล้เคียงกับที� ไ ด้ รับจาก
บคุคลอื�น 

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

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +อันเนื�องมาจาก
รายการดงักล่าว  ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

1.05 
 
 

0.28 

0.30 
 
 

0.04 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ไม่มีโปรแกรมบญัชี จึงมี
การว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชี
และอื�นๆ โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/
เดือน ในโครงการ OPV ซึ�งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้
งานเพื�อประเมินความถี�ของการใช้งานและนํามา
คํานวณในการกําหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ที�
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก
ทั�วไป 
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2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

(ตอ่) 
 

บุคคลภายนอกทั�วไป ซึ�งปัจจุบนัได้จบโครงการแล้วใน
เดือน กรกฎาคม 2556 

3. Doll Fahrzeugbau GmbH 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
1.82% ของทนุชําระแล้วก่อน
เสนอขาย IPO 

� บริษัทฯ มีการสั�งซื +อสินค้าจาก 
 Doll Fahrzeugbau GmbH 

� บริ ษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี +การ ค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ +นงวดบญัชี 

70.07 
 

24.96 

119.97 
 

2.38 

- บริษัทฯ สั�งซื +อวัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau 
GmbH ตามธุรกิจการค้าปกติ เพื�อใช้ในการผลิตสินค้า 
ตามเงื�อนไขสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกนั โดย
มี เ งื� อนไขการ ค้าตามธุ ร กิจการ ค้าปกติของ  Doll 
Fahrzeugbau GmbH 

- มีความเหมาะสมและมีเ งื�อนไข
การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกต ิ
ราคาซื +อขายใกล้เคียงกับราคาที�ซื +อ
ข ายกับบุค ค ล อื� น  แ ล ะ เ งื� อ นไ ข
ใกล้เคียงกบัที�ได้รับจากบคุคลอื�น 

� บริษัทฯ มีการจําหน่ายอะไหล่ 
� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +อันเนื�องมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.00 
0.00 

0.004 
0.00 

- บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau GmbH 
เนื�องจากมาตดิตอ่งานในประเทศไทย โดยมีการกําหนด
ราคาคา่บริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ 

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

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 

0.27 0.02 - บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอื�น ราคาและเงื�อนไขการค้าที�เสนอมาอยู่ในเกณฑ์
ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื +อขาย
ใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบับุคคล
อื�น 

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +อันเนื�องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.06 0.00 - บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เ งื� อนไขอยู่ ในเกณฑ์ปกติเท่ากับ
ลกูค้าอื�น 

� บริษัทฯ มีการซื +อวตัถดุบิและอะไหล่ 9.12 0.58 - บริษัทฯ ซื +อวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ - มีความเหมาะสมและมีเงื�อนไข 
� บริ ษัทฯ  มียอดเ จ้าหนี +การ ค้าอัน

เนื�องมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน
สิ +นงวดบัญชี และเป็นรายการซื +อ
สินค้าก่อนเป็นบริษัทที�เกี�ยวโยงกนั 

0.08 0.32 -  โดยมีเงื�อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.
รวมทวีขอนแก่น ซึ�งอยู่ในราคาที�ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซื +อขาย และเงื�อนไขใกล้เคียงกับที�
ไ ด้ รับจากบุคคลอื�น  ซึ�ง เ กิดจาก
การค้าในอดีต 

5. หจก. ตั +งฮั�วซงินครปฐม 
- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และเป็น
หุ้นส่วนบริษัท 

 

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 
 

� บริษัทฯ มีการสั�งซื +อสินค้า,วตัถดุบิ 

0.09 
 
 
 

2.95 

0.14 
 
 
 

37.78 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม
ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
รายอื�น ราคาและเงื�อนไขการค้าที�เสนอมาอยู่ในเกณฑ์
ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซื +อวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื +อขาย
ใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบับุคคล
อื�น 
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6. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี� 
เซฟวิ�ง ไลท์ติ +ง โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั 

� บ ริ ษั ท ฯ  จํ า ห น่ า ย ห ล อ ด  LED 
และควบคมุสต๊อค 

� บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 
� บริษัทฯ มีลูกหนี +อื�นอันเนื�องมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 
� บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 

0.00 
 

0.59 
 0.59 

 

0.29 

76.60 
 

6.75 
18.77 

 

0.51 

- บริษัทฯ คิดค่าบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตาม
ความจําเป็นเนื�องจาก Joint Venture ยงัไม่มีบุคคลากร
เ อ ง  เ พื� อ เ ส น อ ง า น โ ค ร ง ก า ร ใ น กํ า กั บ ข อ ง
กระทรวงกลาโหม 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น และการกําหนดราคา
ของบริษัทฯ 

7. JVCC JOINT VENTURE. 
- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั  

� บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 
� บริษัทฯ มีลูกหนี +อื� นอันเ นื� องจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.30 
0.30 

0.00 
0.30 

- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื�องจาก 
Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพื�อเข้าร่วมเสนอ
งานโครงการต่างๆ ทั +งทางราชการ และเอกชน ที� มี
เงื�อนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที�เข้าร่วมเสนอ
โครงการมากกวา่ 270 ล้านบาท ขึ +นไป  

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั +นและจํานวนเงิน
ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

8. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สดัส่วน 45.348% ของทนุชําระ
แล้ว ณ ปิดสมดุเมื�อวนัที� 
30/12/2557 
- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,986.05 
ล้านบาท  

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 423.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +า
ประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม101.00 ล้าน 
บาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 76.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +า
ประกนัหนี +ดงักล่าว 

 

9. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
2.801% ของทนุชําระแล้ว ณ 
ปิดสมดุเมื�อวนัที� 30/12/2557 
- กรรมการ 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 4 แหง่ 
รวม 1,986.05 
ล้านบาท  

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 423.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +า
ประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 
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-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 101.00 ล้าน
บาท  

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 76.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +า
ประกนัหนี +ดงักล่าว 

 
 

 

10. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุ
ไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
2.167% ของทนุชําระแล้ว ณ 
ปิดสมดุเมื�อวนัที� 30/12/2557 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

� บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานกังานที�
กรุงเทพมหานคร  

� เจ้าหนี +จากรายการดงักล่าว ณ วนัสิ +น
งวดบญัชี 

1.40 
 

0.20 

1.20 
 

0.20 
 

- บริษัทฯ เช่าพื +นที�สํานกังาน สาขากรุงเทพมหานคร ใน
อตัราคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท  
 
 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ
คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที�
เหมาะสม 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 
 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 
รวม 1,696.00 
ล้านบาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 240.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทฯ แล้ว แตย่งัคงเป็นผู้ คํ +าประกนัหนี +โดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการคํ +าประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 101.00 
ล้านบาท  

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 76.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อย 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

11. นายสรุพล ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
2.722% ของทนุชําระแล้ว ณ 
ปิดสมดุเมื�อวนัที� 30/12/2557 
- บดิาของนายศริิวฒัน์ ทวีแสง  
สกลุไทย (กรรมการ) 
 
 
 
 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 3 แหง่ 
รวม 1,366.05 
ล้านบาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 183.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยนายสุรพลฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ คํ +าประกันหนี +โดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการคํ +าประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการบ ริ ษัทเ ป็นผู้ คํ +าประกันวง เงิ นดังกล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอื�น โดยนายสุรพล  ทวีแสง
สกุลไทย  ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่
ยังคงเป็นผู้ คํ +าประกันหนี +โดยไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +า

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 
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ชื�อผู้เกี�ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
นายสรุพล ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 
ประกนัหนี +ดงักล่าว 

12. นายสรุะชยั ทวีแสงสกลุไทย 
- พี�ชายของนายสรุเดช  ทวีแสง
สกลุไทย  
 
 
 
 

 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

 
 
 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 3 แหง่ 
รวม 1,366.05 
ล้านบาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 183.00 ล้าน
บาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการเป็นผู้ คํ +าประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก
หลักประกันอื�น โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ คํ +าประกันหนี +โดยไม่
คดิคา่ตอบแทนการคํ +าประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท  

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 65.00 ล้าน
บาท  

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการบ ริ ษัทเ ป็นผู้ คํ +าประกันวง เงิ นดังกล่ าว 
นอกเหนือจากหลกัประกนัอื�น โดยนายสุระชยัฯ ออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็นผู้ คํ +าประกนัหนี +
โดยไม่คดิคา่ตอบแทนการคํ +าประกนัหนี +ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั +งมีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 
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12.2. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั +งที� 2/2558 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับ
ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ +นกบับคุคล หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งกนัที�เกิดขึ +นใน
งวดบญัชีปี 2557 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล กอปรกบัการกําหนดราคาหรือเงื�อนไขของรายการดงักลา่วถือเป็นราคายตุิธรรม 
และได้มีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึ�งประเมินเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด
เปรียบเทียบ แล้วแตค่วามเหมาะสม จึงไมทํ่าให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
 

12.3. มาตรการหรือขั 3นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั +งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2556 ได้อนมุตัิในหลกัการเกี�ยวกบันโยบาย และ
ขั +นตอนการทํารายการระหว่างกัน เพื�อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไป
อยา่งโปร่งใส และเพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
 กรณีที�มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้
สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบั
ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั +น ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ +น บริษัทฯ จะให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหวา่ง
กันดงักล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั +งนี +บริษัทฯ จะทําการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
 

12.4. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควร โดยตั +งอยูบ่นเงื�อนไขทางการค้าตามปกต ิ
สามารถอ้างอิงได้กับเงื�อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที�บริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก ทั +งนี + บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 
(mai) รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ที�สําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดย
เคร่งครัด 
 ในกรณีที�จะต้องมีการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบตัิตามประกาศ เรื�องระเบียบการ
จดัซื +อและจดัจ้าง รวมทั +งปฏิบตัิตามขั +นตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั ตามที�กลา่วไว้ในข้อ 12.3 ข้างต้น กลา่วคือ 
จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาและเงื�อนไขจากผู้จดัจําหนา่ย หรือ ผู้ รับจ้างอื�นที�ไม่ใช่บคุคลที�เกี�ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบ
เสนอราคา (Quotation) ที�ระบุราคาและเงื�อนไขต่างๆ ที�ออกโดยผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื�อใช้
ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั +น ก่อน
นําเสนอขออนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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12.5. มาตรการในอนาคตเพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สําหรับบริษัทที�มีหรืออาจจะมีโอกาสดําเนินธุรกิจเกี�ยวเนื�องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที�
เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ เนื�องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ภายใต้กฎระเบียบที�เกี�ยวข้องของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ�งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพื�อรวมบริษัทดงักลา่วเข้าอยู่ภายใต้อํานาจการควบคมุ
ของบริษัทฯ ดงันั +น เพื�อเพิ�มความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเพื�อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิภายใต้กฎเกณฑ์ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี�ยวกบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง
ได้ลงนามสญัญาข้อตกลงกบับริษัทดงักลา่ว เพื�อกําหนดกรอบในการดําเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเพื�อขจดัโอกาสที�จะเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ทั +งนี + รายละเอียดของบริษัทที�เกี�ยวข้องดงักลา่ว รวมทั +งสาระสําคญัของสญัญาข้อตกลงที�
เกี�ยวข้อง มีดงันี + 
 
1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จาํกัด (“CTV-1993”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอํานาจควบคมุ : การถือหุ้น 

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

กรรมการ 
นางสาวรุ่งทิวา  ทวีแสงสกลุไทย                                                                                                                              

ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเชื�อเช่าซื +อรถบรรทกุ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิG 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 56) 

: 303.05 ล้านบาท 

เหตทีุ�ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพื�อป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัที� 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี + 
1. CTV-1993 จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและรับประกนัต่อกนัว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาทั +งสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี + ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่สามารถนําทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัที�ลงนามสญัญา จนกวา่คูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องจะตกลงเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น 

 

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จาํกัด (“Volrep”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอํานาจควบคมุ : 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  จาํกัด (“Volrep”) 
ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วง ชิ +นส่วนอะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิG 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 56) 

: 94.25 ล้านบาท 

เหตทีุ�ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพื�อป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัที� 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี + 
1. Volrep จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 
2. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกนัว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สญัญาทั +งสองฝ่ายภายใต้สญัญาฉบบันี + ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ 
รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่สามารถนําทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัที�ลงนามสญัญา จนกว่าคูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องจะตกลงเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น 

 

 ทั +งนี +  หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทที�เกี�ยวข้องข้างต้น ซึ�งรวมถึงการแก้ไข
เพิ�มเติมเงื�อนไขในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทํารายการกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งโดยจะผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาการทํารายการนี + ทั +งนี + กรรมการทา่น
ใดซึ�งเป็นผู้มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถมีสว่นร่วมในการพิจารณา
อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยเรื�องรายการที�เกี�ยวโยง
กนั และจะเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีอยา่งตอ่เนื�อง 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1  ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
 

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญช ี

 รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2555 - 2557 สามารถ
สรุปได้ดงันี 2 
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2555 สิ 2นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 โดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3425 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับอนญุาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบญัชี 

: แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื�อนไขวา่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อยา่ง
ถกูต้อง ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2556 สิ 2นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 โดยนายพิศษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 2803 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับอนญุาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบญัชี 

: แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการได้อย่าง
ถกูต้อง ตามที�ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยให้สงัเกตหมายเหต ุ2 กลุม่บริษัท 
ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�องภาษีเงินได้มาใช้เริ�มตั 2งแต่วันที� 1 มกราคม 2556 ตัวเลข
เปรียบเทียบถือตามงบการเงินสําหรับปีสิ 2นสดุวนัที� 1 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที�ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีอื�นในสาํนกังานเดียวกนั และหลงัจากการปรับปรุงตามที�กลา่วไว้ในหมายเหต ุ2 ได้ทําการตรวจสอบ
รายการปรับปรุงตวัเลขเปรียบเทียบดงักลา่วและเห็นว่ารายการปรับปรุงดงักลา่วเหมาะสมและปรับปรุง
โดยถกูต้อง 

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2557 สิ 2นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัต ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3534 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับอนญุาต
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี 2 แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ 2นสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 
 ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ สิ -นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ -นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ -นสุด 31 ธ.ค. 57 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7.90 0.95% 3.69 0.36% 23.70 2.13% 
ลกูหนี 2การค้า-สทุธิ 117.80 14.14% 132.76 13.07% 179.17 16.10% 
มลูคา่งานเสร็จที�ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บจากลกูค้า 86.50 10.38% 203.19 20.01% 190.26 17.10% 
เงินให้กู้ ยืมและดอกเบี 2ยค้างรับจากบคุคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ลกูหนี 2อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 16.55 1.99% 1.87 0.18% 0.04 0.00% 
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 211.52 25.34% 260.09 25.61% 297.77 26.76% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 0.26 0.03% 22.09 2.17% 15.93 1.43% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 440.53 52.77% 623.69 61.41% 706.87 63.53% 
เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ 2าประกนั 13.40 1.61% 3.90 0.38% 3.90 0.35% 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
เงินลงทนุระยะยาว 1.00 0.12% 1.00 0.10% 1.00 0.09% 
ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 328.36 39.42% 336.99 33.18% 361.32 32.47% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 34.09 4.09% 38.57 3.80% 31.95 2.87% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 10.21 1.23% 7.44 0.73% 7.47 0.67% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 7.28 0.87% 4.05 0.40% 0.21 0.02% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 394.34 47.23% 391.95 38.59% 405.85 36.47% 

รวมสินทรัพย์ 834.87 100.00% 1,015.64 100.00% 1,112.72 100.00% 

เงินกู้ ยืมระยะสั 2นสถาบนัการเงิน 533.41 64.03% 332.32 32.72% 305.91 27.49% 
เจ้าหนี 2การค้า 94.28 11.32% 109.41 10.77% 55.93 5.03% 
สว่นของหนี 2สินตามสญัญาเชา่การเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 7.25 0.87% 3.61 0.36% 1.39 0.12% 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20.27 2.43% 2.17 0.21% 0.92 0.08% 
เจ้าหนี 2อื�นกิจการที�เกี�ยวข้อง 0.04 0.00% 0.27 0.03% 0.25 0.02% 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 14.26 1.71% 23.54 2.32% 22.24 2% 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 3.75 0.45% 1.75 0.17% 19.17 1.72% 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยและหนี 2สินหมนุเวียนอื�น 37.94 4.54% 28.69 2.82% 50.40 9.06% 

รวมหนี 2สินหมนุเวียน 711.20 85.19% 501.76 49.40% 456.21 41.00% 
หนี 2สินตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 2.65 0.32% 1.58 0.16% 3.30 0.30% 
เงินกู้ ระยะยาว-สทุธิ 5.31 0.64% 4.38 0.43% 3.46 0.31% 
หนี 2สินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 7.40 0.89% 9.90 0.98% 13.50 1.21% 
สว่นแบง่ขาดทนุจากกิจการที�ควบคมุร่วมกนั 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนี 2สินไมห่มนุเวียน 15.36 1.84% 15.87 1.56% 20.26 1.82% 

รวมหนี -สิน 726.56 87.03% 517.63 50.96% 476.47 42.82% 

ทนุจดทะเบียน 130.00 15.61% 270.00 26.58% 270.00 24.26% 
ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว 130.00 15.61% 180.00 17.72% 180.00 16.18% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น และอื�นๆ (ดรูายละเอียดหน้า 17.10) 0.00 0.00% 291.36 28.69% 343.08 30.83% 
สว่นลดจากการเพิ�มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (5.63) (0.68%) (5.63) (0.55%) (5.63) (0.51%) 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม (16.05) (1.93%) 32.28 3.18% 118.79 10.68% 

จดัสรรแลว้ 0.00 0.00% 1.52 0.15% 5.51 0.50% 
ยงัไม่ได้จดัสรร (16.05) (1.93%) 30.76 3.03% 113.28 10.18% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 108.31 13.00% 498.01 49.03% 636.24 57.18% 
สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 108.31 13.00% 498.01 49.03% 636.24 57.18% 

รวมหนี -สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 834.87 100.00% 1,015.64 100.00% 1,112.72 100.00% 
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 ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 625.66 93.40% 767.46 88.17% 1,215.92 80.36% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 44.20 6.60% 102.95 11.83% 297.10 19.64% 

รวมรายได้ 669.86 100.00% 870.41 100.00% 1,513.02 100.00% 
ต้นทนุงานตามสญัญา 495.82 74.02% 594.05 68.25% 965.65 63.82% 
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 27.76 4.14% 79.32 9.11% 214.86 14.20% 

รวมต้นทุน 523.58 78.16% 673.37 78.06% 1,180.51 78.02% 

กาํไรขั -นต้น 146.28 21.84% 197.04 22.64% 332.51 21.98% 

รายได้อื�น/1 21.30 3.18% 4.46 0.51% 7.93 0.52% 
กําไรก่อนคา่ใช้จา่ย 167.58 25.02% 201.51 23.15% 340.45 22.50% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 99.62 14.87% 118.45 13.61% 185.35 12.25% 
กําไรจากการดําเนินงาน 67.96 10.15% 83.06 9.54% 155.09 10.25% 

ต้นทนุทางการเงิน 40.73 6.08% 26.59 3.05% 19.31 1.28% 
สว่นแบง่ขาดทนุจากกิจการที�ควบคมุร่วมกนั 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 27.23 4.07% 56.48 6.49% 135.78 8.97% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 5.79 0.86% 8.14 0.94% 38.47 2.54% 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 21.45 3.20% 48.34 5.55% 97.31 6.43% 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 21.45 3.20% 48.34 5.55% 97.31 6.43% 

          
การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21.45 3.20% 48.34 5.55% 97.31 6.43% 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

          

กําไรตอ่หุ้น # สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 16.50   0.07  0.14  
มลูคา่หุ้นสามญัที�ตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00   0.25  0.25  
จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 1.30   720.00  720.00  

ปรับปรุงมลูคา่หุ้นสามญัที�ตราไว้เพื�อการเปรียบเทียบ         
กําไรตอ่หุ้น # สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) 0.04   0.07  0.14  
มลูคา่หุ้นสามญัที�ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25   0.25  0.25  
จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 520   720  720  
ปรับปรุงคํานวณการปรับฐานจํานวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO และ ใช้สิทธิตาม warrant ที�ออก(Fully Dilute) 

กําไรตอ่หุ้น # สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น) 0.03/2  0.04/3  0.09  

มลูคา่หุ้นสามญัที�ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25    0.25   0.25   
จํานวนหุ้นสามญั - หลงัเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น) 720   1,079.9   1,079.9   

หมายเหต ุ : /1 รายได้อื�น ประกอบด้วย กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบี 2ยรับ และรายได้อื�นๆ 
  /2 กําไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) : คํานวณจากกําไรสทุธิของปี 2555 หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั 2งหมดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่

ประชาชน (IPO) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทั 2งนี 2 จํานวนหุ้นสามญัหลงั IPO เทา่กบั 720 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น 
      /3 กําไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) : คํานวณจากกําไรสทุธิของปี 2556 หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั 2งหมดหลงัใช้สิทธิตาม warrant ที�ออก

(Fully Dilute)  ทั 2งนี 2 จํานวนหุ้นสามญัหลงัใช้สิทธิตาม warrant ที�ออก เทา่กบั 1,079.9 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น 
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ตรวจสอบแล้ว

สรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

27.24                  56.48                  135.78                 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดรับ/(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 96.39                  115.19                 221.53                 
การเปลี(ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน :

ลูกหนี0การคา้และลูกหนี0 อื(น (33.08)                 (128.16)               (30.73)                 
งานระหว่างทาํส่วนที(เกินกว่าเงนิรับล่วงหน้าตามสัญญา -                          (6.33)                   5.39                    
มูลค่างานตามสัญญาที(ยังไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 3.55                    -                          -                          
สินคา้คงเหลือ (13.54)                 (47.32)                 (35.52)                 
เครื(องมือทางการเงนิ -                          0.11                    (0.81)                   
ภาษีมูลค่าเพิ(ม -                          (4.70)                   (1.10)                   
เงนิฝากสถาบันการเงนิที(มีภาระค ํ0าประกัน -                          9.50                    -                          
เงนิมัดจาํ -                          3.20                    0.07                    
เจ้าหนี0การคา้และเจ้าหนี0 อื(น 23.82                  4.20                    (34.13)                 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื(น (10.11)                 -                          -                          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น (0.42)                   
เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที(เกินกว่างานระหว่างทาํ -                          9.72                    (1.74)                   
จาํนวนที(เรียกเก็บจากลูกคา้สูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา (11.44)                 -                          -                          
หนี0 สินหมุนเวียนอื(น 1.83                    (1.04)                   2.07                    

   ก่อนดอกเบี0ยรับ ตน้ทุนทางการเงนิจ่ายและภาษีเงนิได้จ่าย 57.00                  (45.62)                 125.03                 
ดอกเบี0ยรับ -                          0.29                    0.27                    
ตน้ทุนทางการเงนิจ่าย

- ดอกเบี0ยจ่ายเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ -                          (27.06)                 (18.38)                 
เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (4.35)                   (7.35)                   (17.31)                 

เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 52.65                  (79.74)                 89.61                  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิให้กู้ยืมระยะสั0นแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกัน (รับ) จ่าย สุทธิ 90.39                                    -        -                          
ดอกเบี0ยรับจากการให้กู้ยืม 20.40                  
เงนิสดจ่ายซ ื0อสินทรัพย์ถาวร (152.95)               (28.27)                 (49.44)                 
เงนิสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.84                    -                          0.28                    
เงนิสดจ่ายซ ื0อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1.68)                   (8.48)                   (1.16)                   
เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทนุ (43.02)                 (36.75)                 (50.32)                 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงนิกู้ย ืมระยะสั0นจากสถาบันการเงนิ รับ (ชาํระคนื) สุทธิ 19.04                  (201.09)               (26.41)                 
เงนิกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ รับ (ชาํระคนื) สุทธิ (26.01)                 (20.27)                 (0.92)                   
จ่ายชาํระคนืหนี0 สินตามสัญญาเช่าการเงนิ (6.88)                   (7.71)                   (3.86)                   
เงนิปันผลจ่าย -                          -                          (10.80)                 
เงนิสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                          -                          22.71                  
เงนิสดรับจากการออกจาํหน่ายหุ้นสามัญ -                          341.36                 -                          
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (13.84)                 112.29                 (19.28)                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ0มขึ3น(ลดลง)สทุธิ (4.22)                   (4.20)                   20.00                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือตน้ปี 12.11                  7.90                    3.69                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายปี 7.90                    3.69                    23.70                  

เงนิสดได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้
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(ค) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิ   ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

          
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.62 1.24 1.55 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.30 0.69 0.87 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.08 (0.13) 0.19 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี 2การค้า เทา่ 6.50 6.81 9.51 
ระยะเวลาเก็บหนี 2เฉลี�ย วนั 55  53 38 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 2.75 2.86 4.23 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย วนั 131 126 85 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี 2 เทา่ 5.56 5.19 10.43 
ระยะเวลาชําระหนี 2 วนั 65  69 35 
Cash cycle วนั 121  110 88 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio) 
อตัรากําไรขั 2นต้น % 21.84% 22.64% 21.98% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 10.15% 9.54% 10.25% 
อตัรากําไรอื�น % 0.00% 0.16% 0.87% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % 77.46% (96.00%) 57.78% 
อตัรากําไรสทุธิ % 3.20% 5.54% 6.38% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 20.90% 15.94% 17.16% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.63% 5.22% 9.14% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 15.51% 21.78% 34.51% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.82  0.94 1.43 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 
อตัราสว่นหนี 2สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 6.69 1.04 0.75 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 2ย/1 เทา่ 2.43 (1.68) 6.82 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis/1 เทา่ 1.35 (11.70) 0.97 

อตัราการจา่ยเงินปันผล/2 % 0.00% 22.34% 50.35% 

                         หมายเหต ุ:  /1 คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน+มลูคา่งานที�ยงัไมเ่รียกเก็บ เทา่กบักระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานสทุธิ 

  /2 คํานวณจากกําไรสทุธิประจําปี (งบเฉพาะกิจการ) 
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14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

14.1 ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที$ผ่านมา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสาน และติดตั /งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกบัยานยนต์เพื�อการ
พาณิชย์ รวมทั /งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เกี�ยวกบัระบบราง โลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ เข้ากบัการ
จดัการอยา่งมืออาชีพ อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั รถบรรทกุ
เครื�องดื�ม รถขนสง่ไปรษณีย์ รถพว่ง-รถกึ�งพว่งพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝั�ง (OPV) โครงการ
บริการงานซอ่มและศนูย์ซอ่มให้แก่ Linfox สาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลติภณัฑ์ของ
บริษัทฯ เป็นการผลติตามคําสั�งซื /อของลกูค้า (Made to Order) ให้กบัภาคเอกชน และหนว่ยงานราชการ ทั /งในประเทศและ
ตา่งประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจํานวน 1 บริษัท ดําเนินธุรกิจดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบ และติดตั /งตู้บรรทกุไฟ
เบอร์กลาส นํ /าหนกัเบา สาํหรับบรรทกุสนิค้า อาหารสดและแห้ง ซึ�งหากพิจารณาภาพรวมของผลการดําเนินงานในช่วง 3 ปีที�
ผา่นมาของบริษัทฯ พบวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการดาํเนินธุรกิจ 2 ลกัษณะ ได้แก่ รายได้ตามสญัญา คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 94 ของรายได้รวม และรายได้จากการขายและให้บริการ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 7 ถึงร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

 ในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเทา่กบั 691.16 ล้านบาท 874.87 ล้าน

บาท และ 1,520.95 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2555-2557 บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่) 
เทา่กบั 21.45 ล้านบาท 48.34 ล้านบาท และ 97.31 ล้านบาท ตามลาํดบั  
 ทั /งนี / ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีมลูค่าโครงการคงเหลือที�ยงัไม่ได้สง่มอบ (Backlog) 
จํานวน 623.62 ล้านบาท ประกอบด้วย งานที�ยงัไม่สง่มอบของบริษัทฯ 595.92 ล้านบาท และงานของบริษัทย่อย 27.70 ล้าน
บาท (รายละเอียดตามหวัข้อ 2.8 งานที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ หน้า 1.2-22) และบริษัทฯ ตั /งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2558 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ปี 2557 
 
14.1.1   ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในงวดบญัชีปี 2555-2557 เทา่กบั 691.16 ล้านบาท 874.87 ล้านบาท และ 
1,520.95 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงได้ ดงันี / 

ประเภทรายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 625.66  93.40% 767.46 88.17% 1,215.92 80.36% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 44.20  6.60% 102.95 11.83% 297.10 19.64% 

รวมรายได้ 669.86  100.00% 870.41 100.00% 1,513.02 100.00% 

รายได้อื�น/2 21.30  3.08% 4.46 0.51% 7.93 0.52% 

รวมรายได้ทั 2งหมด 691.16   874.87  1,520.95  

หมายเหต ุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part การขายสินค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ) การขายสนิค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร รายได้คา่เชา่ ดอกเบี /ยรับ และรายได้อื�นๆ 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2555-2557 
ประเทศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ประเทศไทย 351.60 52.49% 505.75 58.10% 1,017.47 67.25% 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 188.52 28.14% 122.65 14.09% 239.68 15.84% 
ประเทศสิงคโปร์ 0.00 0.00% 28.72 3.30% 3.20 0.21% 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 0.04 0.01% 22.33 2.57% 13.00 0.86% 
ประเทศอื�นๆ 129.69 19.36% 190.96 21.94% 239.67 15.84% 

รวมรายได้ 669.86 100.00% 870.41 100.00% 1,513.02 100.00% 
 

 จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบว่า ในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสดัส่วนการขายสินค้าใน

ประเทศเพิ�มมากขึ /นในสว่นสนิค้ากลุม่มาตรฐาน ประเภทรถกึ�งพว่ง (Semi-Trailer) จากการขยายตลาดในประเทศและได้รับผล

จากการที�ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) รวมทั /งในสว่นสินค้ากลุม่บริหารโครงการ จากการเข้าบริหาร

โครงการให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ�ง ทําให้มียอดรายได้เพิ�มขึ /นอย่างต่อเนื�อง  อีกทั /งบริษัทฯ ยังมีการส่งออกสินค้ากลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ(Special Design Product) ประเภทรถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน (Catering Hi-Loaders 

Truck) ไปจําหน่ายยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง โดยกลุม่ประเทศลกูค้าหลกั คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ�งมีสดัสว่น
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ยอดขายในปี 2555-2557 เทา่กบัร้อยละ 28.14 ร้อยละ 14.09 และร้อยละ 15.84 ของรายได้รวมตามลําดบั และกลุม่ประเทศ

ในเอเชีย เช่น สงิค์โปร์ เกาหล ีมาเลเซีย เวียดนาม และฮ่องกง เป็นต้น  

 รายได้ตามสญัญา 
 รายได้ตามสญัญา มีลกัษณะเป็นสญัญาจ้างผลติสนิค้า และ ในสญัญามกีารระบรุาคาคา่สนิค้าไว้อยา่งแนน่อน  
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาตามขั /นความสาํเร็จของงาน (Percentage of Completion Method) กลา่วคือ
เมื�อผลงานตามสญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เชื�อถือเกี�ยวกบัขั /นความสาํเร็จของงาน รายได้ตามสญัญางานจะถกูรับรู้ใน
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยคาํนวณจากความสาํเร็จของกิจกรรมงานตามสญัญา ณ วนัที�รายงาน ขั /นความสาํเร็จของงาน
ตามสญัญาคาํนวณจากอตัราสว่นของต้นทนุงานตามสญัญาที�ทําเสร็จจนถงึวนัที�รายงานกบัประมาณการต้นทนุงานทั /งหมด
ตามสญัญา ในกรณีที�มคีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทั /งหมดของโครงการเกินกวา่มลูคา่รายได้ตามสญัญา บริษัทฯ 
จะรับรู้ประมาณการขาดทนุดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ที�รับรู้แล้วแตย่งัไมถ่งึกําหนด
เรียกชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็นมลูคา่งานเสร็จที�ยงัไมเ่รียกเก็บจากลกูค้าในงบเเสดงฐานะการเงิน 
 รายได้ตามสญัญาประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลติตวัถงัและติดตั /งระบบวศิวกรรมที�เกี�ยวกบัยาน
ยนต์เพื�อการพาณิชย์ โดยมีผลติภณัฑ์อยู ่3 กลุม่ คือ กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product) และผลติภณัฑ์ออกแบบ
พิเศษ (Special Design Product) และรายได้จากการรับบริหารโครงการและบริการ (Project Management and Service) 
สาํหรับรายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลติ และติดตั /งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส นํ /าหนกัเบา ของบริษัทยอ่ยจะถกูนบัรวมเป็น
กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาแยกตามกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี / 
 

ประเภทรายได้ ดาํเนินงานโดย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐาน  277.60 41.14% 236.22 27.14% 578.62 38.24%

- รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง บริษัทฯ / บริษัทย่อย 142.76 21.31% 218.39 25.09% 578.62 38.24%

- ตู้ไฟเบอร์กลาส บริษัทฯ / บริษัทย่อย 134.84 20.13% 17.83 2.05%        0.00 0.00%

2) ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ  348.06 51.96% 531.24 61.03%      637.30 42.12%

- รถลําเลียงอาหารสําหรบัเครื�องบิน บริษัทฯ 348.06 51.96% 376.72 43.28%    584.64 39.04%

- ยานยนต์สําหรบักองทพัและอื�นๆ บริษัทฯ         0.00 0.00% 154.52 17.52%      52.66 3.08%

3) กลุ่มบริหารโครงการและบริการ บริษัทฯ 44.20 6.60% 102.95 11.83%      297.10 19.64%

รวมทั 2งสิ 2น 669.86 100.00% 870.41 100.00% 1,513.02 100.00%
 
 ปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาสงูที�สดุจากผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้จํานวน 348.06 ล้านบาท  531.24 ล้านบาท และ 637.30 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51.96 ร้อยละ 61.03 และ
ร้อยละ 42.12 ตามลาํดบั โดยนบัตั /งแตปี่ 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินสร้างรายได้เป็น
อนัดบัหนึ�งของผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาอยา่งตอ่เนื�อง เนื�องจากบริษัทฯ เน้นทําการตลาดงานรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับ
เครื�องบินมากขึ /น เพราะเป็นผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ มีความชํานาญเป็นพิเศษ มีการปรับรูปแบบให้หลากหลายเพื�อรองรับ
เครื�องบินทกุแบบและทกุขนาดความจผุู้ โดยสาร มีการพฒันาเทคโนโลยีและกระบวนการผลติให้รวดเร็วยิ�งขึ /น จนได้รับการ
ตอบรับเป็นอยา่งดจีากลกูค้าธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศทั�วโลก อีกทั /งบริษัทฯ ยงัได้ออกแบบและพฒันารถลาํเลยีง
อาหารสาํหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ได้สาํเร็จ ซึ�งเป็นเครื�องบินลาํใหญ่ที�สดุในปัจจบุนั ที�ต้องอาศยัความรู้ทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีของงานระบบวิศวกรรมที�แมน่ยาํ บริษัทฯถือเป็นผู้ผลติ 1 ใน 2 รายของโลกที�สามารถผลติได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ 
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มียอดขายผลติภณัฑ์ดงักลา่วเป็นอนัดบัหนึ�งของโลก  ในสว่นของยานยนต์สาํหรับกองทพั บริษัทฯ ได้รับงานใหมเ่พิ�มในปี 
2556 และสาํหรับรถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั ไมม่ีการขายผลติภณัฑ์ดงักลา่วตั /งแตปี่ 2555 สาเหตหุลกัเนื�องมาจากมข้ีอจํากดัการ
แขง่ขนัด้านราคาจากปัจจยัเรื�องอตัราภาษีนําเข้าของวสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบ ซึ�งเกือบทั /งหมดจะต้องนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศเพื�อให้ได้สนิค้าที�มีคณุภาพดี และบริษัทฯ เน้นกําลงัการผลติไปที�การผลติ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน และ
รถตู้พว่งใหญ่ในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกในประเทศ ซึ�งมีคาํสั�งซื /อมาจํานวนมากและตอ่เนื�อง 
 ปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาจากกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานจํานวน 277.60 ล้านบาท  
236.22 ล้านบาท และ 578.62 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.14  ร้อยละ 27.14 และร้อยละ 38.24 ของรายได้รวมตาม
สญัญาตามลาํดบั โดยมีผลติภณัฑ์ที�จําหนา่ยประกอบด้วยรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งที�ลกูค้าต้องการความเป็นพิเศษ เช่น รถที�
สามารถขนสง่สนิค้าขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ขนสง่สนิค้าที�มีนํ /าหนกัมากเป็นพิเศษ เป็นต้น ซึ�งจะต้องอาศยัการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านงานระบบวศิวกรรมที�ลํ /าสมยั ซึ�งบริษัทฯ ได้สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่รายอื�นในเรื�องดงักลา่ว และสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ�มในตวัผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งมาก ผลติภณัฑ์หลกัอีกประเภทหนึ�งในกลุม่นี /คือ ตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ /าหนกัเบา ซึ�ง
ผลติและทําการตลาดโดยบริษัทยอ่ย ก็เป็นอีกหนึ�งผลติภณัฑ์ที�มอีตัราการเติบโตของยอดรายได้มาอยา่งตอ่เนื�องตั /งแตปี่ 2555 
เป็นต้นมา 
 สาํหรับรายได้กลุม่บริหารโครงการตั /งแตปี่ 2552 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการรับจ้างบริหารโครงการ
และเป็นที�ปรึกษาในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง 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  
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับสญัญาในการบริหารโครงการซอ่มบํารุง รถบรรทกุพว่ง และ รถบรรทกุกึ�งพว่ง จากบริษัท 
ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอกชยั ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) 
ทั /งหมด ซึ�งบริษัทฯ ได้บนัทกึเป็นรายได้จากการให้บริการ (ดรูายละเอียดในหวัข้อ รายได้จากการขายและการให้บริการ ถดัไป) 
 
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รับรู้รายได้จากการขายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เมื�อได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�
เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าที�มีนยัสาํคญั ไปให้กบัผู้ซื /อแล้ว รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขายอะไหล ่
(Spare Part) บางประเภทที�บริษัทฯ จําเป็นต้องสั�งนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติงานของลกูค้าเป็นปกติอยูแ่ล้ว 
โดยสว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 เป็นการขายอะไหลใ่ห้กบัลกูค้าตา่งประเทศที�สั�งผลติรถจากบริษัทฯ โดยเฉพาะรถลาํเลยีง
อาหารสาํหรับเครื�องบิน และสว่นที�เหลอืประมาณร้อยละ 20 เป็นการขายให้แก่ลกูค้าในประเทศ รายได้จากการขายยงั
ประกอบด้วยการขายสนิค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ) หรือการขายสนิค้าในสต๊อก เป็นต้น ซึ�งในปี 2556 บริษัทฯ มกีารรับรู้รายได้
จากการขายสนิค้าให้กบัโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง ของกองทพัเรือ ให้กบับริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั เป็นเงินจํานวน 
37.23 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 36.16 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ และในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขาย
และติดตั /งหลอดไฟ LED ให้กบัหนว่ยงานของรัฐบาล โดยผา่นกิจการร่วมค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัทอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้อง ซึ�งรับรู้
รายได้ จํานวน 133.46 ล้านบาท  
 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื�อมีการให้บริการเสร็จเรียบร้อย โดยรายได้ดงักลา่วมาจากการให้บริการรับ
ซอ่มผลติภณัฑ์ โดยสว่นใหญ่จะซอ่มให้เฉพาะรถของลกูค้าหลงัหมดระยะเวลาประกนั ซึ�งสั�งซื /อสนิค้าจากบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยเทา่นั /น บริษัทฯ มเีงื�อนไขรับประกนัสนิค้าเฉลี�ย 1 ปี และในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับสญัญาในการบริหารโครงการซอ่มบํารุง 
รถบรรทกุพว่ง และ รถบรรทกุกึ�งพว่ง จากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอกชยั 
ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ทั /งหมด ซึ�งมมีากกวา่ 1,000 คนั ในศนูย์บริการซอ่มบํารุงของ Tesco-Lotus 
จํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา ศนูย์วงัน้อย ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง  อีกทั /งบริษัทฯ ยงัได้เลง็เห็นโอกาส
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ในการเพิ�มรายได้จากงานซอ่มบริการ จึงได้ทําการเชา่พื /นที�ดินประมาณ 4 ไร่ ที� อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็น
ศนูย์ซอ่มสาํหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตตุ้องซอ่มนาน และรับงานซอ่มบริการจากลกูค้าของบริษัทรายอื�น และลกูค้า
ทั�วไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ�มศกัยภาพในการดแูลลกูค้าที�ศนูย์ซอ่มวงัน้อยเพิ�มขึ /น ซึ�งเป็นทําแลใกล้กรุงเทพฯ ปริมณฑล 
และเพิ�มโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพิ�มขึ /นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจบุนัมลีกูค้าหลายรายต้องการที�จะ
ทําสญัญา PM กบับริษัทฯ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเงื�อนไขตา่งๆ  โดยสดัสว่นรายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ
ในปี 2555-2557 สามารถสรุปได้ดงัตาราง 

ประเภทรายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รวมรายได้จากการขาย 10.87  24.60% 49.43 48.01% 97.74 10.02% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 33.33  75.40% 53.52 51.99% 199.36 89.98% 

รวมทั 2งสิ 2น 44.20  100.00% 102.95 100.00% 297.10 100.00% 

  
 รายได้อื�น 
 รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เช่า, ดอกเบี /ยรับ เป็นต้น ปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
มีรายได้อื�นเทา่กบั  21.30 ล้านบาท  4.46 ล้านบาท และ 7.93 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.08 ร้อยละ 0.51 
และร้อยละ 0.52 ของรายได้รวม ตามลาํดบั ทั /งนี / รายได้ดอกเบี /ยรับจะลดลงไป เนื�องจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รับชําระคืน
หนี /เงินให้กู้ยืมแก่บคุคลที�เกี�ยวข้องทั /งหมดเป็นที�เรียบร้อยแล้วตั /งแตเ่ดือนธนัวาคม ปี 2555 และไมม่ีนโยบายที�จะให้กู้แก่บคุคล
ที�เกี�ยวข้องหรือบคุคลอื�น ยกเว้นเป็นการให้กู้แก่บริษัทยอ่ยเพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ  
 
ต้นทุนและกาํไรขั 2นต้น 
 ต้นทนุงานตามสญัญา ประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดุิบ เงินเดือนและคา่จ้างแรงงานผลติในแผนกตา่งๆ คา่จ้างเหมาจาก
บคุคลอื�น และคา่ใช้จ่ายในการผลติตา่งๆ เป็นต้น บริษัทจะบนัทกึต้นทนุงานตามสญัญาในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยอ้างอิง
กบัขั /นความสาํเร็จของงานตามสญัญา วนัที�รายงาน เมื�อผลงานตามสญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เชื�อถือ ในกรณีที�มี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทั /งหมดของโครงการเกินกวา่มลูคา่รายได้ตามสญัญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุที�คาด
วา่จะเกิดขึ /นเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทนัที และหากบริษัทไมส่ามารถประมาณผลของงานตามสญัญาได้อยา่ง
นา่เชื�อถือ บริษัทจะรับรู้ต้นทนุงานตามสญัญาเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดที�ต้นทนุนั /นเกิดขึ /น 
 ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุสนิค้าที�ขาย เงินเดือนและคา่จ้างของแผนกที�เกี�ยวข้อง และ
การปันคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง เป็นต้น 
 ทั /งนี / บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการกําหนดราคางานตามสญัญาให้มีอตัรากําไรไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 15 และกําหนดให้
มีการทบทวนประมาณการต้นทนุการผลติให้สอดคล้องกบัต้นทนุจริงทกุไตรมาส หรือเมื�อมีปัจจยัใดที�สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุ
งานนั /นๆ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 ในงวดบญัชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุงานตามสญัญาเทา่กบั  495.82 ล้านบาท 594.05 และ 
965.65 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.02  ร้อยละ 68.25 และร้อยละ 63.82 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
อตัราสว่นต้นทนุงานตามสญัญาเมื�อเทียบกบัรายได้รวมลดลงอยา่งตอ่เนื�อง เนื�องจากบริษัทฯ มกีารรับรู้รายได้จากสนิค้ากลุม่
ผลติภณัฑ์มาตรฐาน ซึ�งได้ทําการตลาด เพื�อเป็นการขยายฐานการตลาดให้เพิ�มมากขึ /นจากปีก่อน เป็นการลดความเสี�ยงจาก
การพึ�งพิงธุรกิจเฉพาะกลุม่ และทําให้มีปริมาณการผลติเพิ�มขึ /น  
 และเพิ�มสดัสว่นรายได้ในสว่นการให้บริการ โดยต้นทนุขายและให้บริการเทา่กบั  27.76 ล้านบาท   79.32 ล้านบาท 
และ 214.86 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.80 ร้อยละ 77.04  และร้อยละ 72.32 ของรายได้ตามลาํดบั 
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ต้นทนุขายและให้บริการในปี 2556 เพิ�มขึ /นเนื�องจากมียอดขายสนิค้าให้หนว่ยงานรัฐ ซึ�งเป็นรายการซื /อมา-ขายไป และมีกําไร
ในอตัราตํ�า ทําให้อตัราถวัเฉลี�ยต้นทนุขายเพิ�มขึ /น อีกทั /งปี 2557 ยงัมีรายการขายสนิค้าพร้อมติดตั /งให้หนว่ยงานรัฐอีก ซึ�งกําไร
ในสว่นนี / จะตํ�ากวา่รายได้จากการให้บริการ ทําให้อตัราต้นทนุเฉลี�ยสงูกวา่อตัราให้บริการปกติ แตต่ํ�ากวา่ปี 2556 เนื�องจากมี
รายได้สว่นบริการเพิ�มขึ /น 
 ในงวดบญัชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรขั /นต้นเทา่กบั 146.28 ล้านบาท 197.04 ล้านบาท และ 
332.51 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขั /นต้นร้อยละ 21.84  ร้อยละ 22.64 และร้อยละ 21.98 ของรายได้
ตามลาํดบั จากข้อมลูจะพบวา่อตัรากําไรขั /นต้นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตวัเพิ�มขึ /น ตั /งแตปี่ 2555 ตามทิศทางการเพิ�มขึ /นของ
รายได้ โดยปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในสว่นต้นทนุคา่แรงงานในกระบวนการผลติ จากรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ�ง
บนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (TFR 2:Share Based Payments) จํานวน 14.16 ล้านบาท ซึ�งเป็น
รายการที�เกิดขึ /นเฉพาะในปี 2557 (Non-Recurring items) ซึ�งถ้าไมร่่วมรายการนี / บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีกําไรขึ /นต้นเทา่กบั 
346.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.91  ของรายได้รวม   
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบับคุลากร คา่ใช้จา่ยใน
การสง่ออกสนิค้าไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ คา่ขนสง่สนิค้าในประเทศ และคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื�น เป็นต้น 
 ในงวดบญัชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั  99.62 ล้านบาท 
118.45 ล้านบาท และ 185.35 ล้านบาท ตามลาํดบั คา่ใช้จา่ยที�เพิ�มขึ /นในปี 2557 เนื�องจากมีคา่ใช้จา่ยที�เพิ�มขึ /นตามยอดขาย 
เช่น คา่ขนสง่ คา่ใช้จ่ายเดินทาง และคา่ใช้จา่ยอื�นในการบริการลกูค้า รวมทั /งมกีารปรับเพิ�มเงินเดือนและสวสัดิการ ซึ�งรวมไป
ถึงผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ /นตามฐานเงินเดือนของพนกังาน คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เพื�อปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการเป็น
บริษัทจดทะเบียน คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย เพื�อขยายตลาดในสว่นตา่งๆ และคา่ใช้จ่ายบริหารการจดัเก็บหนี / เป็นต้น 
 โดยปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายสว่นพนกังานจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ�งบนัทกึตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (TFR 2:Share Based Payments) ซึ�งเป็นรายการที�เกิดขึ /นเฉพาะในปี 2557 (Non-Recurring 
items) จํานวนเงิน 14.85 ล้านบาท ซึ /งถ้าไมร่วมรายการนี / บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีคา่ใช้จา่ยขายและบริหารเทา่กบั 175.79 
ล้านบาท 
 
กาํไรก่อนดอกเบี 2ยและภาษี 
 หากพิจารณาข้อมลูกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี /ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) จะ
พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที�ดีและมีทิศทางดีขึ /นมาโดย
ตอ่เนื�อง โดยในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดําเนินงานเทา่กบั 67.96 ล้านบาท 83.06 ล้านบาท และ 
155.09 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานตอ่รายได้เท่ากบัร้อยละ 10.15  ร้อยละ 9.54  และร้อย
ละ 10.25 โดยตั /งแตปี่ 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการปรับกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจโดยเน้นทําการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ที�มี
ความชํานาญ ซึ�งเป็นผลิตภัณฑ์ที�ต้องอาศยัเทคโนโลยีที�ทนัสมยั อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน รถพ่วง-กึ�งพ่วง
ออกแบบพิเศษสาํหรับหนว่ยงานการไฟฟ้า และบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ เป็นต้น  
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุทางการเงินเทา่กบั 40.73 ล้านบาท 26.59 ล้านบาท และ 19.31 
ล้านบาท ตามลาํดบั ต้นทนุทางการเงินดงักลา่วเกิดจากการที�บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระหนี /เงินกู้กบัสถาบนัการเงินจํานวน
มาก เนื�องจากสนิค้าของบริษัทฯ มีมลูคา่สงู และต้องใช้ระยะเวลาในการผลติคอ่นข้างนานโดยประมาณ 3-6 เดือน อีกทั /งการ
สง่มอบสนิค้าจะไมไ่ด้สง่มอบทีละหนว่ย แตจ่ะสง่มอบเป็นสว่นๆ ของคาํสั�งซื /อ ทําให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ ระยะสั /น
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เพื�อสั�งซื /อวสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบจากตา่งประเทศ ซึ�งในปี 2555-2557 มีภาระหนี /เงินกู้ ระยะสั /นจากสถาบนัการเงิน
จํานวน 533.41 ล้านบาท  332.32 ล้านบาท และ 305.91 ล้านบาท ตามลาํดบั จึงสง่ผลให้มีต้นทนุทางการเงินคอ่นข้างสงูในปี 
2555 แตใ่นปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และระดมทนุเพื�อนําเงินมาใช้เป็นทนุหมนุเวยีนได้ รวมทั /งมี
สว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 341.36 ล้านบาท สง่ผลให้ภาระต้นทนุทางการเงินลดลง อีกทั /งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญั
แสดงสทิธิในการซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทรุ่นที� 1 หรือ CHO-W1 ซึ�งจะสามารถใช้สทิธิครั /งแรกได้ในวนัที� 30 ธนัวาคม 
2557 และทกุวนัทําการสดุท้ายของไตรมาสตอ่ไป จนถึงครั /งสดุท้ายในวนัที� 27 ตลุาคม 2559 ซึ�งจะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�ม
ทนุเพื�อนํามาใช้หมนุเวียนในการดําเนินงานเพิ�มขึ /น รวมทั /งบริษัทฯ มีโอกาสที�จะระดมทนุด้วยเครื�องมือทางการเงินผา่นตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อีกในอนาคต 
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 ในปี 2555-2557 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 5.79 ล้านบาท 8.14 ล้านบาท และ 38.47 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เมื�อคาํนวณเปรียบเทียบกบัภาษีเงินได้นิติบคุคลกบักําไรสทุธิก่อนหกัภาษี จะได้อตัราภาษีจ่ายร้อยละ 21.25 ร้อย
ละ 14.42 และร้อยละ 28.33  ตามลาํดบั ทั /งนี /เป็นผลมาจากในปี 2556 บริษัทฯ มกีารจําหนา่ยและมีกําไรจากสนิค้าที�ได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) คอื ตู้ โลหะและตู้อลมูิเนียมสาํหรับบรรทกุสนิค้า และในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มี
คา่ใช้จา่ยจากรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ�งบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (TFR 2:Share Based 
Payments) จํานวนรวม 29.01 ล้านบาท  ซึ�งไมถื่อเป็นคา่ใช้จา่ยทางภาษีอากร และเป็นรายการที�เกิดขึ /นเฉพาะปี 2557  
 
กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มกํีาไรสทุธิ (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 21.45 ล้าน
บาท 48.33 และ 97.31 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่)  ร้อยละ 3.20 ร้อยละ 
5.55 และร้อยละ 6.43 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัรากําไรเพิ�มขึ /น เนื�องจากการขยายตลาดทําให้ยอดขายเพิ�มขึ /น และต้นทนุโดยรวมลดลง อีกทั /ง
ต้นทนุทางการเงินมีสว่นลดลงจากการระดมทนุเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2556 และลดลงตอ่เนื�องจากการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ
ต้นทนุตํ�าและมกีารบริหารการเงินที�มีประสทิธิภาพ 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2555-2557 เทา่กบัร้อยละ 20.90 ร้อยละ 15.94 
และร้อยละ 17.16 ตามลาํดบั โดยบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 108.31 ล้านบาท 
498.01 ล้านบาท และ 636.24 ล้านบาท ตามลาํดบั สาเหตทีุ�อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลงในปี 2556 เนื�องจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่) เพิ�มสงูขึ /นจากการเพิ�มทนุในปี 2556 ด้วยการระดมทนุ
เพื�อเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และผลตอบแทนในปี 2557 เพิ�มขึ /นจากการมีกําไรเพิ�มขึ /น 
 
 14.1.2  ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 834.87 ล้านบาท 1,015.64 

ล้านบาท และ 1,112.72 ล้านบาท (ตามการปรับปรุงรายการจากผู้สอบบญัชีใหม)่ ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของ
สนิทรัพย์รายการสาํคญัดงันี / 
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� เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 

7.90 ล้านบาท 3.69 ล้านบาท และ 23.70 ล้านบาท ตามลาํดบั ประกอบด้วยเงินสดยอ่ยและเงินฝากธนาคาร ทั /งใน
รูปบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากประจํา ซึ�งมีการลดลง หรือเพิ�มขึ /น ตามการบริหาร
การเงินในวนัที�สิ /นสดุรอบบญัชีแตล่ะงวด 

 

� ลูกหนี 2การค้าและค่าเผื$อหนี 2สงสัยจะสูญ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีลกูหนี /การค้า-สทุธิ เทา่กบั 117.80 ล้านบาท 

132.76 ล้านบาท และ 179.17 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั /งนี /บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการให้เทอมเครดิตแก่ลกูหนี /เฉลี�ย
เทา่กบั 30-60 วนันบัจากวนัสง่ใบแจ้งหนี / โดยสามารถคํานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี /เฉลี�ยในปี 2555 – 2557  ได้
เทา่กบั 55 วนั 53 วนั และ 38 วนั ตามลาํดบั ซึ�งจากข้อมลูจะพบวา่บริษัทฯ มีประสทิธิภาพในการบริหารการจดัเก็บ
เงินจากลกูหนี /การค้าดีขึ /น  

 
โดยสามารถสรุปยอดลกูหนี /การค้าตามอายหุนี /ที�ค้างชําระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555-2557 ได้ดงันี / 

      (หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 81.11 36.22 86.19 
อายหุนี /ไม่เกิน 3 เดือน 26.42 85.53 71.39 
อายหุนี /ระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน 0.21 5.93 1.10 
อายหุนี /ระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน 1.26 4.14 19.78 
อายหุนี /มากกว่า 12 เดือนขึ /นไป 11.24 3.58 4.29 
รวม 120.24 135.41 182.75 
หกั  คา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญู (2.44) (2.65) (3.58) 

ลูกหนี 2การค้า - สุทธิ 117.80 132.76 179.17 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประมาณคา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญูโดยประมาณจากลกูหนี /ที�คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้และ
วิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี / และคาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี /ในอนาคตของลกูหนี /เป็นเกณฑ์พิจารณาอายหุนี /ที�
ค้างชําระ ลกูหนี /การค้าที�เกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน บริษัทฯ จะตั /งคา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญูเต็มจํานวน ยกเว้น
กรณีที�คาดวา่จะได้รับชําระหนี /จากลกูหนี /แนน่อน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 มียอดคา่เผื�อหนี /สงสยัจะ
สญูเทา่กบั 2.44 ล้านบาท 2.65 ล้านบาท และ 3.58 ล้านบาท ตามลาํดบั เนื�องจาก ณ สิ /นปี 2555-2557 มีลกูหนี /
การค้าที�เกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน จํานวน 11.24  ล้านบาท  3.58 ล้านบาท และ 4.29 ล้านบาท ตามลาํดบั  
ที�บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับชําระคนืหนี /แนน่อน ทั /งนี /ฝ่ายบริหารเชื�อวา่ได้บนัทกึคา่เผื�อหนี /สงสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 

 

� ลูกหนี 2การค้าที$ยงัไม่ออกใบแจ้งหนี 2 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีมลูคา่งานเสร็จที�ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บจากลกูค้า

เทา่กบั 86.50 ล้านบาท 203.19 ล้านบาท และ 190.26 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งเกิดจากการที�บริษัทรับรู้รายได้ตาม
สญัญาในสว่นงานที�เสร็จแล้ว แตย่งัไมถ่ึงกําหนดสง่มอบและเรียกชําระเงินตามสญัญา ซึ�งในรายการนี /มเีงินมดัจําที�
ได้รับลว่งหน้ามาสว่นหนึ�งแล้ว 
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� สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 211.52 ล้านบาท 

260.09 ล้านบาท และ 297.77 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมลูคา่สนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่คือ วสัดอุปุกรณ์หรือ
สว่นประกอบทั /งที�อยูใ่นคลงัสนิค้า หรืออยูร่ะหวา่งทางจดัสง่มายงัคลงัสนิค้า ซึ�งถือวา่เป็นวตัถดุิบหลกัของผลติภณัฑ์ 
มลูคา่สว่นที�เหลอืจะประกอบด้วย สนิค้าระหวา่งผลติ สนิค้าสาํเร็จรูป และวสัดสุิ /นเปลอืง 

 

� เงนิฝากประจาํที$มีภาระคํ 2าประกัน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินประจําที�มีภาระคํ /าประกนัเทา่กบั 13.40 

ล้านบาท 3.90 ล้านบาท และ 3.90 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งยอดเงินฝากประจําที�มีภาระคํ /าประกนัใช้สาํหรับคํ /า
ประกนัวงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน อาทิ วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี วงเงินหนงัสอืคํ /าประกนัสญัญางานซึ�งจําเป็นต้อง
ใช้มากขึ /นตามการเพิ�มขึ /นของมลูคา่งานและสญัญางาน โดยได้ปลดภาระคํ /าประกนัในปี 2556 จํานวน 9.50 ล้าน
บาท 

 

� ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ เทา่กบั 

328.36 ล้านบาท 336.99 ล้านบาท และ 361.32 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งประกอบด้วย ที�ดินที�ตั /งสาํนกังานใหญ่ของ
บริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารสาํนกังานใหญ่และสว่นปรับปรุงอาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแตง่สาํนกังาน ครุภณัฑ์ 
และยานพาหนะ เป็นต้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มกีารลงทนุเพิ�มเติมในที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ รวมประมาณ 
212.05 ล้านบาท ทั /งในสว่นของรั /วคอนกรีตรอบโรงงานและระบบระบายนํ /าเพื�อป้องกนัปัญหานํ /าทว่ม มกีารลงทนุ
ก่อสร้างอาคารโรงงานสว่นเพิ�มเพื�อขยายพื /นที�ใช้สอยในโรงงาน มีการลงทนุเครื�องจกัรเพื�อเพิ�มกําลงัการผลติให้แก่
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีการรับโอนที�ดินและสิ�งปลกูสร้างจากลกูหนี /เงินให้กู้ เพื�อเป็นการชําระคืนเงินกู้  ทั /งนี /
มลูคา่ที�ดินที�เป็นที�ตั /งโรงงานและสาํนกังานใหญ่เนื /อที�รวม 48-2-16.1 ไร่ ซึ�งบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุมลูคา่รวม 28 
ล้านบาท บริษัทฯ ไมม่ีการปรับปรุงมลูคา่ที�ดินตามราคาตลาด 

 
 แหล่งที$มาของเงนิทุน 
 หนี 2สนิ 
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนี /สนิรวมเทา่กบั 726.56 ล้านบาท 517.63 

ล้านบาท และ 476.47 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของหนี /สนิรายการสาํคญัดงันี / 
 

� เงนิกู้ยมืระยะสั 2นจากสถาบนัการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั /นจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 

533.41 ล้านบาท 332.32 ล้านบาท และ 305.91 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเงินกู้ยืมระยะสั /นตามตวัเลขดงักลา่วเป็น
ภาระหนี /ตามวงเงินสินเชื�อประเภทต่างๆ ที�สถาบนัการเงินให้การสนบัสนุนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื�อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิ /งเครดิต วงเงินตั~วสญัญาใช้เงิน 
เป็นต้น ทั /งนี / บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระหนี /เพิ�มขึ /นในปี 2555 เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื�อที�สถาบนัการเงินให้
การสนบัสนนุเพิ�มขึ /นเพื�อรองรับการสั�งซื /อวสัดอุุปกรณ์หรือส่วนประกอบสําหรับงานโครงการต่างๆ ที�บริษัทฯ ได้รับ
คําสั�งซื /อและเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว ทั /งการสั�งซื /อจากต่างประเทศและในประเทศ ในปี 2556-2557 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีภาระหนี /ลดลง เนื�องจากได้รับเงินจากการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์และนํามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน รวมทั /งมีกระแสเงินสดเหลอืจากการดําเนินงานและนํามาชําระหนี / 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที� 3.14 - 10 

� เจ้าหนี 2การค้า 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนี /การค้า และเจ้าหนี /อื�น เทา่กบั 94.28 

ล้านบาท 109.41 ล้านบาท และ 55.93 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี /คา่สนิค้า ซึ�งบริษัทฯ ได้เทอมเครดิต
จากเจ้าหนี /การค้าเฉลี�ยประมาณ 60 วนั โดยสามารถคํานวณระยะเวลาชําระหนี /เฉลี�ยในปี 2555 – 2557  ได้เทา่กบั 
65 วนั 69 วนั และ 35 วนั ตามลาํดบั 

 

� ประมาณการหนี 2สนิผลประโยชน์พนักงาน 
ตั /งแตว่นัที� 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 19 เรื�องผลประโยชน์

พนกังาน ซึ�งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัได้ประมาณการหนี /สนิผลประโยชน์พนกังาน โดยผู้บริหารได้บนัทกึหนี /สนิและ
ผลประโยชน์พนกังานที�เกิดขึ /นกอ่นปี 2554 โดยได้ปรับกบักําไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบบญัชีปี 2554 ตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีประมาณการหนี /สนิผลประโยชน์พนกังาน 
เทา่กบั 7.40 ล้านบาท 9.90 ล้านบาท และ 13.50 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

� ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เทา่กบั 108.31 

ล้านบาท 498.01 ล้านบาท และ 636.24 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีทนุจด
ทะเบียน เทา่กบั 270 ล้านบาท และทนุชําระแล้ว เทา่กบั 180.00 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้น และอื�นๆ 343.08 
ล้านบาท แยกเป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 291.36 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
(Share Based Payment) เทา่กบั 29.01 ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าจากหุ้นแปลงสภาพ เทา่กบั 22.71 ล้านบาท 
มีสว่นลดจากการเพิ�มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เทา่กบั 5.63 ล้านบาท มกํีาไรสะสมที�ยงัไมจ่ดัสรร เทา่กบั 
113.28 ล้านบาท และมีสาํรองตามกฎหมายเทา่กบั 5.51 ล้านบาท 

 

� โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราสว่นหนี /สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2555 – 
2557 เทา่กบั 6.69 เทา่ 1.04 เทา่ และ 0.75 เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นหนี /สนิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นสิ /นปี 2555 - 2557 
ลดลงอยา่งตอ่เนื�อง จากการที�หนี /สนิรวมลดลง ในขณะที�สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ /นจากการเพิ�มทนุชําระแล้ว ปี 2556 
จํานวน 50 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการขายหุ้น IPO อีกทั /งในปี 2555-2557 มีกําไรจากการดําเนินงาน
ตอ่เนื�อง รวมถงึมี ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทรุ่นที� 1(“CHO-W1”)  จํานวน 359,899,980 
หนว่ย ซึ�งผู้ ถือ CHO-W1 สามารถใช้สทิธิได้ทกุวนัทําการสิ /นไตรมาส ตั /งแต ่30 ธนัวาคม 2557 จนถึงวนัที� 27 ตลุาคม 
2559 ในราคา 0.50 บาทตอ่หุ้น ซึ�งจะทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ /นในกรณีที�CHO-W1 มีใช้สทิธิทั /งหมดอีก 179.95 
ล้านบาท 
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� สภาพคล่อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 31 ธันวาคม 
 2555 2556 2557 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ล้านบาท 7.90 3.69 23.70 
สนิทรัพย์หมนุเวียน ล้านบาท 440.53 623.69 706.87 
หนี /สนิหมนุเวียน ล้านบาท 711.20 501.76 455.98 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนี /สนิหมนุเวียน) 

เทา่ 0.62 1.24 1.55 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 52.65 (79.74) 89.61 
 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิ /นปี 2555 - 2557 เทา่กบั 0.62 เทา่ 1.24 เทา่ และ 1.55 เทา่ ตามลาํดบั ในปี 2555-
2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวยีนเพิ�มขึ /น ในขณะที�หนี /สนิลดลงอยา่งตอ่เนื�อง จากกําไรของการดําเนินงาน และใน
ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทนุจากการระดมทนุในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เข้ามาเสริม
สภาพคลอ่งให้ดขีึ /น 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2555–2557 เทา่กบั 52.65 ล้านบาท 
(79.74) ล้านบาท และ 89.61 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดติดลบจาก
กิจกรรมดําเนินงาน มาจากยอดมลูคา่งานตามสญัญาที�ยงัไมเ่รียกเก็บเพิ�มขึ /นจํานวน 116.69 ล้านบาท ซึ�งบริษัทฯ มี
เงินจากการระดมทนุเข้ามาหมนุเวียน และการบริหารเงินสด 
 

� ข้อกาํหนดอัตราส่วนทางการเงนิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับวงเงินจากธนาคารแหง่หนึ�ง โดยมข้ีอกําหนดให้ดาํรงอตัราสว่นหนี /สนิตอ่สว่นของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทา่และดํารงอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี / (DSCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ของ
งบการเงินรวม 

 

� รายจ่ายเพื$อการลงทุน 
 ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการลงทนุในพนัธบตัรหุ้นกู้ของสถาบนัการเงินแหง่หนึ�งจํานวน 1.00 ล้าน
บาท และมีการลงทนุในที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ รวมประมาณ 212.05 ล้านบาท ทั /งในสว่นของรั /วคอนกรีตรอบ
โรงงานและระบบระบายนํ /าเพื�อป้องกนัปัญหานํ /าทว่ม มีการลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงานสว่นเพิ�มเพื�อขยายพื /นที�ใช้
สอยในโรงงาน มีการลงทนุเครื�องจกัรเพื�อเพิ�มกําลงัการผลติให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และมีการรับโอนที�ดินและ
สิ�งปลกูสร้างจากกรรมการและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนับางบริษัทเพื�อเป็นสว่นหนึ�งของการชําระคืนหนี /เงินให้กู้ยืม 
หลงัจากนั /นในปี 2556-2557 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื�อการลงทนุตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ โดยไมม่ีรายจ่ายจาก
การลงทนุที�มีนยัสาํคญั 

 

ปัจจัยที$อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 ปัจจยัและอิทธิพลที�อาจมีผลตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที�ได้กลา่วไว้แล้วใน
หวัข้อปัจจยัความเสี�ยง ได้แก ่
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การลดลงของกําไรตอ่หุ้นเนื�องจากจํานวนหุ้นที�เพิ�มขึ /นจากการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 สิ /นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท และมี
ทนุจดทะเบียนชําระแล้วเต็มมลูคา่เทา่กบั 180.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 720 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 48.34 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัรากําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.07 บาท
ตอ่หุ้น ซึ�งบริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อซื /อหุ้นสามญัรวม 359.90 ล้านหนว่ย สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้เทา่กบั 1 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยเริ�มใช้สทิธิครั /งแรกวนัที� 30 ธนัวาคม 2557 และวนัสดุท้ายของไตรมาสถดัไปจนถงึ
วนัที� 27 ตลุาคม 2559 เป็นครั /งสดุท้ายอนั อาจสง่ผลให้อตัรากําไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ที�จะเกิดขึ /นในอนาคตลดลง หากบริษัทไม่
สามารถสร้างรายได้และกําไรสทุธิให้มีอตัราการเติบโตที�มากกวา่อตัราการเพิ�มขึ /นของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนึ�งในปี 
2557 บริษัทฯ มกํีาไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ เทา่กบั 97.31 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราเทา่ไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.14 บาท 
 





 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 1 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
- ประธานกรรมการบริษัท 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 9 เมษายน 2557 

 
 

53 - อนปุริญญา คณะบญัชี 
   กรุงเทพการบญัชี 

-  ประกาศนียบตัร สมาคม      
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พี�สาว นายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

- 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2532 – ปัจจบุนั 
 
 

2510 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ  
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากดั  

 

- หุ้นส่วนผู้จดัการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั ตั -งฮั�วซงินครปฐม 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

- นําเข้า,ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย,
กระเป๋าผ้า 

 

- ประกอบธุรกิจจําหน่ายรถยนต์และอะไหล่
รถยนต์ 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 18 พฤศจิกายน 2537 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

- ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
 
 

48 - อนปุริญญา 
วศิวกรรมยานยนต์ 
Yomiuri Rikosem College 
ประเทศญี�ปุ่ น 

-  คณะบริหารธุรกิจ 
Sanno University 
ประเทศญี�ปุ่ น 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที� 
82/2010 

 
 

น้องชาย  
นางเพ็ญพิมล 
เวศย์วรุตม์ 

45.34 2538 - ปัจจุบนั 

 
 

 
2548 - ปัจจุบนั 

 
 

2539 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2535 - ปัจจุบนั 
 
 
 

 
 
 
 

- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 
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 ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั -งตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ -าหนกัเบา 

 

- ประกอกกิจการนําเข้าส่งออกแทรคเตอร์
และรถหวัลาก 

 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ -นส่วน
อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

 
 
 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 2 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/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
เช่าซื -อรถบรรทกุ 

 

- จํ า ห น่ า ย ร ถ ย น ต์  ร ถ พ่ ว ง  ร ถ กึ� ง พ่ ว ง 
ยานพาหนะอื�นทกุชนิด 

 

- ซื -อขาย ให้เช่าเครื� องจักรกล เครื� องยนต์ 
รถแทร็คเตอร์ 

3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 15 สิงหาคม 2538 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 

 

 

 

 

 

 

 
 

60 
 

- ปริญญาตรี 
คณะมนษุย์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พี�สาว 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 เอ็นเนอร์ยี� 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 ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั -งตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ -าหนกัเบา 

 

- ให้เช่าพื -นที� ซื -อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 

- ผลิตชิ -นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 
 

 
 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ -นส่วน
อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

 

- นําเข้า,ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย,
กระเป๋าผ้า 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 3 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 28 กนัยายน 2555 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี�ยง สรรหา 
และกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการบริหาร 
 
 

36 - ปริญญาโท 
Management, Brunel 
University 

- ปริญญาตรี 
Economics, Rissho 
University 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที� 
82/2010 

ลกูของพี�ชาย  
นายสรุเดช ทวีแสง
สกลุไทย 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2557- ปัจจบุนั 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2554 – ปัจจบุนั  
 
 

2527 – ปัจจบุนั 
 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
   บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด 
   คา่ตอบแทน 
- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- กรรมการ, ผู้จดัการทั�วไป 
 บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จํากดั 
 

- กรรมการ 
   บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากดั 
 

- กรรมการ 
   บริษัท ช.รวมทวี ลิสซิ�งแอนด์เรียลเอสเตท 

จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

- จํ าห น่ายร ถยนต์  อะ ไ หล่ ร ถยนต์ แ ล ะ
ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 

 

- จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และ
ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 

 

- อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 12 ตลุาคม 2555 

 
 
 
 
 

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

- ปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจ 
Southeastern University 

- ปริญญาโท 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 

 
 
 

2545 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

- กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั(มหาชน) 

 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
 
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ธุรกิจนํ -ามนั 
 
 
 

 

- สถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 4 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ  (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordham University New 
York, USA 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
(เกียรตนิิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- คณะนิตศิาสตร์ภาคบณัฑติ 
(2 ปี)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที� 
28/2003 

2551 - 2554 
 

 
 

2551 - 2554 

 
2551 - 2553 

 
 

 
 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

 
 

- กรรมการบริหารกองทนุโทรคมนาคมเพื�อ
กิจการสาธารณะ USO 

 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
 

 

- ดําเนินธุร กิจด้านสื�อสารมวลชน ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิ ร์นไนน์ สถานี
วทิยกุระจายเสียง และสํานกัข่าวไทย 
 

- หน่วยงานราชการ 

 
- สถาบนัการเงิน 

 
 

 
 

 

6. นายอาษา ประทีปเสน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 9 เมษายน 2557 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริหารความเสี�ยง สรรหา 
และกําหนดคา่ตอบแทน 

 
 
 

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

- ปริญญาโท 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 
วศิวกรรมเครื�องกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุี 

- ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

- ไม่มี - - 2557-ปัจจบุนั 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 

 

2535 - ปัจจุบนั 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
   บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด 
   คา่ตอบแทน 
-  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุี 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

- สถาบนัการศกึษา 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 5 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาษา ประทีปเสน  (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุี 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
สาขา การคลงั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Monitoring fraud risk 

management (MFM) 
รุ่นที� 8/2012 

• Monitoring the quality 
of financial report 
(MFR) รุ่นที� 15/2012 

• Monitoring the system 
of internal control and 
risk management (MIR) 
รุ่นที� 13/2012 

• Monitoring the internal 
audit function (MIA) รุ่น
ที� 13/2012 

• Audit committee 
program (ACP) รุ่นที� 
39/2012 
 

• Understanding 
fundamental financial 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 6 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาษา ประทีปเสน  (ตอ่) statement รุ่นที� 11/2007 
• Finance for Non-

finance-director (FND) 
รุ่นที� 37/2007 

• Director certification 
program (DCP) รุ่นที� 
94/2007 

7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 5 มีนาคม 2556 

- ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ บริหาร
ความเสี�ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
(การเงิน) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ( นิด้า ) 

- ประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชั -นสงู (การสอบบญัชี) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑติ 
 (การบญัชี) 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ประเทศไทย (CPA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) 

- วฒุบิตัรกฎหมายภาษีอากร 

- ไม่มี - - 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 

2551 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 

 
 

2556 - 2557 
 
 
 
 
 
 

- ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
   บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด 
   คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  

 

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สมาร์ทคอนซลัติ -ง แอนด์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

 
 
 
 
 
 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี�  จํากดั (มหาชน) 
 

- กรรมการ 
บริษัท ธิ -งค์พลสั ดจิิตอล จํากดั 
 
    

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
 

- ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ
ให้บริการวางระบบบัญชี การเงิน ภาษี
อากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในและการสอบบญัชี 
 

- ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ให้บริการที�
ปรึกษาทางการเงิน และบริหารสินทรัพย์
ด้อยคณุภาพ 
 

- ประกอบธุร กิจให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และให้บริการขายสื�อโฆษณา
ด้านการตลาด และเป็นบริษัทย่อยของ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 7 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลภาษีอากรกลาง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Certification 

Program (DCP) 
 รุ่นที� 174/2013 

•  Audit Committee 
Program (ACP) 
 รุ่นที� 2/2004  

• Director  Accreditation 
Program (DAP) 
รุ่นที� 20/2004 

-  อบรมสมัมนากบั IODและ 
SET 
• Collective  Action 

Coalition  Against 
Corruption (CAC)  

• CG Forum 1 – 4/2014 

• CGR Scorecard 
Workshop 

• Research Alliance 
Dialogue on Corporate 
Governance 2014 

 

 
 
 
 

2555 - 2557 
 
 
 
 

2555 - 2557 
 
 
 
 
 
 

2552 - 2554 
 

 
 
 
 
 
 

2551 - 2554 
 
 

 

 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากดั 
 
 

- รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 

- ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน  
บริษัท ที ที แอนด์ ที จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

- ที�ปรึกษา (นอกเวลาราชการ) โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
ศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ สถาบนั
บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
(มหาชน) 

- นําเข้าเกมออนไลน์, ซอฟต์แวร์เกี�ยวกบัการ
เล่นเกมผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นบริษัท
ย่อยของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั�น 
จํากดั (มหาชน) 

- ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิง
ออนไลน์ (Online Entertainment Service) 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ใน
ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ รวมทั -งจดัจําหน่ายเกมพีซี 

 

- ให้บริการโครงสร้างพื -นฐานโทรคมนาคมใน
ส่วนของการให้บริการโทรศพัท์พื -นฐาน
จํานวน 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 
และการให้บริการอินเตอร์เน็ต 

 

- สถาบนัการศกึษา 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 8 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 
แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2547 

 
 
 
 
 
 

65 - มธัยมปลาย  
    โรงเรียนวาสเุวที 

กรุงเทพมหานคร 
 

พี�สาว 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 ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั -งตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ -าหนกัเบา 

 

- ให้เช่าพื -นที� ซื -อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 

- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ
เช่าซื -อรถบรรทกุ 

9 นางสมนึก แสงอินทร์ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 26 พฤศจิกายน 2557 

 

 

 
 
 
 
 
 

55 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 

- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 
SEC/ 2013 

• Company Secsetary 
Program (CSP) รุ่นที�

- ไม่มี - - 2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

2553 - 2557 
 

 

2557 - 2557 
 
 
 

2546 - ปัจจุบนั 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สรุาษฎร์ธานี) จํากดั 

 

- อาจารย์พิเศษ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 

 

- สถาบนัการศกึษา 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 9 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสมนึก แสงอินทร์ (ตอ่) 

 

20/2006 
- Code of Conduct by SET 

2007 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิตธิร  ดีอําไพ 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 3 เมษายน 2557 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การเงิน 

- เลขานุการคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความ เ สี� ย ง  ส ร ร หาแ ล ะ
กําหนดคา่ตอบแทน 

45 - ปริญญาตรี ( บช.บ.) คณะ
บญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑติย์ 

•  Director Certification 
Progrem (DCP)รุ่นที� 
192/ 2014 

• Anti-Corruption for 
Executive Program รุ่น
ที� 3/2014 

- ไม่มี - - 2557 - ปัจจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 

2551 – 2556 
 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน 
- เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหาร 
- ความเสี�ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
บริษัท ศนูย์การได้ยินดีเมด จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

- ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ ค รื� อ ง มื อ แ พ ท ย์ 
เครื�องช่วยฟัง 

11. นายประสบสุข บญุขวญั 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน 2554 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การตลาดใน
ประเทศ 

47 - ปริญญาตรี 
     คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

 
 

 
 
 

2553 - 2554 
2538 - 2553 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การตลาดใน

ประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการฝ่ายทั�วไป 
- ผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

12. 
 
 

Mr. Sven Markus Gaber 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 

47 - ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ 
สาขาวิศวกรรมเครื�องกล 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 10 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

วนัที� 1 มิถนุายน 2554 
- รองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร-การตลาด
ตา่งประเทศ 
 

สถาบนั DAA-
THCHNIKUM 
GEMEINNUETZIGE 
GMBH 

 
2552 - 2553 
2550 - 2552 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
- วศิวกรฝ่ายขายอาวโุส 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

13. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน 2554 
รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-ทั�วไป 

58 - ปริญญาตรี  
คณะศลิปะศาสตร์บณัฑิต 

     สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

 
 

2549 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-ทั�วไป 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

14. 
 
 
 
 
 

นายนพรัตน์ แสงสว่าง 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน 2554 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การผลิต 

 

47 - ปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรุี 
 

- ไม่มี - - 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

 
 

2541 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การผลิต 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการแผนกบริหารการผลิต 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

15. นายอภิชยั  ชมุศรี 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
วนัที� 4 มิถนุายน 2556 

46 - ปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมบณัฑติ  
 สาขาวศิวกรรมเชื�อม

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2539 - 2556 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบต้นทนุ 
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 11 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-ความเสี�ยง 

 

ประกอบ   มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น 

• ประกาศนียบตัร  
MINI MBA 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา 

16. นายนิรุต ิ สมุงคล 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั -งเมื�อ 
 วนัที� 4 มิถนุายน 2556 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 

 

49 - ปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม วชิาเอกครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขา
ไฟฟ้ากําลงั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 

2537 - 2556 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบ

วศิวกรรม 
- ผู้จดัการแผนกวศิวกรรม 
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

17. นางสาวยิ�งหทยั  ปอนพงังา 
 เลขานกุารบริษัท 

แตง่ตั -งเมื�อ 
      วนัที� 1 มิถุนายน 2554  
 
 
 
 

39 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี  
     คณะบริหารธุรกิจ วชิาเอก

การบญัชี มหาวทิยาลยั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• Director Accreditation 

- ไม่มี - - 2556 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 

2543 – 2555 
 

- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
- หวัหน้าพิธีการ นําเข้า-ส่งออก 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

- เจ้าหน้าที�ธุรการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน
เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ที� เ ป็น
เอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 12 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวยิ�งหทยั  ปอนพงังา 
(ตอ่) 

 
 
 
 

 

Program (DAP) รุ่นที� 
SEC/ 2013 

• Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่นที� 
26/2013 
• Company Secsetary 

Program (CSP) รุ่นที�
48/2012 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 13 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ 

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

CHO = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน)                 บริษัทย่อย                                            บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน                                                                                                                                                               
                                                                                         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.เอ็นเนอร์ยี� ซิสเท็มส์ 
                                                                                      4. บจ.ช.รวมทวี ลิสซิ�งแอนด์เรียลเอสเตท         10.  บจ.เอพีเอส มสัติ-เทรด  
                                                                                      5. บจ.ทวีแสงไทย                                           11. บจ.โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 
                                                                                      6. บจ.บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด                   12. ห้างหุ้นสว่นจํากดั ตั -งฮั�วซิงนครปฐม  

รายชื�อ 

 
CHO บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องข้องกัน 

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 

นางสาวยิ�งหทยั  ปอนพงังา 
              



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 หน้าที� 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อยที�มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุรวม   

 
                                                                                                           (ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2557) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 หมายเหต ุ

 X    =  ประธานกรรมการบริษัท   

                             /    =  กรรมการบริษัท     

 
                                                                                                             

รายชื�อ 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั 

กรรมการ   

นายสรุเดช    ทวีแสงสกลุไทย / 

นางสาวอศันา    ทวีแสงสกลุไทย / 

นางสาวรุ่งทิวา    ทวีแสงสกลุไทย / 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที� 1 

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 
ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  
หน้าที�ความรับผิดชอบ 
 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตําแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางอปัสร  สรุิยา 
- ผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  วิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

• Audit Report Writing  
เมื�อวนัที� 13-14 มีนาคม  2557 
• COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุ

ภายในใหม่ล่าสดุ 
เมื�อวนัที� 6 กนัยายน  2557 
• Standard of Internal Controls 

เมื�อวนัที� 16 – 17 กนัยายน  2557 
• สรุปการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของTRFS 

เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม  2557 
• Smart Audit พิชิตหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน   
เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2556 
• Tools and Techniques for the Beginning 

Auditor  เมื�อวนัที� 5-9 กมุภาพนัธ์  2556 
• Quality Management System 

ISO9001:2008  Internal Audit Training 
Course  

   เมื�อวนัที� 13-14 ธนัวาคม  2555 
• การจดัทําบญัชีรายการรับจ่ายโครงการ ตาม

ประกาศ ปปช.   
เมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2555 
• การตรวจสอบและการควบคมุภายในเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพขององค์กร 
     เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2548 
 

2555 – ปัจจบุนั 
ม.ค. – ต.ค. 2555  

 
 

2550 – 2555 
 
 

2546 – 2555 
 
 
 
 

 

-  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน    
-  เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายใน  
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) 
 
-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  
  บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  
   บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
 

 

• ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในทกุด้าน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และวเิคราะห์ความเสี�ยง 

• จดัทํา Audit Plan  
• จดัทํารายงานการตรวจสอบภายในให้

เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตาม
ระบบ 

• สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของ
หลกัฐานที�อ้างอิงในรายงาน  

• เสนอหรือช่วยเสนอวธิีการแก้ไขเพิ�ม 
เตมิเพื�อลดความเสี�ยงในรายการที�
ตรวจพบ 

• จดัทํากระดาษทําการเพื�อเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากการตรวจสอบ 

• ปฏิบตังิานอื�นที�ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าที� 2 

 

 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 
ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  
หน้าที�ความรับผิดชอบ 
 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายณัฐพร  เมืองจนัทรา 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย

กฎหมาย 
- Compliance 

 

30 -    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ      มหาวิทยาลยั
ภาคกลาง  จงัหวดันครสวรรค์ 
• ได้รับหนงัสือสําคญัแสดงการขึ kนทะเบียนเป็นผู้

รับรองลายมือชื�อสํานกัทะเบียนธุรกิจ 
• ประกาศนียบตัรสํานกัอบรมวิชาว่าความ แหง่

สภาทนายความ 
•  Anti-corruption Training Courses 
• อบรมการประเมินคณุภาพ การประชมุสามญั

ประจําปีของบริษัทจดทะเบียน ครั kงที� 1 ตอน “ 
ตวิเข้มให้เตม็ 100  ” 

• อบรมวธิีการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจด
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
กํากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ที�ออกใช้บงัคบั
บ ริ ษั ทม หาชน แ ล ะ เ อ กชนใ น เ ค รื อ  
ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที�
เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจปรกต ิ

• จัดทําและตรวจสอบสัญญาต่างๆของ
บริษัทและบริษัทในเครือ 

• ดําเนินการติดตามทวงหนี k ดําเนินการ
ด้านคดีความทั kงทางแพ่งและอาญา 
บังคับคดี  ที� เ กี�ยวข้องกับบริษัทและ
บริษัทในเครือ 

•   จัดทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไข
เปลี�ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติ
ตา่งๆ ตอ่หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง 

• ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติ
กรรมและสัญญา ทางทะเบียน เกี�ยว
ด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ  

• ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา 
ตดิตาม ทวงหนี k และบงัคบัคดี 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  หน้าที�  1 

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
 
 บริษัท  ยูเค  แวลเูอชั�น  แอนด์  เอเจนซี�  จํากัด     ชั $น   9  แอล .พี .เอ็ม  .ทาวเวอร์    216 /26   ถนนนางลิ $นจี�   แขวงช่อง
นนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120   เป็นบริษัทที�ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ   “อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของ

บริษัทฯ (CTV-DOLL)”  มีมลูค่ายุติธรรมเท่ากบั 61  ,000,000.00  บาท (หกสิบเอ็ดล้านบาท)  ณ วนัที�ประเมินมลูค่าฯ    5
มกราคม  2558  
 นางอดุมศรี  นาทีกาญจนลาภ  ตําแหนง่ กรรมการผู้จดัการ ผู้ประเมินหลกัชั $นวฒุิ วฒ  .26  เป็นผู้ลงลายมือชื�อ     
 

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที�ประเมินมูลค่า 
 ทรัพย์สินไม่มีตวัตนที�ประเมินมูลค่า เป็นอนุสิทธิบตัรการประดิษฐ์ จํานวน 11 ฉบบั ของบริษัทฯ ซึ�งได้รับการจ
ทะเบียนและอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนนั $น มีระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. 2522 

- อนสุทิธิบตัรมีอาย ุ6 ปี นบัตั $งแตว่นัขอรับ (มาตรา 65 สตัต) และอาจขอตอ่อายไุด้อีก 2 ครั $ง ครั $งละ 2 ปี รวม
อาย ุ10 ปี 

- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คําว่า “อนุสิทธิบัตรไทย” (อสบท.) หรืออักษรต่างประเทศที�มีความหมาย
เช่นเดียวกนัให้ปรากฏที�ผลติภณัฑ์ หรือใช้ในการโฆษณา (มาตรา 65 อฏัฐ)  
 

 นอกจากนี $ ทรัพย์สินไม่มีตวัตนที�ประเมินมลูค่า “อนสุิทธิบตัรการประดิษฐ์” ยงัจดัอยู่ในกลุม่ทรัพย์สินไม่มีตวัตน
ประเภทเทคโนโลยี (Technology – Based Intangibie  Asets) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 เรื�อง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
(ปรับปรุง 2557) 

อนุสทิธิบตัรที�ประเมินมูลค่า 
มีระยะเวลาคุ้มครอง 6 ปี 
และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั3ง / ครั3งละ 2 ปี 

วันที�หมดอายุ ระยะเวลา
คุ้มครองตาม
กฎหมาย ณ 
วันที�ประเมิน 
05/01/2558 

 
ครั3งที� 1 

 
ครั3งที� 2 

 
ครั3งที� 3 
(สุดท้าย) 

1. โครงหลงัคาสะพานเทียบเครื�องบินของรถขนสง่เสบียง
ขึ $นเครื�องบิน 

19/10/2560 19/10/2562 19/10/2564 6.80 ปี 

2. โครงสร้างขาคํ $ายนัของรถขนสง่เสบียงขึ $นเครื�องบิน 19/10/2560 19/10/2562 19/10/2564 6.80 ปี 
3. ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแชสซส์ี 19/10/2560 19/10/2562 19/10/2564 6.80 ปี 

4. บนัไดขึ $นลงรถ 21/09/2560 21/09/2562 21/09/2564 6.72 ปี 
5. ชดุบนัไดขึ $นหลงัคาตู้  19/07/2559 19/07/2561 19/07/2563 5.55 ปี 

6. ชดุบนัไดลงิขึ $นหลงัคารถ 19/07/2559 19/07/2561 19/07/2563 5.55 ปี  

7. ชดุเพิ�มความยาวคานขวางแบบปรับได้ 19/07/2559 19/07/2561 19/07/2563 5.55 ปี 
8. ชดุประกบัยดึคานเสริม 07/07/2559 07/07/2561 07/07/2563 5.51 ปี 

9. กลไกการเปิด -ปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ  24/08/2557 24/08/2559 24/08/2561 3.64 ปี 

10. อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 19/10/2560 19/10/2562 19/10/2564 6.80 ปี 
11. อปุกรณ์กําหนดตาํแหนง่การวางของตู้สนิค้า 19/10/2560 19/10/2562 19/10/2564 6.80 ปี 

 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4  หน้าที�  2 

วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของอนุสิทธิบัตรของบริษัทฯ “CTV-DOLL”  
 บริษัทฯ  มีความประสงค์ที�จะประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของบริษัทฯ  เพื�อ
ประกอบการใช้อ้างอิงภายใน และให้ข้อมลูกบัผู้ลงทนุ 

 

หลักเกณฑ์ของการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 
 มลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) หมายถึง จํานวนเงินที�ผู้ซื $อและผู้ขายตกลงแลกเปลี�ยนสนิทรัพย์กนั ในขณะที�ทั $งสอง
ฝ่ายตา่งมคีวามรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยน และสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ที�ไมม่ีความ
เกี�ยวข้องกนั 
 

 วิธีการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของอนุสิทธิบัตรการประดษิฐ์ 

 วิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของอนสุิทธิบตัร จะใช้วิธีการคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�เกิดจากอนุ

สิทธิบตัร ซึ�งมลูค่าปัจจุบนัดงักลา่วจะนํามาคิดจากอตัราคิดลด (Discount Rate) โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที�นกัลงทุน

โดยทั�วไป คาดหวงัจากการลงทนุในทรัพย์สินประเภทนั $นๆ โดยไม่คํานึงถึงสถานภาพทางการเงินของนกัลงทนุรายใดรายหนึ�ง
โดยเฉพาะ สาํหรับระยะเวลาที�ใช้ในการประมาณการรายได้ที�เป็นกระแสเงินสด จะเป็นช่วงเวลาที�เหมาะสมและสอดคล้องกบั
สมมติฐานที�ใช้ประมาณการกระแสเงินสดที�ได้รับจากทรัพย์สนินั $น ทั $งนี $ข้อมลูตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานทางด้านรายได้และ
ด้านรายจ่ายนั $นจะเป็นข้อมลูที�ได้มาจากคณะผู้บริหารของบริษัทและทําการสอบทานโดยผู้ประเมินอิสระ สําหรับสมมติฐาน
ทางการเงินนี $ ผู้ประเมินอิสระได้ทําการประเมินภายใต้ขอบเขตของข้อมลูเทา่ที�ปรากฎในตลาดหรือในอตุสาหกรรมเทา่นั $น 
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