
 บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
สิ �นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ช ทวี จาํกัด (มหาชน) 
Cho Thavee Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที# B  การประกอบธุรกิจ                                                                                       

�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                �.�-�  

#.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                      �.#-� 
%.  ปัจจยัความเสี)ยง                                                                                                    �.%-� 

+.  ทรัพย์สนิที)ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                           �.+-� 

/.  ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                                            �./-� 

2.    ข้อมลูทั)วไปและข้อมลูสาํคญัอื)น                                                                              �.2-� 
   

ส่วนที# C  การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ              
7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น #.:-� 

8. โครงสร้างการจดัการ #.<-� 
9. การกํากบัดแูลกิจการ #.>-� 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม         #.�C-� 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี)ยง #.��-� 
12. รายการระหวา่งกนั                  #.�#-� 

 
ส่วนที# D  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

13. ข้อมลูทางการเงิน                                                                                                  %.�%-� 

14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ           %.�+-� 
 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล                                                                         
 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ # รายละเอียดเกี)ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

เอกสารแนบ % รายละเอียดเกี)ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท

(compliance) 

เอกสารแนบ + รายละเอียดเกี)ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  
 

 

 

 
  

 

 



 บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 บริษัทฯ หรือ CHO หมายถึง บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 CTV-TMT หมายถึง บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 CTV-1993 หมายถึง บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

 DOLL หมายถึง DOLL Fahrzeugbau  GmbH 

 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 



                                                                                                                           บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

หน้าที� 1.1 - 1 

ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ชื�อเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) “CHO”  ได้ผสานเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระดบัสากลเข้ากบัการบริหารอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญของผู้บริหาร และทีมงาน ทั 3งด้าน
งานวิศวกรรม และด้านการบริหารที�สั�งสมมานาน  ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงัยานยนต์ เพื�อการพาณิชย์ ตลอดจน
สามารถขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนสง่ และให้บริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  
อาทิ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งกองทพัเรือ (Offshore Patrol Vessel : OPV) ซึ�งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกบับริษัท อู่
กรุงเทพ จํากัด ในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือไทย ให้
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค   โครงการบริการงานซ่อมบํารุง และศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต 
(ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และโครงการของ บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) มากกว่า 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 

• ขยายการรับรู้ และความตระหนกัใน Brand พร้อมทั 3งสร้างความเชื�อมั�นให้กบั Brand CHO 

• ผลติสนิค้าที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม มีความยั�งยืน ความปลอดภยั  

• สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

• ศกึษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยีใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

• มีความเป็นเลศิด้านการเงิน และการตลาด 

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

• สร้างอตัลกัษณ์ของคนพนัธุ์ CHO  

เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to drive innovative developments 

ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรม และสง่เสริมความคิดใหม่ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา    
H    =   High Performance Organization under Good Governance  

องค์กรสมรรถนะสงู มีระบบการบริหารจดัการภายในที�ด ี
O    =   One of a kind along with identity of “CHO” species มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธุ์ CHO  
 

อัตลักษณ์              "แกร่ง กล้า ตา่ง"   "STRONG, BRAVE AND DIFFERENT" 
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1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญ 

 กลุม่ครอบครัวทวีแสงสกลุไทย (หรือ “กลุม่ ช.ทวี” ) โดยนายชอ ทวีแสงสกลุไทย และนางอษุา  ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้
บกุเบิกธุรกิจรถขนสง่ในจงัหวดัขอนแก่น และเป็นผู้ ริเริ�มธุรกิจเป็นตวัแทนจําหนา่ยรถบรรทกุตั 3งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจ
ไปยงัการผลติ และตอ่ตวัถงัรถบสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลติ และต่อตวัถงัรถพ่วง-กึ�งพ่วง และรถขนสง่ประเภทต่างๆ   กลุม่ 
ช.ทวี ได้พฒันาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื�อการพาณิชย์อย่างต่อเนื�อง และมีความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัรูปแบบต่างๆ ที�
เหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุของลกูค้าเพื�อให้ได้โครงสร้างตวัถงับรรทกุที�แข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกบัประเภทของงานขนสง่ 
ใช้งานได้ในทกุสภาพถนน และทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศ 

 ในรุ่นที�สองของกลุ่ม ช.ทวี นําโดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย บตุรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา   
ทวีแสงสกุลไทย ซึ�งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี�ปุ่ น มองเห็นแนวโน้มความ
ต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้าจํานวนมาก ด้วยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั 3งเลง็เห็นถึงความสําคญัของนวตักรรมด้านการ
ตอ่ตวัถงัรถบรรทกุที�อาศยัเทคโนโลยีชั 3นนําจากตา่งประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิ�งขึ 3นในอตุสาหกรรมรถพ่วง-กึ�งพ่วงในอนาคต 
จึงได้ตดัสนิใจก่อตั 3ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทนุ
ระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตวัถงัรถบรรทกุ และ
รถพ่วงชั 3นนําจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”)  เพื�อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต  ประกอบ
ตวัถัง และติดตั 3งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกับตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนส่งเพื�อการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบียน  10.00
ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุ่มผู้ ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 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 ) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตวัถงัรถเพื�อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน  ซึ�งสามารถสรุปได้ 
ดงันี 3  

� CTV-1993 เริ�มธุรกิจผลิต และประกอบตวัถังรถบรรทุก ตวัถังรถบสั และได้พฒันาเทคโนโลยีการบรรทุก
ขนสง่ในประเทศไทย ตั 3งแตปี่ 2533 ปัจจบุนั CTV-1993 ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตวัถงัรถ โดย
เปลี�ยนไปประกอบธุรกิจจําหนา่ยหวัรถบรรทกุ รถพว่งทกุชนิด และให้บริการสนิเชื�อเช่าซื 3อรถบรรทกุ 

� DOLL เริ�มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก 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”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาว
ฝรั�งเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน เพื�อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส นํ 3าหนกัเบา สําหรับรถขนสง่สินค้า อาหารสด และแห้ง เพื�อรักษาคณุภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั 3งด้านรูปร่าง 
คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกบัก่อนทําการขนสง่ ปัจจุบนั CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ�งเป็นผู้ ร่วมก่อตั 3งบริษัทฯ และ
ปัจจุบนัยงัคงเป็นกรรมการ และผู้บริหารหลกั ได้เข้าซื 3อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 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
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การเพิ�มทนุจดทะเบียน และเรียกชําระเพิ�มจํานวน 50.00 ล้านบาท และนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ตอ่มา บริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซื 3อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทรุ่นที� 1 (“CHO-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย
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 และบริษัทฯ ปรับอตัราการใช้สทิธิใหมต่ั 3งแตก่ารใช้สทิธิครั 3งที� 7 และการใช้สทิธิครั 3งสดุท้าย
ครั 3งที� 8 เป็น 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ต่อ 1.1 หุ้นสามญั ในราคา 0.454 บาทต่อหุ้น โดยมีอายุ 3 ปี นบัแต่วนัออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ และเริ�มใช้สิทธิได้ตั 3งแต่ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 1 ปี คือเริ�มใช้สิทธิครั 3งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 
2557 และทกุวนัสดุท้ายของทกุไตรมาส จนถึงวนัที� 27 ตลุาคม 2559 ซึ�งเป็นวนัสดุท้ายในการใช้สทิธิ ทําให้โครงสร้างทนุมีการ
เปลี�ยนแปลง โดย ณ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 296,972,494.50 บาท มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
จํานวน 295,735,443.25 บาท มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีการใช้สิทธิ CHO-W1 ทั 3งหมด 8 ครั 3ง รวมจํานวนใช้สิทธิ
ทั 3งหมด 355,575,489 หนว่ย มีจํานวนหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิคงเหลอื 4,756,940 หุ้น 

 ในช่วง 3 ปี ที�ผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นมา และพฒันาการที�สาํคญั ดงันี 3 

ปี  เหตุการณ์ที�สาํคัญ 

ปี 2557 
 
 
 
 
 
 

: � บริษัทฯ ได้แต่งตั 3งผู้จดัการ และคณะกรรมการ 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�อวันที� 30 ธันวาคม 2557 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามญัของบริษัทรุ่นที� 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 

ปี 2558  � บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับริษัทในประเทศเยอรมนี เพื�อนําเทคโนโลยี และนวตักรรมมาพฒันาระบบอปุกรณ์
สําหรับยานยนต์เพื�อการขนส่งที�ขบัเคลื�อนด้วยพลงังานไฟฟ้า และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชิง
พาณิชย์ในไทย โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อผลิตชิ 3นส่วนยานยนต์ที�เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการทุก
ระดบัของประเทศไทย 

� บริษัทฯ เป็นผู้ รับเหมารถเมล์ NGV บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ KKU Smart Transit ที�วิ�งภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื�อรับสง่นกัศึกษาและประชาชนทั�วไป ระยะเวลาสญัญาการจ้างเหมา 5 ปี โดย
เริ�มตั 3งแตปี่งบประมาณ 2559 – 2563 (เริ�ม 1 ตลุาคม 2558 สิ 3นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 ) 

� บริษัทฯ ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กบั CP ALL และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM) ทั 3ง 3 ฝ่าย ร่วมดําเนินโครงการการพฒันายานยนต์ และพลงังาน
ทางเลือกในระบบโลจิสติกส์ ซึ�งเป็นการพฒันา รถขนสง่เชิงพาณิชย์ขบัเคลื�อนพลงังานไฟฟ้าคนัแรกของ
ประเทศไทย 

� บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of understanding : 
MOU) กบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2558 โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการพฒันานกัศึกษา และบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และบคุลากรของ CHO เพื�อสร้างความ
ร่วมมือด้านการศกึษาวิจยั และการบริหารจดัการองค์ความรู้ในด้านการจดัการอตุสาหกรรมการผลติ ยาน
ยนต์ ขนสง่มวลชน โลจิสติกส์ และระบบราง สูม่าตรฐานสากล  

� บริษัทฯ เปิดศนูย์ซอ่มบริการใหมใ่นภาคใต้ของประเทศไทยที� อําเภอพนุพิน  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
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ปี  เหตุการณ์ที�สาํคัญ 

� เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 2 จํานวน 44,778,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื�อ
วนัที� 3 เมษายน 2558 จาก 191,365,325 บาท เป็น 202,559,900 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทุน
จํานวน 22,389,150 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� บริษัทฯ เข้าประมลูงานซื 3อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื 3อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คนั  วงเงิน 
1,784.85 ล้านบาท และสญัญาจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถโดยสารดงักล่าวระยะเวลา 10 ปี วงเงิน 
2,446.35 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และในขอบเขตของงาน (TOR) ได้
กําหนดเงื�อนไขการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร โดยมีประกาศจากหน่วยงานรัฐ แจ้งว่าบริษัทฯ 
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอ่มแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2558 และต่อมา
บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืยกเลกิการทําสญัญาซื 3อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และสญัญาจ้างซอ่มแซม
บํารุงรักษารถโดยสารฯ ของหนว่ยงานภาครัฐเมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม  2558   

� เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 3 จํานวน 11,268,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วเมื�อ
วนัที� 2 กรกฎาคม 2558 จาก 202,559,900 บาท เป็น 205,376,975 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทนุ
จํานวน 5,634,150 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� เมื�อวันที� 30 กันยายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 4 จํานวน 3,002,800 หนว่ย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วเมื�อวนัที� 
6 ตลุาคม 2558 จาก 205,376,975 บาท เป็น 206,127,675 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทุนจํานวน 
1,501,400 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� เมื�อวันที� 30 ธันวาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามญัของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 5 จํานวน 89,402,100 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื�อ
วนัที� 7 มกราคม 2559 จาก 206,127,675 บาท เป็น 228,478,200 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทุน
จํานวน 44,701,050 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
 

ปี 2559  � เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 6 จํานวน 4,432,100 หนว่ย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วเมื�อวนัที� 
5 เมษายน 2559 จาก 228,478,200 บาท เป็น 229,586,225 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�มทนุจํานวน 
2,216,050 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� บริษัทฯ เซ็นสญัญากบั บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ ERP on Cloud 
ภายใต้ชื�อโปรแกรม SAP Business By Design เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2559 เพื�อนําระบบมาพฒันาการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ�งขึ 3น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั 3งให้บริษัท เนทติ
เซนท์ จํากดั เป็นที�ปรึกษาสําหรับงาน Implement ระบบ ERP ด้วยโปรแกรม SAP Business By Design 
เพื�อวางระบบให้เข้ากบัธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อนําข้อมลูจากทกุหน่วยงานของบริษัทฯ เชื�อมโยงกนั
ด้วยระบบ ERP เพื�อเพิ�มความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้องแม่นยํา และรองรับ
แผนการเปิดศนูย์ซอ่มบํารุงรถเพื�อการพาณิชย์ One Stop Services อีก 8 ศนูย์ทั�วประเทศ ภายในปี 2561 
รวมถึงงานขายและงานบริการหลงัการขายในกลุม่ผลติภณัฑ์อื�นๆ ของบริษัทฯ ได้ทกุที�ทั�วโลก 

� บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เลเคเซ่ ไลท์ติ 3ง จํากัด ได้จัดตั 3งกิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี เมื�อวันที� 9 
พฤษภาคม 2559 เพื�อดําเนินธุรกิจติดตั 3งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหลอด LED 
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� บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากัด ได้จัดตั 3งกิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี เมื�อวันที� 19 
พฤษภาคม 2559 เพื�อดําเนินธุรกิจผลติบลอ็กตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (OPV) 

� บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทอิสท์อินโนเวชั�น จํากดั ได้จดัตั 3งกิจการร่วมค้า เจวีซีอี เมื�อวนัที� 17 มิถนุายน 2559 
เพื�อดําเนินธุรกิจติดตั 3งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิการเดินรถ (GPS) รถประจําทางโดยสาร 
และได้จดทะเบียนยกเลกิการจดัตั 3งเมื�อวนัที� 11 มกราคม 2560  

� บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากดั ได้จดัตั 3งกิจการร่วมค้า เจวีเคเค เมื�อวนัที� 17 มิถนุายน 
2559 เพื�อดําเนินธุรกิจจดัโรงคลมุสาํหรับตอ่เรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (OPV)  

� เปลี�ยนแปลงชื�อบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลาเซียน จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2559 เพื�อให้จดจําได้ง่ายขึ 3น  

� บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ให้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ ชนิดระบุบชื�อผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ในชื�อ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
ครั 3งที� 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” จํานวนรวมไม่เกิน 300,000 หน่วย มลูค่าที�ตราไว้หน่วย
ละ 1,000 บาท มลูค่ารวมทั 3งสิ 3นจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท วนัที�ออกหุ้นกู้ตามสญัญานี 3หมายถึง 
วนัที� 16 มิถนุายน 2559 

� เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 7 จํานวน 20,730,850 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วเมื�อ
วนัที� 8 กรกฎาคม 2559 จาก 252,497,031.25 บาท เป็น 258,198,015 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ�ม
ทนุจํานวน 10,352,986.49 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� เมื�อวันที� 27 ตุลาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 
(CHO-W1) ครั 3งที� 8 (ครั 3งสดุท้าย) จํานวน 150,149,713 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุ
ชําระแล้วเมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2559 จาก 258,198,015 บาท เป็น 296,972,494.50 บาท ทั 3งนี 3บริษัทฯ 
ได้รับเงินเพิ�มทนุจํานวน 68,167,969.70 บาท เพื�อนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

� บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารถเกราะล้อยาง สะเทิ 3นนํ 3า สะเทิ 3นบก กับบริษัท
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศชั 3นนําใน Singapore  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 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 หมู่ 4 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) นายประสบสขุ    บญุขวญั 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช ทวี 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 จาํกัด (มหาชน) (CTV-CHO) 

ทนุจดทะเบียน 296,972,494.50 บาท 
ทนุชําระแล้ว 295,735,443.25 บาท  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 และสร้างความสขุแกผู่้ 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 ประกอบ และตดิตั 3งตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 
นํ 3าหนกัเบา” 

99.99% 
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กิจการที�ควบคุมร่วมกัน 

ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหนา่ย และติดตั 3งหลอดไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้า 
วนัที�ก่อตั 3ง : 2 สงิหาคม 2556 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 20,252,500 บาท / 20,252,500 บาท 
    
ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติ ประกอบ และซอ่มแซมรถโดยสาร ที�ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
วัน ที� ใ น ห นั ง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 25 มิถนุายน 2556 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   
ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีอี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ติดตั 3งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิการเดินรถ (GPS) รถประจําทางโดยสาร 
วัน ที� ใ น ห นั ง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า”  

: 17 มิถนุายน 2559 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว :               -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   
ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ติดตั 3งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหลอด LED 
วัน ที� ใ น ห นั ง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 9 พฤษภาคม 2559 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   
ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัโรงคลมุสาํหรับตอ่เรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (OPV) 
วัน ที� ใ น ห นั ง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 17 มิถนุายน 2559 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว :               -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   
ชื�อบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติบลอ็กตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (OPV) 
วัน ที� ใ น ห นั ง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 19 พฤษภาคม 2559 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตตวัถงัรถยนต์ เพื�อการพาณิชย์ และอื�นๆ ทําให้มีการซื 3อ ขาย สินค้ากลุม่หวัรถ ยี�ห้อ
ต่างๆ ที�ลกูค้าทําการสั�งซื 3อกบับริษัท และอะไหล่ รวมถึงบริการ เพิ�มเติมที�บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้กับบริษัทฯ ในราคาที�มีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยุติธรรม กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมี
รายละเอียด และความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี 3 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

ชื�อบริษัท : บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง (เคเคทีที) จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ระดมทนุเพื�อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ขนาดใหญ่ในจงัหวดัขอนแก่น 
วนัที�ก่อตั 3ง : 8 มกราคม 2558 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 200 ล้านบาท / 200 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 6.86 % 

ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ที�จะ
ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเชื�อเช่าซื 3อรถบรรทกุ  
วนัที�ก่อตั 3ง : 4 พฤษภาคม 2533 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 325  ล้านบาท / 325 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วน 97.38 % ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ที�จะ
ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ชื�อบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซอ่มแซมเครื�องยนต ์และหวัรถบรรทกุทั�วไป ปัจจบุนัมีบคุลากรจํานวน 14 คน 
วนัที�ก่อตั 3ง : 8 กนัยายน 2535 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 20 ล้านบาท / 20 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  0.50 ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ที�จะ
ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพื�อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

ชื�อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึ�งพ่วง ยานพาหนะอื�นทกุชนิด 
วนัที�ก่อตั 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 
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ชื�อบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต ์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
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�องยนต ์ตวัแทนจําหน่ายหวัรถ HINO 
วนัที�ก่อตั 3ง : 15 สิงหาคม 2510 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วน และ หุ้นส่วนผู้จดัการ 
เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ชื�อบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพื 3นที� ซื 3อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
วนัที�ก่อตั 3ง : 9 กรกฎาคม 2552 
ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทนุจดทะเบียน  
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลที�ไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ มีการพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ และบริการอยา่งตอ่เนื�อง โดยคํานงึถึงความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประกาศกรมขนสง่ทางบก จนได้รับการรับรองการขึ 9นทะเบียนให้เป็นผู้ผลติรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนสง่ทางบก เรื�อง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซี และตวัถงัรถที�ใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิ�งของลกัษณะ 6 (รถพ่วง) 
ลกัษณะ 7 (รถกึ�งพว่ง) และลกัษณะ 8 (รถกึ�งพว่งบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 สง่ผลให้ผลติภณัฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นที�
ยอมรับจากลกูค้าทั 9งในประเทศ และตา่งประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรที�มีความเชี�ยวชาญ และความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ สามารถ
ให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี กอรปกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที�มีมาตรฐาน และมีการควบคุมทุก
กระบวนการออกแบบ และการผลติ ตามข้อกําหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั TUV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทั 9งผา่นการรับรองตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 
มาตรฐานความปลอดภยัของสนิค้าที�นําเข้า และผลิตเพื�อจําหน่ายในสหภาพยโุรป (CE Mark)  มาตรฐานความปลอดภยัของ
สนิค้าตามข้อกําหนดของสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี 9 บริษัทฯ ไมห่ยดุยั 9งในการวิจยั และพฒันาผลติภณัฑ์ หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวิจยั และพฒันา
ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง ทกุผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ออกแบบ
หรือเป็นผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึ 9นทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนสุทิธิบตัร
มาแล้ว 76 รายการ และอยูร่ะหวา่งขอขึ 9นทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีก 28 รายการ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2557-2559 
ประเภทรายได้ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ตามสญัญา 1,215.92 80.36 972.73 85.12 926.16 86.53 
รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 297.10 19.64 169.90 14.88 132.08 12.34 

รวมรายได้ 1,513.02 100.00 1,142.63 100.00 1,058.24 98.87 

รายได้อื�น/2 7.67/3 0.50 16.34 1.43 12.10 1.13 

รวมรายได้ทั 3งหมด 1,520.69  1,158.97  1,070.34  

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

  /2 - รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร รายได้คา่เช่า ดอกเบี 9ยรับ และรายได้อื�นๆ 
  /3- งบการเงินปี 2557 มีการปรับใหม ่

 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ และบริการออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product)    
กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุม่บริหารโครงการ และงานบริการ (Project Management 
and Services) โดยมีรายละเอียดดงันี 9 
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

 กลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วงทั�วไป ที�ลกูค้าสั�งซื 9อเพื�อนําไปใช้ขนส่งสินค้าตาม
ความต้องการเฉพาะ มีทั 9งรถที�ใช้เพื�อการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมที�มีเทคโนโลยีมากนกั หรือ
ผลติภณัฑ์ที�ลกูค้าสั�งผลติตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุม่นี 9และคณุสมบตัิเบื 9องต้น ตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ดงันี 9 

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง รูปแบบมาตรฐานทั�วไปซึ�งมคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทกุนํ 9าหนกัได้
ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชว่งลา่งเป็นอยา่งดี เพื�อให้สามารถรองรับนํ 9าหนกัได้มากที�สดุตาม
เกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด แตใ่นขณะเดียวกนัก็งา่ยตอ่การบงัคบัควบคมุยานพาหนะ สาํหรับรถพว่ง และรถกึ�งพว่ง ที�บริษัทฯ 
สามารถผลติ และจําหนา่ยให้แกล่กูค้ามคีวามหลากหลาย เพื�อให้มีความเหมาะสมกบังานโดยเฉพาะ อาทิ 

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

ลกัษณะ อาทิ รถพว่งพื 9นเรียบ รถพว่งกระบะคอกสงู รถพว่งตู้บรรทกุสาํหรับบรรจสุนิค้าแห้ง รถพว่งตู้บรรทกุทําความเย็น
สาํหรับสนิค้าแช่แขง็ รถพว่งดมัพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึ�งพว่งโดยใช้การลากจงูแบบใช้หวัลากที�ตดิตั 9งจานลาก สามารถผลติได้หลาย
ลกัษณะ อาทิ รถกึ�งพว่งแชสซีคอนเทนเนอร์ รถกึ�งพว่งพื 9นเรียบ รถกึ�งพว่งดัpมพ์ รถกึ�งพว่งตู้บรรทกุสนิค้า เป็นต้น 

4) Beverage Truck : เป็นรถสาํหรับใช้ในการขนสง่เครื�องดื�ม มีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจสุนิค้าได้
มากขึ 9น และสามารถเปิดจากด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลคิ ทําให้ง่ายตอ่การขนถ่ายสนิค้าและ สามารถป้องกนัสนิค้าจากฝน
และฝุ่ นจากข้างนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งเป็นผู้ผลติตู้อลมูิเนียม
รายใหญ่ของโลก 

ภาพตวัอยา่งรถกระบะดั 9มพ์ รถพว่ง และ รถกึ�งพว่ง 

 
 
  
   
 
  
   
 

 

 
 

1.2 งานตดิตั 3งระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตั 9งเครื�องยนต์ NGV และถงั NGV ให้กบัรถพ่วง และรถบรรทกุขนสง่ทกุประเภท ซึ�งเป็นทางเลือก
ใหมใ่นการใช้พลงังานที�คุ้มค่ากบัสภาวะราคานํ 9ามนัที�สงูขึ 9นอย่างต่อเนื�องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั 9งระบบ NGV แบบ 
100% การติดตั 9งระบบ NGV แบบเชื 9อเพลิงร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั 9งเครื�องยนต์ NGV ให้กับรถบสัประจําทางของ

รถกระบะบรรทกุเปิด รถกระบะดั 9มพ์ / พว่งกระบะ รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึ�งพว่งพื 9นตํ�า 3 เพลา รถกึ�งพว่งตู้ไฟเบอร์ รถพว่งตู้ไฟเบอร์ 
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องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั 9งถงัสําหรับบรรทกุแก๊ส NGV ให้กบับริษัทขนสง่ที�ให้บริการกบั บริษัท ปตท. 
จํากดั (มหาชน) 

 

ภาพตวัอยา่งงานติดตั 9งระบบ NGV 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 บริษัทฯ มีเครื�องตดัเลเซอร์ที�ทนัสมยั และเครื�องจกัรในการพบั และเชื�อมโลหะ จึงสามารถทํางานขึ 9นรูป งานเชื�อม
และประกอบตู้ โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพื�อนําไปติดตั 9งบนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ�งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถ
ออกแบบและประกอบตู้ โลหะให้เหมาะสมกับแชสซีรถทุกรุ่น ทุกยี�ห้อได้ รวมทั 9งออกแบบและพฒันาการผลิตตู้ โครงสร้าง
อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับติดตั 9งอปุกรณ์สื�อสารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพื�อสง่ออก 
 

ภาพตวัอยา่งงานขึ 9นรูปและประกอบตู้โลหะ 
 
 
 
 
 
 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพฒันารูปแบบตวัถงัรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตวัถงัรถและ
อปุกรณ์ต่าง ๆ ซึ�งได้รับอนสุิทธิบตัรแล้วจํานวน 76 รายการ รวมทั 9งอยู่ระหว่างการขึ 9นทะเบียนขอรับอนสุิทธิบตัร หรือสิทธิบตัร
การประดิษฐ์ หรือสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจํานวน 28 รายการ รวมทั 9ง ทีมงานของ
บริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตวัถังและติดตั 9งระบบวิศวกรรมที�เกี�ยวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�งพ่วง มา
ยาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สทิธิในการใช้แบบผลติภณัฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น 
แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ 9าหนกัเบา เป็นต้น ให้แก่ลกูค้าซึ�งเป็นกลุม่ผู้ประกอบการ
ผลติและประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจํานวนสินค้าที�ลกูค้าผลิตโดยอาศยัแบบหรือ
เทคโนโลยีของบริษัทฯ  ซึ�งอยูร่ะหวา่งเจรจา 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ(Special Design Product) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง ที�ต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการ
ใช้งานของลกูค้า ผลติภณัฑ์ที�ต้องอาศยัเทคโนโลยีที�สลบัซบัซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที�แมน่ยําในการใช้งาน ซึ�งสามารถ
สรุปประเภทของรถในกลุม่นี 9และคณุสมบตัิเบื 9องต้น ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี 9 
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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 9นดินภายในสนามบินนี 9เป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ที�ทํารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสดัส่วนสงูสดุมาตลอดอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัที�บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ากลุ่มธุรกิจครัวการบินทั 9งใน
ประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นี 9หลากหลายประเภท อาทิ 

1) รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถที�ใช้ในการลําเลียงอาหาร
จากครัวการบินซึ�งเป็นหน่วยบริการภาคพื 9นดิน (In-flight services) ขึ 9นสู่เครื�องบินเพื�อให้บริการแก่ลกูค้าสายการบิน จนถึง
ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถพฒันาแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  สาํหรับเครื�องบินทั 9งรุ่นเก่าและรุ่นใหมใ่ห้เหมาะสมกบัเครื�องบิน
ทกุรุ่นทกุขนาดได้ รวมทั 9งพฒันาเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตั 9งระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกรคนไทย
ทั 9งหมด โดยความภมูิใจลา่สดุของบริษัทฯ คือ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินแอร์บสั A380  ซึ�งปัจจุบนันบัว่าเป็นเครื�องบิน
ที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที�เที�ยงตรง แม่นยําอย่างมาก รถลําเลียงอาหารสําหรับ
เครื�องบินแอร์บสั A380 คนัแรกของบริษัทฯ ได้สง่มอบไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549  และมีการผลิตและสง่มอบ
ให้ลกูค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจบุนั โดยคาดวา่ในอนาคตจะยงัมีคําสั�งซื 9อเข้ามาอยา่งตอ่เนื�อง 

จดุเดน่ของรถลาํเลียงอาหารสําหรับเครื�องบินของบริษัทฯ คือ มีการออกแบบให้ครอบคลมุการใช้งาน
สําหรับเครื�องบินทกุขนาด ตั 9งแต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบที�ทนัสมยัมีความเหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน เช่น แบบ 
Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 
สามารถออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศในประเทศที�ลกูค้านําไปใช้งาน เช่น ประเทศในแถบตะวนัออก
กลาง ซึ�งรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินจะต้องสามารถรักษาระดบัอณุหภมูิและความสะอาดของอาหารที�บรรทกุอยู่ภายใน
ได้ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเรื�องระบบการทํางานที�เที�ยงตรงและความ
ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดบัการขึ 9นลงได้ตามความต้องการในการใช้งานของเครื�องบินในแต่ละรุ่น ซึ�ง
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี 9 

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 
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ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 
  
  
 
 

 

2) รถบนัไดขึ 9นเครื�องบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบนัไดสําหรับใช้ในการขึ 9น-ลงเครื�องบินของ
ผู้ โดยสารแทนทางขึ 9น-ลงแบบงวงช้าง ซึ�งเป็นอีกหนึ�งผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ที�มีคุณภาพสงูและผ่านมาตรฐานระดบัสากลที�
เข้มงวดจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดขึ 9นเครื�องบิน 

 
 
 
 
 

 

3) รถบนัไดกู้ภยั (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบนัไดกู้ภยั สาํหรับใช้ในการขึ 9น -ลง เครื�องบินในกรณี
ฉกุเฉิน ซึ�งบริษัทฯ ได้ออกแบบและผลติรถบนัไดกู้ภยัสาํหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ด้วย ในปัจจบุนัถือวา่เป็นเครื�องบินที�มี
ขนาดใหญ่ที�สดุในโลก 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดกู้ภยั 

 
 
 
 
 
 

4) รถติดตั 9งอปุกรณ์สนบัสนนุภาคพื 9นดินอื�นๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลติ ให้กบัสายการบินตา่งๆ 
อาทิ รถซอ่มบํารุงเครื�อง รถขนกระเป๋า รถลาํเลยีงผู้ ป่วย รถดดูสิ�งปฏิกลู Water Tank เป็นต้น 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์อื�นๆ  
 
 

 
 
 
  
 

รถขนกระเป๋า Mock-up แบบฝึกขบัรถ Catering รถลําเลียงผู้ ป่วย รถซอ่มบํารุง 
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 เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั HANAOKA SHARYO 
Co.,Ltd. จากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสยีงมานานในการผลติและประกอบรถบริการใช้งานในสนามบินตา่งๆ ทั�วโลก 
เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถลาํเลยีงกระเป๋าขึ 9นเครื�องบิน เป็นต้น เพื�อร่วมเป็นพนัธมิตรในการผลติและทํา
การตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกนั  

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภยั (Fire Fighting Truck : FFT) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสําหรับใช้ในการดบัเพลิงและกู้ภยัในกรณีที�เกิดเหตุอคัคีภยัทั 9งในที�ราบและอาคารสงู 
โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดบัเพลิงและรถกู้ภยัรายใหญ่ของโลกทางแถบยโุรป รถดบัเพลิงและรถ
กู้ภยัของบริษัทฯ มีจดุเดน่ที�มีคณุสมบตัิแตกตา่งจากผู้ผลติรายอื�น อาทิ 

1) รถดบัเพลิงและกู้ภยัสําหรับอาคารสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภยัที�มีบนัไดสงูสดุได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจําหน่ายครั 9งแรกเมื�อปี 2553 ส่งมอบ
ให้กบัเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

2) ปั�มดูดนํ�าและใบพดั : ผลิตจากวสัดุอัลลอย ซึ�งมีความทนทานต่อทุกสภาพนํ 9า สามารถใช้ได้กับ นํ 9าจืด 
นํ 9าเค็ม และนํ 9ากร่อย 

3) แรงดูดนํ�า : สามารถปรับความดนัสาํหรับดดูนํ 9าได้ตามความต้องการของลกูค้า 
 จากคณุสมบตัิที�แตกตา่งดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นที�ต้องการจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
อาทิ บงัคลาเทศ ศรีลงักา เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในประเทศ ทั 9งหนว่ยงานหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การ
บริหารสว่นตําบล  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ และ บริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
 รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้ เก็บอุปกรณ์กู้ ภัย พร้อมประตูบานเลื�อนทําด้วยอลูมิเนียมสามารถกันนํ 9าได้ 
ภายในมีลิ 9นชกัแบบรางเลื�อนทั 9งแนวนอนและแนวตั 9ง สว่นด้านลา่งของประตบูานเลื�อนถดัจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็น
บนัไดได้ และภายในตู้ เก็บอปุกรณ์จะมีการติดตั 9งอปุกรณ์กู้ภยัและอปุกรณ์ช่วยชีวิตเบื 9องต้นไว้ 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั 

  
 
 
 

 

2.3 ยานยนต์สาํหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 
 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษเฉพาะสาํหรับการใช้งานในกองทพัเทา่นั 9น 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 
 
 
 

 

รถดบัเพลิง-กู้ภยั รถดบัเพลิง รถบนัไดกู้ภยั
อาคารสงู 

รถบรรทกุรุ่น M817 รถบรรทกุรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
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2.4 งานซ่อมบาํรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 
 เป็นกลุ่มงานรถไฟที�บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้ รถไฟให้เหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน และความ
ต้องการของลกูค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พดั
ลมชั 9น 3 เป็นตู้แอร์ชั 9น 2 จํานวนทั 9งสิ 9น 20 ตู้  ซึ�งได้สง่มอบให้แก่การรถไฟแหง่ประเทศไทยเมื�อปี 2549 เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพตวัอยา่งงานซอ่มบํารุงและปรับปรุงรถไฟ 

 
 
 
 
 

2.5 รถพ่วง และรถกึiงพ่วงพิเศษ (Full Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC) 
 บริษัทฯ สามารถผลติรถกึ�งพว่งออกแบบพิเศษได้ตั 9งแตข่นาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ 
16 เพลา เพื�อใช้ในการขนสง่ อาทิ เครื�องจกัรกลหนกั โบกี 9รถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลติรถพว่ง
พิเศษ 16 เพลา ให้กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย เพื�อบรรทกุชิ 9นสว่นถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับใช้ในการประกอบถนน
เป็นทางดว่น ซึ�งถือวา่เป็นรถพว่งที�ยาวที�สดุในแถบภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไมร่วมแขนลาก) รองรับ
นํ 9าหนกัระหวา่ง 100-160 ตนั/ก้อน โดยระบบการทํางานของเพลาทั 9ง 16 เพลา มีความสมัพนัธ์กบัรัศมีการเลี 9ยวของหวัรถลาก 
ทําให้รถพว่งที�มขีนาดใหญ่สามารถหกัเลี 9ยวได้งา่ยขึ 9น หากมคีวามจําเป็นจะต้องเลี 9ยวให้มีรัศมีวงเลี 9ยวที�แคบลงหรือกว้างขึ 9น ก็
สามารถทําได้ด้วยการบงัคบัด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึ�งทกุล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั นอกจากนี 9ยงั
สามารถปรับระดบัความสงูตํ�าของพื 9นบรรทกุได้ระหวา่ง + 300 มิลลเิมตร 

ภาพตวัอยา่งรถพว่งพิเศษ 

 
 
 
 
 

 

 

 

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุม่งานบริการพิเศษที�บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบั
สากล เข้ากบัการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั 9งด้านงาน
วิศวกรรมและด้านการบริหารที�สั�งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้า
ได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการตา่งๆ ดงันี 9 
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3.1 ทีiปรึกษาโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัi 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 9อ งานบริหารการเงิน งานคลงัสนิค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ
งานซ่อมบํารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์   
www.theopv.com) โดยโครงการดงักลา่วใช้ระยะเวลา 4 ปี และทําการสง่มอบเรือ 

ตรวจการณ์ไกลฝั�งลํานี 9ได้ในปี 2556 ซึ�งนบัว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั�งลําแรกของประเทศไทย ที�สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่
กองทพัเรือ และปัจจบุนักองทพัเรือได้รับพระราชทานนามชื�อเรือลาํนี 9แล้ววา่ “เรือหลวงกระบี�” 
 บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ได้รับสทิธิจาก BAE SYSTEMS ในการนําแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง
เพื�อการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 10 ปี (ปี 2553-2556) บริษัทฯ จึงมีโอกาสที�จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง
เพิ�มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีโครงการที�จะสร้างเรือลําใหม่เพื�อเพิ�มศักยภาพและขีด
ความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทพัเรือ รวมถึงลกูค้าต่างประเทศที�ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่
กรุงเทพ จํากดั สร้างเรือตามแบบเรือดงักลา่ว ทั 9งนี 9 บริษัทที�เกี�ยวข้องได้ทําสญัญาข้อตกลงไมทํ่าธุรกิจแขง่ขนักนักบับริษัทฯ ดงันั 9น 
ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลกัษณะดงักลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเทา่นั 9น 
 

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 9ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงเพื�อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ  โดยมีรถ
ทั 9งหมดมากกวา่ 2,000 คนั ในพื 9นที�ศนูย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบนัมีศนูย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) 
จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลําลกูกา ศูนย์วงัน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบวัทอง และศูนย์ขอนแก่น อีกทั 9งบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นโอกาสในการเพิ�มรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ทําการเช่าพื 9นที� ที�ดินประมาณ 4 ไร่ ที� อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาตั 9งแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนกัสําหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอุบตัิเหตตุ้องซ่อมนาน และรับงานซ่อม
บริการจากลกูค้าของบริษัทรายอื�น และลกูค้าทั�วไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ�มศกัยภาพในการดูแลลกูค้าที�ศนูย์ซ่อมวงัน้อย
เพิ�มขึ 9น ซึ�งเป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิ�มโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพิ�มขึ 9นจากงานของ 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 9น และมี
จํานวนรถเพียงพอสาํหรับการเพิ�มศนูย์บริการซอ่มบํารุงด้วย 
 
 
 
 



 บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที� 1.2  - 9 

 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์เพื�อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล เพื�อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที�นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์  นอกจากนี 9บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ (R&D) อยา่งตอ่เนื�อง ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตั 9งแตข่ั 9นตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ไปจนถึงการบริการหลงัการขาย โดย
ให้ความสาํคญัตั 9งแตข่ั 9นตอนการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าที�จะถกูสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมี
การศกึษาข้อมลูการใช้งานของลกูค้าเพื�อนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที�ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และสามารถประหยดั
ต้นทนุได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตวัถงัและตวัตู้ รถบนรถเดิมที�ใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทนุ 60% มีความ
พิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีที�ลกูค้าเลือกใช้ การจัดซื 9อวสัดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ 9นต้องมี
คณุภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์สง่ผ่าน
และ เก็บข้อมลูในทกุขั 9นตอนตั 9งแตเ่ริ�มร่างชิ 9นงานไปจนถึงชิ 9นงานเสร็จที�มีความสมบรูณ์แบบ ผา่นการทดสอบการใช้งาน  
 การให้บริการหลงัการขายและการบํารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานที�บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื�อให้สอดคล้องกับ
หลกัการด้านงานบริการของบริษัทฯ ที�ว่า “ล้อที�หมุนนําเป็นปัจจยัสําคญัในการบริการงานขนสง่ของท่าน และเราตระหนกัถึง
ความสําคญัในจุดนี 9 เราจึงเน้นบริการหลงัการขายเป็นพิเศษ เพื�อที�จะให้ล้อทกุล้อของรถบรรทกุของท่านหมนุอยู่เสมอในทุก
สถานการณ์” 
  สาํหรับผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้
วา่จ้าง บริษัทฯ จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีความชํานาญ และมีศกัยภาพในการผลติ ผา่นการทําสญัญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือ
จดัตั 9งนิติบคุคลขึ 9นใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพื�อที�จะได้สามารถกําหนดสดัสว่นในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของการจดัตั 9ง 
อํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพื�อให้บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการทกุประการของลกูค้า 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้วา่จ้าง โดยคํานงึถึงความพร้อมของบคุลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับ
งาน การกําหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ�ม (Cost 
Plus Margin) ต้นทนุทั 9งหมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวสัดุอปุกรณ์ ต้นทุนสว่นประกอบ ค่าแรงทาง
ตรงที�คํานวณจากประมาณการชั�วโมงการผลิตที�คาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและ
คา่ใช้จ่ายสว่นกลางที�ปันสว่นเข้างาน คา่เผื�อเหลอืเผื�อขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และต้นทนุการรับประกนั เป็นต้น โดยทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรและฝ่ายผลติจะต้องร่วมกนัถอดแบบโครงสร้างของผลติภณัฑ์โดยละเอียดเพื�อนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์และชั�วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที�ต้องสั�งซื 9อจากต่างประเทศ จะมีการ
กําหนดคา่เผื�อเหลอืเผื�อขาดสาํหรับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศเพิ�มเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทนุด้วย อยา่งไรก็ตาม 
ราคาที�เสนอให้แก่ลกูค้าจะต้องพิจารณาควบคูก่บัระดบัราคาที�สามารถแขง่ขนัได้ และให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 
 ในกรณี มีการสั�งซื 9อหรือสั�งผลติสนิค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อย จะมี
นโยบายการกําหนดราคาซื 9อขายระหว่างกนัโดยพิจารณาจากต้นทนุทั 9งหมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการบวกสว่นต่างร้อยละ 5 
เนื�องจากในบางกรณี ลกูค้ามีความต้องการสั�งซื 9อผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ�งจะต้องมีการนําตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ 9าหนักเบามา
ประกอบติดตั 9งด้วย หรือลกูค้าสั�งซื 9อตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ 9าหนกัเบาจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการประกอบและติดตั 9งตู้ ไฟเบอร์
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กลาสนํ 9าหนกัเบาเชื�อมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ�งพว่ง บริษัทยอ่ยจะทําใบสั�งงานมายงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบ
และติดตั 9งให้ 

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 9 

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

การขาย 2 เเบบ คือ 
- ขายให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ หรือธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้า ผู้ประกอบการเลอืกที�จะให้บริษัท

จดัหาหวัรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลอืกที�จะซื 9อหวัรถมาจากตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะ
บรรทกุโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนํามาให้บริษัทเป็นผู้ผลติ
เเละติดตั 9งประกอบตวัตู้  หรือรถพว่งตา่งๆ เข้ากบัสว่นแชชซีของหวัรถ 

- ขายผา่นบริษัทตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะบรรทกุ โดยทีมขายจะเข้าไปตดิตอ่กบัตวัเเทนจําหนา่ยรถกะบะ
บรรทกุโดยตรง เพื�อผลติเเละติดตั 9งตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ให้กบัตวัแทนจําหนา่ย เมื�อลกูค้าสั�งซื 9อรถกระบะ
บรรทกุ พร้อมให้ตวัเเทนจําหนา่ยตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ตวัเเทนจําหนา่ยจะสง่งานมายงับริษัทให้เป็นผู้ผลติ
เเละติดตั 9งอีกทอดหนึ�ง 

1.2 ทีมขายสําหรบัลูกคา้หน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายที�เน้นการขายสนิค้าให้กบัหนว่ยงานราชการ โดยสนิค้าที�
จําหนา่ยเป็นสนิค้าที�ใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทกุขยะ รถบรรทกุนํ 9า รถบรรทกุเสาไฟฟ้า รถขนเครื�องจกัรกลหนกั 
เป็นต้น 

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

2. ทีมขายตา่งประเทศ : เน้นการขายไปยงัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 
(GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารสําหรับเครื�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 9นๆ ตามช่วงระยะเวลารับประกนัของสนิค้า ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่ต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบริการหลงัการขายดงักลา่ว ทั 9งนี 9หากบริษัทฯ จะทําการตลาดและเข้าเสนองานหรือร่วมประมลู
งานกบับริษัทลกูค้าในตา่งประเทศโดยตรง จะมีต้นทนุสงูกว่าการขายผ่าน Dealer  ในสว่นค่าใช้จ่ายบริการหลงัการ
ขาย โดยบริษัทฯ ได้เพิ�มต้นทนุในการคํานวณราคาเสนอขายด้วย  
ซึ�งในปี 2559 บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี 9 

• ประมาณร้อยละ 3% ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในฝั�งตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ เป็นต้น 

• ประมาณร้อยละ 18% ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในกลุม่เอเชีย อาทิ เกาหล ี ฮอ่งกง 
เป็นต้น  

• ประมาณร้อยละ 79% 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 9งยงัเน้นงานบริการหลงัการขายอื�น ๆ และมีการติดตามผลทกุๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลกูค้าเป้าหมายซึ�งเป็นผู้ ใช้สินค้า
โดยตรง โดยการนําเสนอผา่นสื�อตา่งๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสนิค้าทั 9งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั 9ง
สื�อทางอิเลค็โทรนิคตา่งๆ  เป็นต้น รวมถึงการสง่ข้อมลูขา่วสารให้กบัลกูค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานที�ดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้า
ต่างประเทศ ลกูค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึ�งทําให้สามารถดูแลและ
บริการ รวมทั 9งตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

     2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลติเเละจําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าทั 9งในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการที�
ทําธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตเเละจําหน่ายสินค้าที�มีจุดกระจายสินค้าหลายแห่งทั�วประเทศ เเละหน่วยงานราชการ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดัต่างๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะผลิตตามคําสั�งซื 9อของ
ลกูค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้ดงันี 9 

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 9นดินภายในสนามบิน ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน คือกลุม่ลกูค้าหลกั
ตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support 
Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขึ 9นเครื�องบิน (Catering Hi-loaders 
Truck) เป็นต้น 

  
 บริษัทฯ ไม่มีการพึ�งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ�งอย่างมีนยัสําคญั โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอย่างรายชื�อลกูค้าทั 9งใน
ประเทศและตา่งประเทศที�มีชื�อเสยีงเป็นที�รู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสงัเขป ดงันี 9 
 

ลาํดับ ชืiอลูกค้าในประเทศ สินค้าทีiขาย 
1 บริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั รถตู้ ห้องเย็น 

2 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั รถกึ�งพว่งตู้ ผ้าใบ2เพลา 
3 สถาบนัเทคโนโลยี�ป้องกนัประเทศ ต้นแบบรถยานเกราะล้อ 

4 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย รถกึ�งพว่งขนาดไมต่ํ�า 100 ตนั 
5 บริษัทฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั รถกึ�งพว่งบรรทกุชานตํ�า 2 เพลา 
6 บริษัทครัวการบินกรุงเทพ จํากดั รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
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ลาํดับ ชืiอลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าทีiขาย 
1  VT PLUS IMPORT EXPORT INVESMENT เวียดนาม รถดบัเพลงิ 
2  KOREAN AIR เกาหล ี รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
3 Regal Motors Ltd. ฮ่องกง รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 
4 FUTUREBUD INTERNATIONAL ญี�ปุ่ น รถดบัเพลงิ 
5  OMAN AIR โอมาน รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน 

 

     
 2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ที�มียอดจําหน่ายสงูสดุในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา คือ กลุม่ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารขึ 9นเครื�องบิน (Catering Hi-
loaders Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�งพ่วง ซึ�งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ดงันั 9นในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจการ
บิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี 9 
 

1. ธุรกิจการบนิ 
 สมาคมการขนสง่ทางอากาศ ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) คาดการณ์ว่า
อตุสาหกรรมการบินของโลกจะมีกําไรสทุธิ 2.98 หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 จากรายได้รวม 7.36 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นอตัรากําไร 4.1% นบัเป็นปีที� 3 ติดต่อกนัที�สายการบินมีอตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุ (7.9%) สงูกว่าต้นทนุ
เฉลี�ยของเงินลงทนุ (6.9%)    

 ทั 9งนี 9เมื�อแยกเป็นรายภมูิภาค สายการบินจาก
อเมริกาเหนือ คาดว่าจะมีผลประกอบการที�แข็งแกร่ง
ที�สดุในปีหน้า โดยการควบรวมกิจการของสายการบิน
ในช่วงที�ผ่านมาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผลกําไร 
แม้วา่จะเผชิญกบัปัจจยักดดนัจากราคานํ 9ามนัที�เพิ�มขึ 9น 
ขณะเดียวกันสายการบินจากยโุรป มีปัจจยักดดนัจาก
การแขง่ขนัในระดบัสงู ตลอดจนต้นทนุที�สงู กฎระเบียบ
ที�เข้มงวด และภาษีสงู นอกจากนี 9ความเสี�ยงจากการก่อ
การร้ายยังคงมีอยู่ แม้ว่าความเชื�อมั�นจะเริ�มกลบัคืน
มาแล้วก็ตาม สว่นสายการบินในเอเชีย-แปซิฟิก การ
ขยายตวัของสายการบินรูปแบบใหม่และการเดินหน้า
เปิดเสรีภายในภูมิภาคยิ�งทําให้การแข่งขนัรุนแรงยิ�งขึ 9น ขณะที�สายการบินจากตะวนัออกกลาง มีความเสี�ยงเกิดขึ 9นมาจาก
คา่ธรรมเนียมสนามบินที�เพิ�มขึ 9นในหลายประเทศ สายการบินจากลาตินอเมริกา ยงัคงมีความท้าทาย จากโครงสร้างพื 9นฐานที�
ขาดประสทิธิภาพ ภาษีระดบัสงู และอปุสรรคด้านกฎระเบียบ แม้วา่อตัราแลกเปลี�ยนและเศรษฐกิจในภมูิภาคจะมีแนวโน้มที�ดี
ขึ 9น สว่นสายการบินจากแอฟริกา คาดวา่จะยงัขาดทนุจากผลของความขดัแย้งภายในภมูิภาค และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ตกตํ�า  
อยา่งไรก็ตาม สาํหรับปี 2560 คาดว่าจะเป็นปีที� 8 ติดต่อกนัที�อตุสาหกรรมการบินมีกําไร แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการ
รับมือกับปัจจัยเสี�ยงที�อยู่ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี 9 โดยเฉลี�ยแล้วสายการบินจะทําเงินได้ 7.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ผู้ โดยสารหนึ�งคนที�มาใช้บริการ 
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 ราคานํ 9ามนัที�ปรับตวัสงูขึ 9นเป็นปัจจยัสําคญัที�จะสง่ผลกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการในปี 2560 โดยในปี 2559 
ราคานํ 9ามนัเฉลี�ยอยูที่� 44.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล (นํ 9ามนัดิบเบรนต์) และคาดว่าจะเพิ�มขึ 9นเป็น 55.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลในปี 2560 ทําให้ราคาเชื 9อเพลงิอากาศยานเพิ�มขึ 9นจาก 52.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2559 เป็น 64.9 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลในปี 2560 ต้นทนุด้านเชื 9อเพลงิคาดวา่จะคิดเป็นสดัสว่น 18.7% ของโครงสร้างต้นทนุในอตุสาหกรรมการบิน
ในปี 2560 ซึ�งปรับลดลงมาจากสดัส่วนสงูสดุที� 33.2% ในปี 2555-2556 อีกทั 9ง ไออาต้า ยงัมองว่าผลกระทบด้านลบจาก
อตัราสว่นการบรรทกุผู้ โดยสารที�ลดลงไป คาดวา่จะได้รับการชดเชยในระดบัหนึ�งจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที�เข้มแข็งขึ 9น 
เป็นที�คาดหมายวา่เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 2.5% ในปี 2560 เพิ�มขึ 9นจาก 2.2% ในปี 2559 เมื�อประกอบกบัการเปลี�ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของอตุสาหกรรมการบิน คาดวา่จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั อตัราผลตอบแทนหรือกําไรต่อที�นั�ง(Yield) จากทั 9ง
ธุรกิจขนสง่สนิค้าและขนสง่ผู้ โดยสาร ซึ�งเป็นแนวโน้มที�นา่ยินดีหลงัจาก yield ลดลงมาทกุปีนบัตั 9งแตปี่ 2555 

 นอกจากนี 9 สมาคมขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ยงัได้วิเคราะห์ว่าในปี 2560 มูลค่าสินค้าที�ขนสง่ทาง
อากาศในปี 2560 คาดว่าจะเพิ�มขึ 9นเป็น 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ�มขึ 9น 4.9% จากปี 2558 โดยการขนสง่
สนิค้าโดยเครื�องบินคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 35% ของมลูคา่สนิค้าที�ซื 9อขายกนัทั 9งหมดทั�วโลก ขณะที�การใช้จ่ายในอตุสาหกรรม
การทอ่งเที�ยว ที�มาจากการเดินทางทางอากาศ คาดวา่จะเพิ�มขึ 9น 5.1% ในปี 2560 เป็น 6.81 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การจ้าง
งานในซพัพลายเชนที�เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน คาดวา่จะเพิ�มขึ 9น 3.4% ในปี 2560 เป็น 69.7 ล้านตําแหนง่ทั�วโลก  

 ทั 9งนี 9 ยงัคาดวา่สายการบินจะรับมอบเครื�องบินใหมป่ระมาณ 1,700 ลาํในปี 2560 โดยประมาณครึ�งหนึ�งจะเป็นเครื�อง
ใหมที่�มาทดแทนเครื�องเก่าและมีประสทิธิภาพการใช้นํ 9ามนัตํ�า ซึ�งจะทําให้ฝงูบินของสายการบินพาณิชย์ทั�วโลกขยายตวั 3.6% 
เป็น 2.87 หมื�นลาํ และคาดวา่สายการบินจะให้บริการ 38.4 ล้านเที�ยวบินในปี 2560 เพิ�มขึ 9น 4.9% 

 
2. ธุรกิจโลจิสติกส์  

ในปี 2560 คาดว่าตลาดรถยนต์จะมีโอกาส
ฟื9นตวัมากขึ 9นจากปัจจยับวกหลายด้าน ทําให้ผู้บริโภค
ในกลุ่มรายได้ปานกลาง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
ธุรกิจ มีกําลงัซื 9อมากขึ 9น ซึ�งจะสง่ผลให้ คาดว่าตลาด
รถเพื�อการพาณิชย์จะขยายตวัร้อยละ 3 ถึง 7 ดีกว่า
รถยนต์นั�งที�คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2 ถึง 6 ส่งผล
ให้ตลาดรวมรถยนต์ในประเทศปี 2560 มีโอกาส
ขยายตัวร้อยละ 2 ถึง 6 คิดเป็นยอดขายรถยนต์ 
770,000 ถึง 800,000 คนั จากภาวะแรงกดดนัตลาด
จากปัจจัยลบรอบด้าน เช่น ภัยแล้งช่วงต้นปี ราคา
สินค้าเกษตรที�ตกตํ�า ภาวะหนี 9ครัวเรือนที�อยู่ระดบัสงู 
ภาคการสง่ออกที�ฟื9นตวัช้า จึงคาดวา่ ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2559 จะหดตวัลงราวร้อยละ 5.8 คิดเป็นจํานวนรถยนต์กวา่ 
753,000 คนั ลดลงจากปีก่อนที�มียอดขายอยู่เกือบ 8 แสนคนั โดยในปี 2559 ประเภทรถที�ช่วยดึงตลาดขึ 9นในภาวะที�สภาพ
ตลาดโดยรวมหดตวัลง คือ รถยนต์ในกลุม่รถอเนกประสงค์เป็นหลกั ได้แก่ รถอเนกประสงค์ PPV และรถอเนกประสงค์ B-SUV 
รวมถึงรถบรรทกุ ขณะที�ประเภทรถราคาประหยดัแบบอีโคคาร์ และรถปิกอพั 1 ตนั กลบัมียอดขายที�ทรงตวัจากปีก่อนหน้า ซึ�ง
สอดคล้องกบัสภาวะตลาดที�มีปัจจยัลบอนักระทบตอ่กลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 
สําหรับในปี 2560 หลงัสภาพเศรษฐกิจไทยเริ�มมีทิศทางฟื9นตวัขึ 9น รายได้ของผู้บริโภคบางกลุ่มปรับเพิ�มสงูขึ 9นจากการปรับ
คา่จ้างแรงงาน รายได้เกษตรกรมีโอกาสปรับตวัดีขึ 9นในบางสาขาผลผลติ และโครงการภาครัฐที�มีแนวโน้มจะขยายตวัดีในปีหน้า 
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จากปัจจัยดังกล่าวผู้ประกอบการจึงอาจต้องปรับกลยุทธ์หันมาหากลุ่มลูกค้าระดับรายได้ปานกลาง และกลุ่มลกูค้าธุรกิจ 
เพิ�มเติมจากกลุม่รายได้ปานกลางถึงสงูมากขึ 9น โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อสถาบนัการเงินเริ�มผ่อนคลายความเข้มงวดในการให้
สินเชื�อลง โดยแรงสนบัสนนุจากปัจจัยบวกที�หลากหลายดงักลา่วท่ามกลางปัจจยัลบ เช่น หนี 9ครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสงู และ
ภาวะการส่งออกที�มีความเสี�ยงจากทิศทางแนวนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ โดยรถยนต์ประเภทที�ยอดขายมี
โอกาสจะปรับดีขึ 9นกว่ากลุ่มอื�นในช่วงปี 2560 ได้แก่ รถยนต์นั�งในกลุม่รถยนต์นั�งขนาดเล็ก และรถยนต์หรูสญัชาติตะวนัตก 
รวมถึงรถปิกอพัและรถบรรทุก ซึ�งอยู่ในกลุ่มตลาดรถเพื�อการพาณิชย์ โดยรถบรรทุก มีทิศทางที�ขยายตวัดีเกือบตลอดทั 9งปี 
2559 หลงัจากก่อนหน้านี 9ได้หดตวัลงอย่างต่อเนื�องมากว่า 2 ปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตวัต่อในปี 2560 ซึ�งประเภท
รถบรรทุกที�ปัจจุบนัได้รับความสนใจจากตลาดสงูสดุ คือ รถบรรทุกขนาดบรรทุกน้อยกว่า 5 ตัน ที�พบว่าส่วนแบ่งในตลาด
รถบรรทกุรวมเพิ�มสงูขึ 9นจากร้อยละ 38 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2559 นี 9 ตามด้วยรถบรรทกุขนาดบรรทกุมากกว่า 10 
ตนั ที�มีส่วนแบ่งในตลาดใกล้เคียงกัน โดยสาเหตุที�รถบรรทุกขนาดบรรทุกน้อยกว่า 5 ตัน ได้รับความนิยมเพิ�มขึ 9น คาดว่า
นอกจากจะเป็นเพราะมีผู้ เลน่ในตลาดมากขึ 9นกวา่อดีตแล้ว ยงัรวมถึงการขยายตวัของธุรกิจประเภทเอสเอ็มอีที�มีจํานวนเพิ�มขึ 9น 
และการขนสง่สนิค้าของภาคธุรกิจที�นิยมใช้รถขนาดเลก็ลงเพื�อความคลอ่งตวัในการเดินทาง 
หากพิจารณาถึงสญัชาติรถกลุ่มนี 9พบว่า รถบรรทุกสญัชาติตะวนัตกและญี�ปุ่ น เป็นกลุ่มที�มีการขยายตวัจากปีก่อน ขณะที�
รถบรรทกุสญัชาติจีนหดตวัลงต่อเนื�องจากปีที�แล้ว แม้ว่าระดบัราคาจะถกูกว่ารถยนต์สญัชาติอื�นก็ตาม ซึ�งศนูย์วิจยักสิกรไทย
เห็นวา่ลกูค้ารถบรรทกุซึ�งเป็นกลุม่ผู้ประกอบการ แม้จะมีความต้องการลดต้นทนุ แตค่วามต้องการรถบรรทกุที�มีสมรรถนะสงู ไม่
สร้างปัญหาจุกจิก รวมถึงเชื�อถือได้เพื�อการใช้งานหนักในระยะยาว อาจเป็นสิ�งที�ลูกค้ากลุ่มนี 9ให้ความสําคัญมากกว่า 
ผู้ประกอบการในธุรกิจที�เกี�ยวข้องจึงควรให้ความสาํคญักบัความนา่เชื�อถือของรถยนต์ และเพิ�มความสําคญัในการบริการดแูล
ลกูค้าหลงัการขายมากขึ 9น นอกจากจะดเูรื�องการแขง่ขนัด้านราคา 
จากทิศทางการขยายตวัดีขึ 9นของตลาดรถดงักลา่ว ทําให้ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดรถยนต์นั�งโดยรวมในปี 
2560 ของไทยมีทิศทางที�ขยายตวัประมาณร้อยละ 2 ถึง 6 คิดเป็นจํานวนยอดขายรถยนต์นั�งประมาณ 331,000 ถึง 344,000 
คนั เพิ�มขึ 9นกวา่ปี 2559 ที�คาดวา่จะปิดตวัเลขรถยนต์นั�งที�ประมาณ 325,000 คนั ซึ�งเป็นตวัเลขที�หดตวักว่าปีก่อนหน้ากว่าร้อย
ละ 9 ส่วนตลาดรถเพื�อการพาณิชย์โดยรวมในปี 2560 ของไทยมีทิศทางที�ขยายตวัประมาณร้อยละ 3 ถึง 7 คิดเป็นจํานวน
ยอดขายรถเพื�อการพาณิชย์ประมาณ 439,000 ถึง 456,000 คนั เพิ�มขึ 9นกวา่ปี 2559 ที�คาดวา่จะปิดตวัเลขที�ประมาณ 428,000 
คนั ซึ�งเป็นตวัเลขที�หดตวักวา่ปีก่อนหน้ากวา่ร้อยละ 4 
อนึ�งเมื�อพิจารณาตอ่ถึงแนวทางการปรับตวัของผู้ประกอบการ ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่า ควรที�จะดทิูศทางตลาดรถยนต์ในแต่
ละภมูิภาคประกอบด้วย เนื�องจากแม้วา่ตลาดรถยนต์โดยรวมจะมีทิศทางที�ขยายตวั อยา่งไรก็ตามระดบัการขยายตวัของตลาด
แตล่ะสว่นนั 9นอาจจะแตกตา่งกนัไปตามปัจจยับวกลบที�เกื 9อหนนุ โดยในปี 2560 นี 9 คาดวา่ ภาคตะวนัออกจะเป็นภมูิภาคที�มีการ
ขยายตวัของยอดขายรถยนต์สงูสดุทั 9งในส่วนของรถยนต์นั�ง และรถเพื�อการพาณิชย์ โดยปัจจัยบวกหลกัมาจากการลงทุน
ภาครัฐและภาคเอกชนที�คาดว่าจะเพิ�มสงูขึ 9นมากอย่างต่อเนื�องในช่วง 2 ถึง 3 ปีนบัจากนี 9 หลงัภาครัฐผลกัดนัเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออกในพื 9นที� 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง ซึ�งจะทําให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจในหลายๆ 
ด้านแบบก้าวกระโดด สว่นภาคอีสาน ภาคตะวนัตก และภาคใต้ มีโอกาสที�รถเพื�อการพาณิชย์จะขยายตวัได้ดีกว่ารถยนต์นั�ง
ค่อนข้างมาก จากการกลบัมาฟื9นตวัของราคาขายสินค้าเกษตรบางรายการ เช่น ยางพารา ปาล์มนํ 9ามนั และอ้อย รวมไปถึง
โครงการภาครัฐเพื�อพฒันาระบบสาธารณปูโภคด้านการขนส่งที�ขยายตวัเพิ�มขึ 9นในหลายพื 9นที� ด้านตลาดรถยนต์นั�ง คาดว่า
พื 9นที�ภาคใต้และภาคเหนือ จะมีโอกาสขยายตวัได้ดีกวา่ภมูิภาคอื�น เนื�องจากการปรับเพิ�มขึ 9นของรายได้ทั 9งจากภาคการเกษตร
และการทอ่งเที�ยว สว่นตลาดกรุงเทพฯ ได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทนุโครงสร้างพื 9นฐานภาครัฐสง่ผลให้ตลาดรถรวมโตขึ 9นทั 9ง
รถยนต์นั�งและรถเพื�อการพาณิชย์ (ที*มา : ศูนย์วิจยักสิกรไทย) 
 จากข้อมลูสถิติการขนสง่ประจําปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฎวา่จํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทั�ว
ประเทศ มจํีานวนรวมทั 9งสิ 9น 1,055,717 คนั เพิ�มขึ 9นจากชว่งเดียวกนัของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.24 โดยสว่นใหญ่เป็นผลจาก
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การเพิ�มจํานวนของรถบรรทกุไมป่ระจําทาง (รถที�ใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิ�งของเพื�อสนิจ้างโดยไมกํ่าหนดเส้นทาง) และจํานวน
ใบอนญุาตประกอบการขนสง่ด้วยรถบรรทกุ (สะสม) ทั�วประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวนทั 9งสิ 9น 380,985 ฉบบั 
ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 0.89  
 

ตารางข้อมลูเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทั�วประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 

ประเภทรถ 
จาํนวนรถ (คัน) ร้อยละการเปลีiยนแปลง 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 2558/2559 [ เพิiม (ลด)] 
  รวมรถบรรทุก 1,030,746 1,055,717 2.24 
  แยกเป็น  - ไม่ประจําทาง 259,084 274,151 5.82 
              - ส่วนบคุคล 771,662 781,566 1.28 

        (ที*มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก) 

 
 

ตารางข้อมลูสถิตจํิานวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่และจํานวนผู้ประกอบการขนสง่ ทั�วประเทศ  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 

ประเภทรถ 
 จาํนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

(ฉบับ)  
 จาํนวนผู้ประกอบการขนส่ง (ราย)  

2558 2559 2558 2559 
รวมรถบรรทุก 384,392 380,985 384,392 380,985 
 แยกเป็น - ไม่ประจําทาง 18,705 20,499 18,705 20,499 
            - ส่วนบคุคล 365,687 360,486 365,687 360,486 

(ที�มา : กลุม่สถิติการขนสง่ กรมการขนสง่ทางบก) 

 
ดงันั 9น จากการที�จํานวนรถบรรทกุและผู้ประกอบการขนสง่ไม่ประจําทางที�มีแนวโน้มเพิ�มสงูขึ 9นในอนาคต รวมถึงการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างภูมิภาคที�ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านการขนส่ง จะส่งผลให้อุปทาน 
(demand) ในการใช้รถบรรทกุมีแนวโน้มปรับตวัเพิ�มมากขึ 9น โดยเฉพาะรถบรรทกุไม่ประจําทาง และจะสง่ผลต่อกลุม่ธุรกิจการ
ผลติรถบรรทกุขนสง่ที�มีแนวโน้มเพิ�มการผลติให้ปรับตวัสอดคล้องกบัอปุทานที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ 9น 
 
การแข่งขนั 
 กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนกั เนื�องจากผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 
โดยสว่นใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ�งมีการจดอนสุทิธิบตัร และอยูร่ะหวา่งการขอจดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ อีกทั 9งเป็นผลิตภณัฑ์ที�มีการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีการติดตั 9งระบบวิศวกรรมเพื�อสร้าง
ความแตกตา่งจากสนิค้าที�มีการจําหนา่ยโดยทั�วไป จึงทําให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจจํานวนไม่มากนกั โดยจะมีคู่แข่งที�ผลิตและ
ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�งพ่วงที�มีลกัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนัอยู่บ้าง สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตวัถงัและ
ดดัแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน รถ
สนบัสนนุภาคพื 9นดินภายในสนามบิน รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั จะมีคูแ่ขง่ซึ�งสว่นใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่
แขง่ขนัในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี 9 
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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 9นดนิภายในสนามบนิ 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพื 9นดนิภายในสนามบนิ 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบนิ 

 
 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลติตามคําสั�งซื 9อลกูค้าเป็นหลกั (Made to Order) ภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยใช้
เทคนิคด้านวิศวกรรมที�ทนัสมยั และความเชี�ยวชาญของพนกังานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตวัถังและติดตั 9งงานระบบ
วิศวกรรมสาํหรับรถบรรทกุประเภทตา่งๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตั 9งแตทํ่าสญัญากบัลกูค้าจนสามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้า
ได้โดยเฉลี�ยประมาณ 120 วนั สาํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ทั 9งนี 9ขึ 9นอยูก่บัระยะเวลาในการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่า
หลกัของบริษัทฯ โดยเฉพาะสว่นที�ต้องสั�งซื 9อและสง่มาจากต่างประเทศ อีกทั 9งขึ 9นอยู่กบัความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์ที�ลกูค้าสั�ง
ผลติ 
 บริษัทฯ มีโรงงานตั 9งอยูที่�จงัหวดัขอนแก่น มีพื 9นที�ในการผลติบนเนื 9อที�ดินประมาณ 50 ไร่ และมีเครื�องจกัรในการ
ผลิตที�ทันสมัยครบถ้วน ในขั 9นตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในทกุขั 9นตอนตั 9งแตเ่ริ�มร่างชิ 9นงานไปจนถึงชิ 9นงานเสร็จสมบรูณ์ โดยมีขั 9นตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ และขั 9นตอนใน
การผลติ ดงันี 9 
 
 ขั 9นตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ 

1) เมื�อลูกค้าสั�งซื 9อผลิตภัณฑ์ 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 9อเพื�อดําเนินการสั�งซื 9อวตัถดุบิ และ/
หรือจดัจ้างเหมาสาํหรับงานสว่นประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้าเพื�อนํามาผลิตชิ 9นส่วน / ประกอบตวัถงั / ติดตั 9งงานระบบ / งานพ่นทราย
เคลอืบสผีลติภณัฑ์ 
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6) เมื�อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภณัฑ์ ก่อนแจ้งไปยงัฝ่ายขายเพื�อกําหนดวนันดัตรวจสอบ
และสง่มอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า 

7) ฝ่ายขายสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า และประสานงานการให้บริการหลงัการขาย 
 
 

แผนภาพขั 3นตอนการจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั 9นตอนในการผลติ 

1) ผู้จดัการฝ่ายผลติ และวิศวกรผู้ควบคมุ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อกําหนดอื�นที�จําเป็นในการผลติ 
2) เจ้าหน้าที�ธุรการตั 9งรหสังานลงในใบรับคําสั�งซื 9อและเปิดรหสังานในระบบบญัชี 
3) วิศวกรควบคมุจดัทําแผนการผลติโดยอ้างอิงข้อมลูจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของลกูค้า 
4) วิศวกรควบคุม และเจ้าหน้าที�ธุรการ จัดเตรียมแบบสั�งงานการผลิต จากฝ่ายวิศวกรรม จัดทําใบสั�งงานของ

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

ครั 9ง / 2 สปัดาห์ 
6) จัดทํารายงานการผลิตประจําวัน และ/หรือจัดทํารายงานผลิตภัณฑ์ที�ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีที�พบ พร้อมบนัทกึผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 
7) ทําการตรวจสอบขั 9นสดุท้ายก่อนสง่มอบงาน 
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แผนภาพขั 3นตอนการผลิต 

 

 
 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพื�อป้องกันความเสี�ยงที�
อาจจะเกิดขึ 9น ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศกัยภาพของลกูค้าหนว่ยงานเอกชน
จากข้อมูลพื 9นฐาน 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 9งนี 9 นอกจากการประเมินศกัยภาพทางการเงิน และความน่าเชื�อถือของลกูค้าแล้ว บริษัทฯ ยงัพิจารณา
ความพร้อมของบริษัทฯ เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหวา่งทําและงานที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ จํานวนบคุลากร เครื�องมือและอปุกรณ์ 
และเงินทนุหมนุเวียน เป็นต้น เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ลกูค้า วา่การดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื�อนไขของสญัญา 
 
ด้านการจัดซื 3อ 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีฝ่ายจดัซื 9อรวมทั 9งหมดจํานวน 9 คน แบง่เป็นฝ่ายจดัซื 9อในประเทศจํานวน 8 คน และฝ่ายจดัซื 9อ
ตา่งประเทศจํานวน 1 คน การจดัซื 9อวตัถดุิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมลูฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทนุ ที�ได้สรุปปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์ที�จะต้องใช้ในการผลติ เพื�อตรวจสอบกบัข้อมลูในคลงัสนิค้าวา่มวีสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วหรือไม ่ หรือมีจํานวนเพียงพอตอ่
การใช้งานหรือไม ่จากนั 9นจึงทําการสอบราคาจากคูค้่าที�อยูใ่นทะเบียนรายชื�อคูค้่าของบริษัทฯ เพื�อสรุปการสั�งซื 9อและกําหนดวนั
จดัสง่วสัดอุปุกรณ์มายงับริษัทฯ ตอ่ไป 
 บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าที�เป็นทั 9งผู้ ผลิตและ/หรือผู้ จัดจําหน่าย แบ่งออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้า
ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี 9 

� คูค้่าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซื 9อวสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คู่ค้าในประเทศสําหรับวสัดอุปุกรณ์ที�สามารถ
จดัซื 9อได้ภายในประเทศ อาทิ หวัรถ แชสซี ช่วงลา่ง เหลก็ อลมูิเนียม สายไฟ สี วสัดสุิ 9นเปลือง เป็นต้น โดย
ทําการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ที�ผ่านเกณฑ์เบื 9องต้นในการสั�งซื 9อแต่ละคราวสําหรับวัสดุ
อุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยี�ห้อที�จําหน่าย (กรณีที�ลกูค้ากําหนดยี�ห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
ปริมาณที�สามารถผลิตและจดัส่งได้ เป็นต้น เพื�อให้เสนอราคาและนําใบเสนอราคาเปรียบเทียบเงื�อนไข
ทางการค้า อาทิ ยี�ห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ก่อนพิจารณาคดัเลือกและ
ทําข้อตกลงการสั�งซื 9อวสัดอุปุกรณ์ 
 บริษัทฯ จะมกีารประเมินคูค้่าทกุๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าที�ได้บนัทกึไว้
ประจําทกุเดือน ทั 9งนี 9บริษัทฯ มกีารกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจดัซื 9อสรรหาคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาในทะเบียน
รายชื�อคูค้่า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสาํหรับทกุๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ 
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� คูค้่าตา่งประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซื 9อวสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าตา่งประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 
มีนโยบายที�จะติดต่อสั�งซื 9อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายสําหรับวสัดอุปุกรณ์แต่ละประเภท ยกเว้น 
วสัดอุปุกรณ์บางรายการที�มีสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรตา่งประเทศอยูแ่ล้ว  

 
ตารางแสดงมลูคา่และสดัสว่นการซื 9อวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2557 - 2559 

ยอดสัiงซื 3อวตัถุดิบ 2557 2558 2559 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 888.54 80.26 574.07 79.49 510.00 71.11% 
ตา่งประเทศ 218.58 19.74 148.08 20.51 207.22 28.89% 

รวม 1,107.12 100.00 722.15 100.00 717.22 100 

 
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 9อจะตดิตอ่ไปยงัผู้ รับเหมา 
2-3 ราย ที�ผา่นเกณฑ์เบื 9องต้นในการสั�งจ้างแตล่ะคราวสาํหรับแตล่ะประเภทงานจดัจ้าง เพื�อให้เสนอบริการมาและนําใบเสนอ
บริการมาเปรียบเทียบเงื�อนไขทางการค้า อาทิ ราคา สว่นลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที�ฝ่ายจดัซื 9อจะพิจารณา
คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสั�งจ้างงานบริการดงักลา่ว ทั 9งนี 9บริษัทมีการประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื�องเช่นเดียวกนั
กบัคูค้่าที�เป็นผู้ จําหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 
 
ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
 จากปี 2553 ถึงปัจจบุนั บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนเรื�องสิ�งแวดล้อมจากชมุชนที�อยูร่อบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสาํคญั
กบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการจดัการเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพื�อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณที�อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทั 9งนี 9 เพื�อลด
ผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมที�อาจเกิดขึ 9นกับพนักงานและชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมทั 9งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Facebook อีกทางหนึ�งด้วย 
 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 
 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั 9งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส 
นํ 9าหนกัเบา สาํหรับรถขนสง่สนิค้าทั 9งตู้แห้ง (ไม่ติดเครื�องทําความเย็น) และตู้ เย็น อาหารสดและแห้ง เพื�อรักษาคณุภาพสินค้า 
อาทิ พืช ผกั ผลไม้ เนื 9อสตัว์ สตัว์ทะเล เบเกอรี� นม นํ 9าแข็ง เป็นต้น รวมทั 9งสามารถนําไปประยกุต์ใช้ขนสง่สนิค้าประเภทอื�น อาทิ 
การขนส่งดอกไม้ สมนุไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลกัการว่าต้องทําการรักษาคณุภาพของ
สินค้าด้วยการควบคุมอณุหภูมิจากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึ 9นรูปเป็นชิ 9น
เดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ�งทําให้ฉนวนกันความร้อนทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ป้องกนันํ 9ารั�วซึม รักษารูปทรง ยืดอายกุารใช้งานได้ยาวนานกว่า และทําให้รถที�ติดตั 9งตู้ของ CTV-TMT มีนํ 9าหนกัเบากว่ารถที�
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ติดตั 9งตู้ของคู่แข่งรายอื�นๆ ซึ�งผนงัตู้ผลิตจากวสัดปุระเภทอื�นๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแข็งแรงมากกว่า ด้วยเทคโนโลยี
เฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายในเป็นพิเศษ อปุกรณ์ต่างๆ ที�เป็นสว่นประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยงัสามารถติดตั 9ง
อปุกรณ์พิเศษเพิ�มเติม (Double Deck) เพื�อแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชั 9นได้ Jumbo Box Trailers ผลิตสําหรับติดตั 9งบน 
Chassis ทั 9งแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา 
 ทั 9งนี 9 เทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึ 9นรูปเป็นชิ 9นเดยีวของ CTV-TMT ซึ�งได้ซื 9อความเชี�ยวชาญเทคโนโลยีดงักลา่วจาก
เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั�งเศสเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนั CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ที�สามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสนํ 9าหนกัเบาความยาวตอ่เนื�องสงูสดุ 15 เมตร ซึ�งรถบรรทกุที� CTV-TMT ให้บริการติดตั 9งผนงัไฟ
เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอพั รถบรรทกุ 6 ล้อ รถบรรทกุ 8 ล้อ รถบรรทกุ 10 ล้อ รถกึ�งพว่ง รถพว่ง 
และตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 
 2.6.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 
 บริษัทยอ่ยมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพื�อให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ�ง
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ที�มีความแตกตา่งจากผู้ผลติรายอื�น อาทิ ความทนัสมยั มีนํ 9าหนกัเบา มีความ
คงทน และง่ายตอ่การซอ่มแซม เป็นต้น 
 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึ 9นรูปชิ 9นเดียว (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 9งอปุกรณ์เสริมพิเศษอื�นๆ ก็จะมีการบวกเพิ�มราคาสาํหรับอปุกรณ์เสริมดงักลา่ว ซึ�งทางบริษัทยอ่ยกําหนดราคา
ผลติภณัฑ์ในอตัราที�สามารถแขง่ขนัได้ และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 
 บริษัทยอ่ยเน้นการจําหนา่ยสนิค้าผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงันี 9 

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื�อเข้าถงึกลุม่ลกูค้าโดยตรงจากทีมขาย 
2. ลกูค้าที�ซื 9อผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะนําลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 
3. บริษัทผู้จดัจําหนา่ยหวัรถลากจงูเป็นผู้แนะนําลกูค้าให้มาติดตั 9งตู้กบับริษัทยอ่ยโดยตรง 
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4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงันี 9 

1. บริษัทเน้นการให้บริการที�เป็นกันเอง เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ
ให้บริการหลงัการขาย อาทิ การให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัการใช้งาน และการซอ่มบํารุง เป็นต้น 

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

3. บริษัทฯ ทํากิจกรรมเข้าเยี�ยมลูกค้า ตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า และตามตารางการเยี�ยมลูกค้า
ประจําปีของบริษัทฯ รวมทั 9งยงัเข้าร่วมกิจกรรมกบัลกูค้า เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมทําบญุ และงานปี
ใหม ่เป็นต้น 
 

2.6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าที�ใกล้เคียงกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เนื�องจากลกูค้าที�
สั�งซื 9อผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการที�ทําธุรกิจขนส่งสินค้าที�ต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ�งบริษัทย่อยจะผลิตตาม
คําสั�งซื 9อของลกูค้า (Made to Order) และมีการจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในประเทศทั 9งหมด บริษัทย่อยมีแผนการตลาดที�จะ
ทําการหาลกูค้าในตา่งประเทศ โดยเริ�มจากฐานลกูค้าเดิมของบริษัทและลกูค้าจากบริษัทที�เป็นบริษัทใหญ่ของลกูค้าในประเทศ
ไทย รวมทั 9งการร่วมออกงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศด้วย 
 
2.6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทยอ่ย คือ ตู้ ไฟเบอร์กลาสนํ 9าหนกัเบาสาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งประเภทต่างๆ ซึ�งถือว่า
อยู่ในกลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุม่ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก 
(Container) สําหรับรถบรรทกุ และรถพ่วง-กึ�งพ่วง นอกจากนี 9 กลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิ
สติกส์ ดงันั 9นในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทย่อยจะแบ่งออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก และ
ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี 9 
 

ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) สาํหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึiงพ่วง 
ตารางแสดงมลูคา่ตลาดรวมของตู้บรรทกุปี 2558-2559 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 

 
เปรียบเทียบ 

 
ปี 2558 จํานวน 5,989 คนั 

 
ปี 2559 จํานวน 4,330 คนั 

 
การเปลี�ยนแปลง 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น 

 
จํานวนตู้รวม % 

จํานวนตู้บรรทกุ (ตู้ ) 5,989 4,196 1,796 
 

4,330 3,031 1,299 
 

-1,659 -29.70% 
สดัสว่นตามประเภทตู้ (%) 100% 70% 30% 

 
100% 70% 30% 

   มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท)  1,756.83 1,075.22 681.61 
 

1,270.18 889.13 381.05 
   ที�มา : ข้อมลูจากกรมการขนสง่ทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ 

 

 
 ในปี 2559 ธุรกิจรถตู้บรรทกุ (Container) มีปริมาณการผลิตรวม 4,330 ตู้  ปรับตวัลดลงจากปี 2558 จํานวน  1,659 
ตู้  หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 25.70 ของปริมาณการผลิตของปีก่อนหน้า มูลค่าตลาดรวมในปี 2559 มีประมาณ 
1,270.18 ล้านบาท ประกอบด้วยตู้บรรทกุแห้งจํานวน 3,031 ตู้  มลูคา่ตลาด 889.13 ล้านบาท และตู้บรรทกุเย็น จํานวน 1,299  
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ตู้  มูลค่าตลาด 381.05 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินว่าสาเหตุที�ปริมาณการผลิตตู้บรรทุกในปี 2559 ลดลงเนื�องจาก
ปัจจยัด้านความไมม่ั�นคงทางเศรษฐกิจ ปัจจยัจากสนิค้าจากประเทศจีนเข้ามาทุม่ตลาดทําให้ราคาเสนอขายตํ�ากว่าบริษัทมาก
และปี 2559 มีผลจากบริษัทแม ่(CHO) ถกูยกเลกิการทําสญัญาประมลูขายรถเมล์ NGV ให้กบั ขสมก. สง่ผลให้กําลงัการผลิต
ที�สาํรองไว้สาํหรับโครงการดงักลา่วสญูหายไป และรับคําสั�งซื 9อจากลกูค้าได้ช้า  
 
 

การแข่งขนั 
 คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
1. บริษัท ลมัเบอเร่ท์ เอเชีย จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั 9งผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 
2. บริษัท รุจโอฬาร จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั 9งผนงัตู้สแตนเลส 

3. บริษัท แครี�บอย มาร์เก็ตติ 9ง จํากดั ไทย ผลิต และตดิตั 9งผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 

 

2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทยอ่ยรับจ้างผลติตามคําสั�งซื 9อลกูค้า (Made to order) ภายใต้เครื�องหมายการค้าของบริษัทยอ่ย โดยใช้
เทคโนโลยีที�ลํ 9าสมยัในการผลติผนงัห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึ 9นรูปเป็นชิ 9นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วย
โครงสร้างโลหะรวมกบัไฟเบอร์กลาส 
 บริษัทยอ่ยมีโรงงานตั 9งอยูที่�จงัหวดัขอนแก่น บนพื 9นที�ในโรงงานเดยีวกนักบัของบริษัทฯ มีเครื�องจกัรในการผลติที�
ทนัสมยัและในปี 2556 ได้ทําการขยายกําลงัการผลติอีก 1 สายการผลติ ในขั 9นตอนการผลติ จะมีการวางแผนและบริหารการ
ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ และให้ความสาํคญัในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์เช่นเดยีวกนักบับริษัทฯ 
 ในส่วนของขั 9นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั 9นตอนในการผลิต บริษัทย่อยมีแผนผังขั 9นตอนเหมือนกับของ
บริษัทฯ ทกุประการ  
 
ด้านการจัดซื 3อ 
 บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซื 9อจดัจ้างในประเทศ สําหรับการจัดซื 9อต่างประเทศจะมีพนกังาน
ของบริษัทย่อยเอง ซึ�งวตัถดุิบหลกัที�ใช้ในการผลิต บริษัทย่อยทําการสั�งซื 9อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายทั 9งในประเทศ
และตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยไมม่ีการพึ�งพิงคูค้่ารายใดรายหนึ�งอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ด้านการจัดจ้าง 
 ในบางกรณี ลกูค้าสั�งซื 9อตู้ ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทยอ่ย แตจ่ะต้องมีการประกอบและตดิตั 9งตู้ ไฟเบอร์กลาสเชื�อมเข้า
กบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ�งพว่ง ที�ลกูค้าจดัหามาเอง หรือขอสั�งซื 9อแบบสาํเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ไฟเบอร์กลาส   
บริษัทยอ่ยจะทําใบสั�งงานมายงับริษัทฯ เพื�อให้เป็นผู้ประกอบและติดตั 9งให้ 
 
ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก ซึ�งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื�องกลิ�น, 
ฝุ่ น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขั 9นตอนในการป้องกนัผลกระทบ ดงันี 9 

(ก) มลภาวะเรื�องกลิ�น : บริษัทใช้พดัลมดดูอากาศผา่นมา่นสเปรย์นํ 9า 
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(ข) มลภาวะเรื�องฝุ่ น : บริษัทจดัเก็บผา่นมา่นสเปรย์นํ 9า และสง่ให้ผู้ รับเหมาดําเนินการทําลาย 
(ค) มลภาวะเรื�องกากสารเคมี : บริษัทจดัเก็บ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดาํเนินการทําลาย 

 
 

2.8 งานทีiยังไม่ได้ส่งมอบ 

จากการที�บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรับงานตามคาํสั�งซื 9อของลกูค้า และมีงานที�อยูร่ะหวา่งผลติ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่รวมประมาณ 718.06 ล้านบาท ประกอบด้วย งานที�ยงัไมส่ง่มอบของบริษัทฯ 715.79 
ล้านบาท และงานของบริษัทยอ่ย 8.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลกูค้าที�มีมลูคา่ตั 9งแตร้่อยละ 10 ขึ 9นไปดงันี 9 

ลาํดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันทีiลงนามใน

สัญญา 
ระยะเวลาส่งมอบ

ตามสัญญา 
มูลค่าตาม

สัญญา 

มูลค่า
คงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 59 

งานทีiยังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 

1 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
รถ KKU Smart Transit วิ�ง
ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

21 ส.ค.58 
 

30 ก.ย.63 192.50 106.34 

งานทีiยังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 ไมมี่ลกูค้ารายใดมีมลูคา่ตั 9งแตร้่อยละ 10 ขึ 9นไป  
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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�ยงจากความไม่ต่อเนื�องของรายได้หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากการผลิตสินค้าและการบริหารโครงการ ดงันี ' กลุม่สินค้ามาตรฐาน มีมลูค่า 

258.72 ล้านบาท กลุม่ออกแบบพิเศษมีมลูค่า 667.44 ล้าน การขายอะไหล่และซ่อมบริการมูลค่า 132.08 ล้านบาท กําไรจาก
อตัราแลกเปลี�ยน 9.32 ล้านบาท และรายได้อื�นๆ 12.28 ล้านบาท รวมรายได้ 1079.84 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ดีบริษัทอาจจะมีความเสี�ยงจากความไม่ต่อเนื�องของรายได้ เนื�องจากสญัญาการผลิตสว่นใหญ่เป็นการสั�ง
ผลติเป็นจํานวนสง่มอบแล้วก็หมดต้องการงานสญัญาใหม่ๆ เข้ามา หากไมม่ีการสั�งซื 'อจะทําให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ที�เป็นต้นทนุคงที�  

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดแผนป้องกนัความเสี�ยงไว้ ดงันี '  
1. กระจายกลุม่สนิค้าและการให้บริการ โดยมีนโยบายขยาย ศนูย์บริการ สบิล้อ 24 ชั�วโมง เพิ�มช่องทางของรายได้ 

กับผู้ประกอบการขนส่ง ที�รถบรรทุก รถเทรลเลอร์รายเล็กจนถึงรายใหญ่ ที�มีความต้องการใช้บริการซ่อมบํารุงของศูนย์ ของ
บริษัทที�มีความทนัสมยั ครบวงจรเปิดให้บริการ 24 ชั�วโมง อํานวยความสะดวกในการจดัทําแผนซ่อมบํารุงรถให้กบัลกูค้า ซึ�งจะ
สร้างฐานลกูค้ารายใหม่ๆ  และลกูค้ารายเดิมที�หนัมาใช้บริการทดแทนที�ต้องแบกรับภาระเรื�องคน สต๊อกสนิค้าเอง  

2. รักษานโยบายด้านคณุภาพงานและการให้บริการกบัลกูค้า ทั 'งในด้านของความสะดวกการใช้งานของ 
สนิค้าออกแบบตามความต้องการของลกูค้าซึ�งเป็นจดุแข็ง บริการหลงัการขายที�รวดเร็วสร้างความพึ�งพอใจกบัลกูค้า โดยจะเห็น
ได้จากปีที�ผ่านมาบริษัทได้มีการนําระบบ SAP เพื�อนํามาพฒันาระบบของสารสนเทศ และเทคโนโลยีนวตักรรมใหม่มาช่วยใน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ การลงทุนเครื�องจักรที�มาผลิตสินค้า ทําให้ลดนํ 'าหนกัโดยยงัคงความแข็งแรงไว้  การนําระบบ GPS 
Tracking  , ระบบ Application มาใช้ในโครงการบริหารขนสง่มวลชน นอกจากนั 'นบริษัทยงัจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนช่าง ช ทวี ซึ�ง
บคุลากรถือวา่เป็นหวัใจในการขบัเคลื�อนธุรกิจ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่ลกูค้าในการให้บริการจนเกิดการโฆษณาแบบบอกต่อ 
และนําไปสูก่ารให้บริการซํ 'า จากลกูค้ารายเดิม และหนัมาใช้บริการจากลกูค้ารายใหม่ๆ   

3. นโยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจดัทําและกําหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Annually 
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Budget) ซึ�งจะทําให้ทราบถึงเป้าหมายรายได้ คา่ใช้จ่าย และคาดการณ์ผลกําไรในแตล่ะปี ฝ่ายบญัชีจะเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูและ
นําเสนอตอ่ผู้บริหารในระดบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณากําหนดเป็นงบประมาณรายปี รวมทั 'งใช้
ประกอบการติดตามและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ผ่านการประชุมประจําเดือนของทกุฝ่ายงาน และ
รวบรวมนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นประจําทุกเดือน เพื�อให้ผู้บริหารระดบัสูง
สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดต่อประมูลงานโครงการใหม่ได้ให้สอดคล้องกับงานที�ทยอยจบ 
เพื�อให้มีสญัญาว่าจ้างในการผลิตและสญัญารับจ้างบริหารโครงการอย่างต่อเนื�อง ซึ�งจะส่งผลให้สามารถลดความเสี�ยงจาก
ความไมต่อ่เนื�องของรายได้ 

2) ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจาํกัด 

บริษัทดําเนินธุรกิจผลติสนิค้าในประเทศให้กบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหลกั โดยมีรายได้จากการขายสนิค้า 
ในปี 2559 แบง่ออกเป็นรถมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 24.45 รถออกแบบพิเศษ ร้อยละ 63.07  บริหารโครงการ ร้อยละ 12.48 ของ
รายได้รวมในปี 2559 ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนลกูค้า 33 ราย ยอดสั�งผลผลติรถรวม 390 คนั แบง่เป็นลกูค้า 
ลกูค้าในประเทศจํานวน 15 ราย รวมยอดสั�งผลติรถมาตรฐาน และออกแบบพิเศษจํานวน 259 คนั 

 
จํานวนลกูค้าตา่งประเทศ 18 ราย รวมยอดสั�งผลติออกแบบพิเศษจํานวน 131 คนั โดยมลูคา่ในปี 2559 ขาย 

ตา่งประเทศมียอดขาย  481.8 ล้านบาท และมีแนวโน้มเป็นบวกในปี 2560 
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เนื�องจากรายได้ในปี 2559 สว่นใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการขายของกลุม่ลกูค้ารายใหญ่จํานวน 5 ราย บริษัทจึง 
อาจจะได้รับความเสี�ยงจากการมีกลุม่ลกูค้าจํานวนน้อยรายและอยูใ่นวงจํากดั  
 บริษัทตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่วและมีแผนงานที�ชดัเจนในการรักษาลกูค้ากลุม่เดิม และหาลกูค้ารายใหม่เข้า
มาทดแทนเพื�อเพิ�มจํานวนลกูค้าในแผนกลยทุธ์และลดการพึ�งพารายได้จากลกูค้ารายใหญ่บางราย ทั 'งนี 'บริษัทเชื�อมั�นวา่โอกาสที�
จะสญูเสียลกูค้าปัจจุบนัมีน้อย เนื�องมาจากบริษัทได้ให้บริการลกูค้ากลุ่มใหญ่ด้วยคุณภาพ ราคา ความรับผิดชอบต่อลกูค้า
อยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งเราเน้นการให้บริการ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการบํารุงรักษา อํานวยความสะดวกอยา่งต่อเนื�องและยาวนาน 
สําหรับการขยายฐานลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาลูกค้าที� เป็นผู้ ประกอบการขนส่งรายใหม่อย่างสมํ�าเสมอทั 'งในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตพื 'นที�ในกลุม่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก โดยมีการเปิดศูนย์บริการ สิบล้อ 24 ขึ 'นที�จังหวดัชลบุรี 
นอกเหนือจากศนูย์ซ่อมเดิมที�มีอยู่ 8 แห่ง เพื�อขยายการให้บริการสําหรับรถบรรทกุทั�วไป แบบ One stop service 24 ชั�วโมง มี
การทําสญัญาบริการที�เป็นไปตามความเหมาะสมของลกูค้าแต่ละรายจากการสํารวจในเบื 'องต้น ได้นําข้อมลูของรถบรรทกุที�มี
ยอดจําหนา่ยในประเทศมาบริหารจดัการสาํหรับแผนการเตรียมให้บริการ ที�นอกเหนือจากการให้บริการของศนูย์ที�จําหน่ายแล้ว
หมดระยะรับประกนั  
 

3) ความเสี�ยงจากการใช้ลิขสิทธิ-ของบริษัท Joint venture  
ในที�ประชมุปี 2559 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้เปลี�ยนชื�อบริษัท จากเดิม บริษัท ช ทวี 

ดอลลาเซียน จํากดั  (มหาชน) เปลี�ยนเป็น บริษัท ช ทวี จํากดั  (มหาชน) จากมติที�ประชุม บริษัท DOLL FAHRZEUGBAU 
AG ประเทศเยอรมนันี ซึ�งเป็นบริษัทที�ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี สําหรับรถออกแบบพิเศษ และเป็นพนัธมิตรที�ดีกบัเราเสมอมา 
โดยแบบที�ผลิต  วงจรไฟฟ้า วงจรไฮดรอลิค ซึ�งถกูนํามาผลิตในสินค้ารถลําเลียงอาหารขึ 'นเครื�องบิน บริษัทอาจมีความเสี�ยง
จากการยกเลกิใช้แบบและวงจร เพื�อการผลติตอ่ไปในอนาคต ซึ�งมีผลกระทบตอ่การผิดตอ่เงื�อนไขหรือละเมิดลขิสทิธิu 
 บริษัทตระหนกัถึงความเสี�ยงและเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 'นจากการละเมิดจึงมีการกําหนดแผน
ป้องกนัความเสี�ยงไว้ดงันี '  

1. บริษัทมีทีมวิจยัและพฒันาแบบ และการออกแบบวงจรเอง โดยพฒันาปรับปรุงได้ด้วยตนเอง  
2. บริษัทจดัหาวตัถดุิบจากแหลง่อื�น ที�มีผู้ เสนอขายวตัถดุิบในลกัษณะเดียวกนัในราคาที�เทา่กนัหรือถกูกวา่  
3. บริษัทจดัทําต้นแบบของรถลาํเลยีงอาหารขึ 'นเครื�องบิน (Catering Truck) และขอรับรองมาตรฐาน CE Mark 

 เพื�อการผลติที�ได้รับมาตรฐานสากล สาํหรับการตลาดโดยมุง่เน้นด้านคณุภาพและการให้บริการ ผลติใน BRAND    
“CTV-CHO”  

ดงันั 'นบริษัทจึงเชื�อวา่แผนธุรกิจข้างต้นสามารถดงึดดูลกูค้าได้ในระยะยาวและช่วงลดผลกระทบจากความเสี�ยง 
ดงักลา่วได้ 

4) ความเสี�ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
ประเทศไทยถือเป็นศนูย์กลางของการผลติชิ 'นสว่นยานยนต์ การประกอบในเขตภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ซึ�งมีอตัราเติบโตของพื 'นที�อตุสาหกรรมสงูกวา่ประเทศในภมูิภาคเดียวกนั สง่ผลให้ธุรกิจที�เกี�ยวข้องตา่งๆ มีการขยายตวัมากขึ 'น
โดยในปีที�ผ่านมา กลุ่มรถกําจัดขยะ กลุ่มรถบรรทุกไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถลําเลียงอาหาร มีผู้ ค้ารายใหม่จาก
ตา่งประเทศและผู้ ค้ารายเดิมที�เข้ามาแขง่ขนัในตลาดรถประเภทเดียวกนัเพิ�มมากขึ 'นทําให้มีการแข่งขนัด้านราคาและเงื�อนไข
พิเศษอื�นๆ การเปิดเขตการค้าเสรี AEC ทําให้กลุม่ผู้แขง่ขนัจากต่างประเทศที�มีความพร้อมด้านเงินทนุ บางสว่นเข้ามาดําเนิน
ธุรกิจให้บริการ ประกอบ ผลติในประเทศ ซึ�งจีนเป็นคูแ่ขง่ที�สาํคญัของเรา  
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 บริษัทสามารถสร้างจดุแข็งและความแตกตา่ง โดยสร้างทีมงานวิจยัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  คูก่บัสถาบนัการศกึษาท้องถิ�นที�
จะพฒันาศกัยภาพความสามารถของบคุคลากรสามารถผลติสนิค้าแขง่ขนัในตลาดได้  การจดัอบรมการใช้งานให้กบัลกูค้าเพื�อ
พฒันาคณุภาพของการใช้งานที�มีความปลอดภยั ร่วมแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า ซึ�งนําไปสูค่วามเชื�อมั�นในการให้บริการ 
 อีกประการหนึ�งที�สามารถลดความเสี�ยงดงักลา่ว บริษัทจึงออกแบบสนิค้าที�มีความหลากหลายรูปแบบที�เหมาะสมกบั
งบประมาณและความต้องการของลกูค้า ให้คําปรึกษาเพื�อลดค่าใช้จ่ายของลกูค้ามากที�สดุโดยคงไว้ซึ�งคณุภาพด้านความ
ปลอดภยัในการใช้งานสะดวกสบาย ซึ�งเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการแขง่ขนัของคูแ่ขง่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

3.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการผลิต 
  

1) ความเสี�ยงจากการดาํเนินการในฝ่ายผลิต 
ในปีที�ผา่นมา บริษัทมีรถที�สง่มอบไมท่นักําหนดคิดเป็นร้อยละ 9.37 มีเวลาทํางานมาตรฐานลดลงร้อยละ 9.05 ผล 

มาจากบริษัททํางานต้นแบบจํานวน 4 แบบ ซึ�งต้องใช้บคุลากร ใช้ชั�วโมงงานมากกว่าปกติ วตัถดุิบที�ต้องใช้เวลาในการผลิตและ
นําเข้าล่าช้าจากผู้ ส่งมอบ บริษัทมีความเสี�ยงที�จะถูกหน่วยงานภาครัฐปรับตามสญัญาเนื�องจากการส่งมอบล่าช้า ซึ�งเป็น
คา่ใช้จ่ายและต้นทนุที�บริษัทต้องสญูเสยีไป  
 บริษัทตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่ว โดยกําหนดเป็นแผนงานดงันี '  
 1.แผนเพิ�มกําลงัการผลิตขึ 'นร้อยละ 10 เพื�อให้สอดคล้องกับการขายและระยะเวลาในการส่งมอบ รวมถึงการ
ขยายตวัของผลติภณัฑ์ใหมที่�ได้ลงทนุการทําต้นแบบไปแล้ว ซึ�งจะทําการตลาดตอ่ไปอยา่งตอ่เนื�อง 
 2.เพิ�มความสามารถในการผลิต จากการลงทุนในเครื�องจักรใหม่ทดแทนเครื�องจักรที�ชํารุดและมีอายุการใช้งานที�
ยาวนาน 
 3.การทดสอบหุน่ยนต์ VR7 เพื�อวางแผนจดัการผลติ และทดแทนตําแหนง่งานที�ยาก เช่นช่างเชื�อม เป็นต้น 
 4.การผลติและทดสอบงานวิจยั รถบรรทกุพลงังานไฟฟ้า ร่วมกบัภาครัฐ และสถาบนัการศกึษา 
 5. การใช้ JIG และอปุกรณ์จบัยดึ เพื�อช่วยงานด้านการผลติให้มีประสทิธิผลมากขึ 'น ใช้เวลาในการผลติน้อยลง 
 6. การเพิ�มห้องพน่สแีละจดัสายการผลติสาํหรับพน่สใีหม่ 
 การบริหารจดัการดงักลา่ว จะชว่ยลดช่วงเวลาของการสง่มอบลา่ช้า และสามารถทํางานให้อยูใ่นเวลามาตรฐานที�
กําหนดไว้ได้ตอ่ไป  

  

3.3 ความเสี�ยงด้านการบริหารการจัดการ 
 

1) ความเสี�ยงจากการขาดแคลนช่างฝีมือ 
บริษัทมีช่างในสายการผลติ ร้อยละ 75 จํานวน 513 คน จากพนกังานทั 'งหมดเฉลี�ย 683 คน ซึ�งยงัไมเ่พียงพอตอ่การ 

ขยายการรับงานใหม่ๆ  จากฝ่ายขาย  และการขยายศนูย์ซอ่มที�จะเปิดในปี 2560 พนกังานช่างจะต้องรับเข้ามาฝึกอย่างน้อย 12
สปัดาห์ก่อนที�ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานบริษัท บริษัทจึงเห็นความสําคัญของบุคลากรในการขับเคลื�อนบริษัทให้ก้าวไป
ข้างหน้า บริษัทจึงมีการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ที�เหมาะสมเพียงพอ ทั 'งยงัมีกฎระเบียบปฏิบตัิอื�นๆ ที�หวัหน้า
งานควบคุม งานที�ต้องใช้ทั 'งทกัษะแรงงาน งานมีความหลากหลาย 1 ท่านสามารถทํางานได้หลายอย่าง ซึ�งอาจจะไม่สบาย
เหมือนกบัอตุสาหกรรมผลติแบบตอ่เนื�อง เป็นเหตใุห้อตัราการหมนุเวียนของพนกังานระดบัช่างอยู่ในอตัราร้อยละ 27  ซึ�งบริษัท
ก็มีแนวทางการเพิ�มและทดแทนจํานวนพนกังาน เพื�อรองรับการเติบโตของธุรกิจ หากบริษัทขาดแคลนช่างฝีมือก็อาจจะกระทบ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท  
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 บริษัทให้ความสําคญักับการรักษาพนกังานที�มีคณุภาพและปริมาณพนกังานให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน โดยการ
กําหนดจํานวนพนกังานมาตรฐานในสายการผลติไว้ให้สอดคล้องกบัชั�วโมงการทํางานตลอดทั 'งปี  กําหนดค่าตอบแทนตามสาย
อาชีพโดยจดัทําเป็น Career Path พนกังานที�เข้ามาใหม่จะต้องอบรมหลกัสตูรของโรงเรียนช่าง ช ทวี การสอบในแต่ระดบัชั 'น มี
เส้นทางของตําแหน่งและผลตอบแทนที�ชัดเจน จะลดความเสี�ยงของการเข้าออกของพนักงานช่างได้อีกทางหนึ�ง  จัดให้มี
สวสัดิการต่างๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานเบี 'ยขยนั เงินออมทรัพย์พนกังาน นอกจากนี 'บริษัทยงัมีช่องทางในการ
จดัหาพนกังานหลายช่องทาง อาทิ  การแนะนําจากเพื�อนพนกังาน การประชาสมัพนัธ์ในหน่วยงานต่างๆ สื�อโฆษณา วิทย ุกรม
ทหารเกณฑ์ เป็นต้น  จากช่วงเวลาที�ผา่นมาสาํหรับปริมาณงานที�มีอยูเ่ดิมบริษัทได้รับผลกระทบน้อยสาํหรับพนกังานช่าง 
 

 
 

2) ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการโดยการพึ�งพิงผู้บริหารหลัก 
บริษัทได้ก่อตั 'งขึ 'นในปี 2536 โดยมีผู้บริหารหลกัคือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ซึ�งมีประสบการณ์และชื�อเสยีงใน 

วงการธุรกิจมายาวนาน สร้างความเชื�อถือ ความเชื�อมั�นและความสมัพนัธ์อนัดีกบัทางลกูค้าของบริษัทมาอยา่งตอ่เนื�อง ดงันั 'น 
การเปลี�ยนแปลงผู้บริหารหลกั อาจจะสง่ผลกระทบที�ทําให้บริษัทได้รับความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจได้ บริษัทตระหนกัถึงความ
เสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 'นและกําหนดแนวทางในการลดความเสี�ยงด้วยการระบขุอบเขตอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบและอํานาจ
อนมุตัิในแตล่ะตําแหนง่และสว่นงานอยา่งชดัเจน  โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นผงั
อํานาจอนมุตัิที�ได้กําหนดไว้ สร้าง Career Path เส้นทางสายอาชีพ ในการสร้างบคุคลากรของบริษัทขึ 'นมาทดแทนด้วยการสง่
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อเพิ�มความรู้ ความสามารถ รวมถึงการมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบตา่งๆ ให้กบัผู้มีความรู้
ความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม เพื�อเพิ�มแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที�และลดการพึ�งพิงพนกังานรายใด
รายหนึ�งโดยเฉพาะ ทั 'งนี 'บริษัทได้ทําแผนดําเนิน Career Path ที�มั�นใจวา่สามารถลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้บริหารหลกัและ
สร้างความยั�งยืนให้กบับริษัทตอ่ไปในอนาคต 
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3.4 ความเสี�ยงด้านการเงิน   
 

1) ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
ในปี 2559 บริษัทยงัมีการนําเข้าวสัดอุปุกรณ์ที�ต้องนํามาประกอบของสนิค้าจากตา่งประเทศ รวมทั 'งมีการจําหนา่ย 

สินค้าให้แก่ลกูค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน    ซึ�งอาจมีความเสี�ยงจากความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลี�ยนสกลุเงินตราตา่งประเทศ ในภาวะที�อตัราแลกเปลี�ยนมีความผนัผวนสงูเกินไป จนอาจสง่ผลลบตอ่เศรษฐกิจ 
 ทั 'งนี ' ในอดีตบริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน โดยการประเมินสถานการณ์ในการป้องกนั
ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และติดตามความเคลื�อนไหวของสกลุเงินต่างประเทศต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิดประกอบกบั
การทําสญัญาซื 'อขายเงินตราลว่งหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีผล
กําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนจํานวน 7.98 ล้านบาท  
 

2) ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี =ย 
เนื�องจากบริษัทต้องนําเงินจากสถาบนัการเงินสว่นหนึ�งเพื�อมาลงทนุในโครงการหลายโครงการที�รับงานตามสญัญา 

มีความจําเป็นต้องสั�งซื 'อวตัถดุิบเพื�อนํามาใช้ในการผลิตก่อนได้รับเงินครบตามสญัญา ซึ�งเงินสว่นหนึ�งจะต้องกู้ แหลง่สถาบนั
การเงินเพื�อให้เกิดสภาพคล่องของการผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลกูค้า หรือการขยายธุรกิจการให้บริการ  หากอตัราดอกเบี 'ย
ปรับตวัเพิ�มขึ 'น บริษัทจะมีภาระต้นทนุทางการเงินที�เพิ�มขึ 'นในการขยายธุรกิจ อาจจะเป็นต้นทนุค่าใช้จ่ายที�ส่งผลต่องบกําไร/
ขาดทนุของบริษัทได้  
 บริษัทฯตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่ว จึงมีนโยบายกระจายความเสี�ยงเรื�องของอตัราดอกเบี 'ยในแต่ละแหลง่เงินทนุ
หลายๆแหง่ เพื�อเปรียบเทียบความเหมาะสมในด้านระยะเวลาและมลูคา่รวมของธุรกิจแต่ละโครงการที�กู้ยืม นอกจากนี 'ภายหลงั
จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน ทําให้บริษัทสามารถมีเงินทนุในการขยายธุรกิจหรือซื 'อสนิค้าสามารถตอ่รองราคาและอตัรา
ดอกเบี 'ยลดลงได้ บริษัทเชื�อมั�นวา่ความเสี�ยงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน  
 
 
 



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าที� 1.3 - 7 
 

3) ความเสี�ยงจากการรับชาํระเงนิลูกหนี =ล่าช้า 
 บริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตสินค้าตามคําสั�งซื 'อของลูกค้า (Made to Order) และงานบริหารโครงการที�มีสญัญา
ควบคมุ ซึ�งมีการกําหนดสง่มอบสินค้าและรับชําระเงินตามเงื�อนไขที�ตกลงในสญัญา หรือเป็นผู้ ให้บริการรับบริหารโครงการซึ�ง
เป็นงานที�ต้องให้บริการก่อนการเรียกเก็บเงินตามเงื�อนไขที�ตกลง ทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการที�ลกูค้าบางรายอาจชําระ
เงินค่าสินค้าหรือค่าบริการล่าช้า หรืออาจมีปัญหาในการชําระเงิน ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ 
เนื�องจากบริษัทฯ มีรายการค่าใช้จ่ายคงที�ซึ�งเป็นรายจ่ายประจําทกุเดือน ในปี 2559 บริษัทมียอดลกูหนี ' Over Due จํานวน  9 
ราย คิดเป็นมลูคา่ 8.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของรายได้หลกัทั 'งปี  
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี�ยงดงักลา่ว เพื�อเป็นการลดความเสี�ยง บริษัทฯ จึงกําหนดแผนป้องกนั
ความเสี�ยงโดยมีนโยบายประเมินศกัยภาพของลูกค้าหรือผู้ ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคําสั�งซื 'อหรือตกลงให้บริการ และมีการ
กําหนดให้ลูกค้าชําระเงินมดัจําล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอตัราร้อยละ 15 - ร้อยละ 30 ของมูลค่าสั�งซื 'อตามสญัญา ในกรณี
สญัญาจ้างผลติสนิค้า และมีการกําหนดให้เจ้าของโครงการชําระคา่บริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของ
งานบริการที�เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชําระเงินของลกูค้า หากมีลกูค้ารายใด
เกินกําหนดชําระเงินจะต้องทําการติดตามเรียกชําระเงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที�เกี�ยวข้องรวมทั 'งผู้บริหารระดบัสงูทราบโดย
ทนัทีและผา่นการประชมุ Executive committee ซึ�งที�ให้ฝ่ายที�รับผิดชอบดําเนินการติดตาม  ซึ�งการสื�อสารอย่างเป็นระบบ ทาง
บริษัทมั�นใจวา่จะขจดัความเสี�ยงจากการชําระหนี 'ลา่ช้าจากลกูค้าลงได้  
 

3.5 ความเสี�ยงด้านการคอร์รัปชั�น   
 

ลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯมีธุรกรรมการขาย และการให้บริการบริหารโครงการแก่ภาครัฐ และเอกชน  เป็นงานที�
จะต้องมีการเข้าไปเสนอราคา ประกวดราคา ประมลูงาน ตา่ง ๆ  จงึมีความความเสี�ยงในด้านการทจุริต และคอร์รัปชั�น   

 บริษัทให้ความสาํคญัเกี�ยวกบัจริยธรรมและคณุธรรม   บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการตอ่ต้านการทจุริต และคอร์
รัปชนั ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมีจิตสาํนกึในการตอ่ต้านการทจุริต และคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสนิบน (Anti-Corruption and 
Anti-Bribery Policy) ไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate 
Compliance Policy) ซึ�งสอดคล้องตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดแีละจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Corporate 
Governance and Business Code of Conduct)   โดยจดัให้มชีอ่งทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที�รวดเร็ว
เป็นธรรม โดยมุง่หวงัวา่พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดแีละจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ ด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสยัหรือข้องใจเกี�ยวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื�อพบพฤติกรรมที�ไม่
เหมาะสมหรือขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจ หรือสอบถามข้อข้องใจ ได้โดยตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ�งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท  ได้หลายช่องทาง  ที� หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน  หรือ Email : auditcom@cho.co.th  ทั 'งนี 'จะ
รับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส  เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม มีการรักษาความลบั
และคุ้มครองผู้ ร้องเรียนไมใ่ห้ถกูกลั�นแกล้งทั 'งในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน  โดยในปี 2559 พบวา่ ไมม่ี
การร้องเรียนที�เกี�ยวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  
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3.6 ความเสี�ยงด้านภาษี  
ลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯมีธุรกรรมกาซื 'อ ขายสินค้า ทั 'งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความความเสี�ยงในด้านการ

ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายด้านภาษี  และการชําระภาษีของสนิค้าและบริการในแตล่ะประเภท 
เพื�อให้บริษัทฯ  มีการบริหารจดัการด้านภาษีอากรที�ถกูต้องตามที�กฎหมายกําหนด ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผน

และการปฏิบตัิทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทางบริษัทได้มีการวางแผน และแนวทางการปฏิบตัิทางด้านภาษี 
โดยการชําระภาษีอากรให้ถกูต้องตามที�กฎหมาย  และรักษาชื�อเสยีงและความสมัพนัธ์ที�ดีขององค์กรตอ่หนว่ยงานภาษี ของรัฐ
ที�เกี�ยวข้อง นําสง่ภาษีอากรภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  และต้องบริหารจดัการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้
เกิดสภาพคล่องสงูสดุแก่บริษัท  โดยมีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสําหรับโครงการลงทุน หรือเมื�อมีธุรกรรมใหม่ โดย
หน่วยงานที�รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัท  และหากเป็นธุรกรรมที�บริษัทยงัไม่มีความชํานาญเกี�ยวกับข้อกฎหมายทางด้าน
ภาษี ก็อาจจ้างผู้ ชํานาญการ ที�ปรึกษาภาษี เพื�อให้ทางบริษัทปฏิบตัิได้ถูกต้องตามกฎหมายและป้องกนัความเสียหายที�จะ
เกิดขึ 'นในด้านภาษี 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ* การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 
(ล้านบาท) 

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

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

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
54.50 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 191.63 

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

บริษัทฯ ที�ตั )งสํานกังานใหญ่และโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

14.00 จํานองธนาคารกรุงไทย 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 

1.6. โฉนดเลขที� 288470, 3504, 8023 ตําบลท่าพระ(ดอน
หนั)ท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น รวม 
3 แปลง เนื )อที�ดนิรวม 262-1-41 ไร่  

บริษัทย่อย 
 

บริษัทฯ 

ที�ดนิสําหรับโครงการในอนาคต 
 
ที�ดนิสําหรับโครงการในอนาคต 
 

17.13 
 

214.99 

จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

-ไม่มี- 

16.00 
 

-ไม่มี-  

รวมที�ดนิและส่วนปรับปรุงที�ดนิ   367.31   

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
2.1. สิ�งปลูกสร้างเลขที�เลขที� 265 หมู่  4 ถนนกลางเมือง 

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

 
บริษัทฯ 

 
สํานกังานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 
124.36 

 
จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
จํานองธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 
714.00 
208.00 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ* การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 
(ล้านบาท) 

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 6.62 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.3. บ้านพกัเลขที� 173/51-55,67 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทฯ บ้านพกัสวสัดิการพนกังาน 2.69 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

บริษัทย่อย สิ�งปลกูสร้างตา่งๆ สําหรับ
โครงการในอนาคต 

9.40 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

2.5. อาคารโรงงาน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั บริษัทย่อย อาคารโรงงาน 38.98 -ไม่มี- -ไม่มี- 
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    182.05   

3. เครื�องจกัรและอปุกรณ์/เครื�องมือ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 65.46 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เครื�องตกแตง่ และเครื�องใช้สํานกังาน บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 9.37 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 64.80 -ไม่มี- -ไม่มี- 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
เครื�องจกัรการผลิตระหวา่งตดิตั )ง) 

บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ที�สํานกังานและโรงงาน 
84.40 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   224.04   
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 31.52 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 

อยูร่ะหวา่งการขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า
สาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบสนิค้าของบริษัท ช ทวี 
จํากดั (มหาชน) 

2  

 
 

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

3 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

4 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

5 

 

เครื�องหมายการค้าสาํหรับสนิค้าที�ผลติภายใต้แบบ
สนิค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

6 

 บริษัทยอ่ย 

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

7 

 

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

หมายเหต ุ: - ลําดบัที� 1,4 อยู่ในขั )นตอนการดําเนินการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า 

 
 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ที�ใช้ประกอบธุรกิจ ในที�นี )คือ อนสุิทธิบตัรการประดิษฐ์ (อนสุิทธิบตัร) มีมลูค่า
ยตุิธรรมเทา่กบั 61,000,000.00 บาท ณ วนัที�ประเมินประมลูคา่ วนัที� 5 มกราคม 2558    

ตารางแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยในปีที�ผ่านมาของแต่ละอนุสิทธิบัตรที�ประเมินมูลค่า 

อนสุิทธิบตัรที�ประเมินมลูค่า ราคาขายตอ่หน่วย ในปี  2555-2557 
2555 2556 2557 

1) โครงหลงัคาสะพานเทียบเครื�องบนิของรถขนส่งเสบียงขึ )นเครื�องบนิ 287,398.42  264,209.74  305,866.52 
2) โครงสร้างขาคํ )ายนัของรถขนส่งเสบียงขึ )นเครื�องบนิ 132,534.29 178,547.76 146,431.28 
3) ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแซสซีส 16,859.41 16,426.33 17,326.44 
4) บนัไดขึ )นลงรถ 16,500.00 16,500.00 16,500.00 
5) ชดุบนัไดขึ )นหลงัตู้  2,700.00 2,700.00 2,700.00 
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6) ชดุบนัไดลิงขึ )นหลงัคารถ 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 

 
 
ทั )งนี ) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนสุทิธิบตัรผลติภณัฑ์ที�ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 76 รายการ เพิ�มขึ )น
จากปี 2558 จํานวน 54 รายการ ตามรายละเอียดดงันี ) 

ลาํดับ 
ผลิตภณัฑ์ที�ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

และออกแบบผลติภณัฑ์ 
วันที�ได้รับ วันหมดอายุ 

1 ชดุกลไกลการเปิดปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ 03 ก.ย. 2553 24 ส.ค. 2557 
2 ชดุประกบัยดึคานเสริม 18 ม.ค. 2554 07 ก.ค. 2559 
3 ชดุเพิ�มความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
4 ชดุบนัไดขึ )นหลงัคาตู้  28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
5 ชดุบนัไดลงิขึ )นหลงัคารถ 28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 
6 บนัไดขึ )นลงรถ 26 ธ.ค. 2554 21 ก.ย. 2560 
7 อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 12 ก.ย. 2555 19 ต.ค. 2560 
8 โครงหลงัคาสะพานเทียบเครื�องบินของรถขนสง่เสบียงขึ )นเครื�องบิน 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
9 โครงสร้างขาคํ )ายนัของรถขนสง่เสบียงขึ )นเครื�องบิน 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
10 ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแชสซีส์ 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
11 อปุกรณ์กําหนดตําแหนง่การวางของตู้สนิค้า 19 ก.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 
12 ชดุติดตั )งขาคํ )ายนัท้ายรถขนสง่เสบียงขึ )นเครื�องบิน 7 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2560 
13 สลกัลอ็ค 19 พ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
14 กระบอกลมเร่งเครื�องยนต์ 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
15 ชิ )นสว่นโครงรถบรรทกุ 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
16 ชดุลกูล้อรางเลื�อน 15 มิ.ย. 2558 29 พ.ย. 2564 

17 สะพานทางลาดท้ายรถบรรทกุ                             21 ก.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 

18 รอกบงัคบัสลงิ 21 ก.ค. 2558 06 ก.พ. 2564 

19 อปุกรณ์ปลดลอ็คกระบะบรรทกุ 21 ก.ค. 2558 21 ก.ย.2564 

20 กรอบบานเลื�อนประต ู 11 มิ.ย. 2558 21 ก.ย. 2564 
21 ชิ )นสว่นประกอบเครื�องอดั 28 ก.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
22 อปุกรณ์ลากรถ 18 มิ.ย. 2558 29 พ.ย. 2564 
23 ชั )นวางของ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
24 ฝาปิดถงัเก็บนํ )า 19 ต.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
25 หน้าตดัโลหะ 19 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
26 หน้าตดัโลหะ 19 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
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27 บนัไดข้างสาํหรับยานพาหนะ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
28 หน้าตดัโลหะ 19-ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
29 ลกูล้อรางเลื�อน 08 ต.ค. 2558 08 ม.ค. 2565 
30 ลกูล้อรางเลื�อน 08 ต.ค. 2558 08 ม.ค. 2565 
31 หน้าตดัโลหะ 06 พ.ย. 2558 08 ธ.ค. 2563 
32 ชดุหน้าตดัโลหะ 09 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 
33 ชิ )นสว่นรถบรรทกุ 09 ธ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
34 บนัได 09 ธ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 
35 อกุกรณ์กั )นทางเข้าออก 08 ม.ค. 2559 12 ธ.ค. 2564 
36 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 10 พ.ย.2563 
37 ชิ )นสว่นโครงรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
38 อปุกรณ์ยกถงัขยะ 14 ม.ค. 2559 26 ธ.ค. 2563 
39 โครงรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
40 อปุกรณ์ขยายความกว้างสาํหรับรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
41 ชิ )นสว่นโครงรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
42 โครงรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
43 บนัไดสาํหรับยานพาหนะ 14 ม.ค. 2559 10 เม.ย. 2564 
44 อปุกรณ์ยดึยางอะไหล ่ 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
45 อกุปกรณ์จบัชิ )นงาน 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
46 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
47 อปุกรณ์ปรับตั )งแรงบิดของสปริง 29 ม.ค. 2559 10 เม.ย. 2564 
48 อปุกรณ์ปิด-เปิดประตสูาํหรับยานพาหนะ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
49 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
50 อปุกรณ์ลอ็คยางอะไหล ่ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
51 อปุกรณ์ลอ็คฝาข้างกระบะรถบรรทกุ 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2563 
52 อปุกรณ์ลอ็ค 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 
53 อปุกรณ์ยดึลกูล้อตั )งสายพาน 30 มี.ค. 2559 06 ก.พ. 2564 
54 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
55 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
56 อปุกรณ์หนนุล้อรถยนต์ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
57 ชิ )นสว่นอปุกรณ์ยดึเพลาสาํหรับรถบรรทกุ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
58 สลกัลอ็ค 10 มี.ค. 2559 26 พ.ย. 2563 
59 อปุกรณ์หนนุล้อรถยนต์ 10 มี.ค. 2559 26 ก.ย. 2563 
60 คานรองรับตู้ของรถบรรทกุ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
61 ชิ )นสว่นเสริมโครงรถบรรทกุตู้สนิค้า 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
62 สะพานลาํเลยีงสมัภาระ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
63 โครงลิ )นชกัสาํหรับยานพาหนะ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
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64 อปุกรณ์ยดึจบัหมอนหนนุล้อยานพาหนะ 18 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
65 ชดุยดึพร้อมกระบอกไฮดรอลกิสาํหรับรถบรรทกุ     08 พ.ค. 2559 07 ธ.ค. 2564 
66 ชดุรถยนต์   03 พ.ค. 2559 15 ส.ค. 2563 
67 ชิ )นสว่นขาคํ )ายนั 03 มิ.ย. 2559 08 ม.ค. 2565 
68 ชิ )นสว่นขาคํ )ายนั 13 มิ.ย. 2559 29 พ.ย. 2564 
69 ชิ )นสว่นโครงรถบรรทกุ 13 มิ.ย. 2559 14 ก.ย. 2563 
70 ชิ )นสว่นโครงรถบรรทกุ 09 มิ.ย. 2559 26 ก.ย. 2563 
71 คนัโยกควบคมุการเปิด-ปิด 09 มิ.ย. 2559 10 เม.ย. 2564 
72 บนัไดข้างสาํหรับยานพาหนะ 09 มิ.ย. 2559 10 เม.ย. 2564 
73 โครงรถพว่งสาํหรับบรรทกุ 09 มิ.ย.2559 21 ก.พ. 2564 
74 ชิ )นสว่นโครงสร้างลฟิท์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 
75 ชิ )นสว่นโครงสร้างลฟิต์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 
76 อปุกรณ์สวิทซ์ควบคมุของขาคํ )ายนั 07 เม.ย. 2559 13 มี.ค. 2564 

หมายเหต ุ: ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทอยู่ระหวา่งยื�นขอจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรและ/หรือสิทธิบตัรอีก 28 รายการ 
 
 

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 : นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย/1 
พื )นที�เช่า : 2,894 ตารางเมตร 
คา่เช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้ เช่าจะชําระคา่เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ครั )งเดยีวในวนัครบกําหนดอายสุญัญา) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั )งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัที� 31 ตลุาคม 2560) 

หมายเหต ุ: /1 = นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้จดัการมรดกแทนนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกลุไทย 
 

      4.3.2  สัญญาเช่าที�ดิน 
บริษัทฯ ทําสญัญาเชา่ชว่งที�ดิน จากนายตอ่ศกัดิ\ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ ถือสทิธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้าของ

กรรมสทิธิ\ที�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 : นายตอ่ศกัดิ\ โลห์ไพศาลกฤช 
เนื )อที�ดิน : 7-0-30 ไร่ 
คา่เช่า : 300,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตั )งแตว่นัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2560) และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 
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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 : 2 ปี (ตั )งแตว่นัที� 15 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัที� 15 ธนัวาคม 2560) 
 

       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 ) 

 

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� 5 มกราคม 2558 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2561) 
 

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� 5 มกราคม 2559 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2559) 
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      4.3.4  กรมธรรม์ 

คู่สัญญา : บริษัท นวกจิประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขที� :  F1QJSC-003-000 (KKD-FFPC-15) 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตั )งแตว่นัที� 12 มิถนุายน 2559 ถึง วนัที� 12 มิถนุายน 2560) 
จํานวนเงินเอาประกนั : 93,300,000 บาท (เก้าสบิสามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยวิธีราคาทนุรวมทั )งสิ )น 22.60  บาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 1.33 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 
  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 

 

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 2559 บริษัท ช ทวี (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และการดําเนินกิจกรรมทางการค้าผา่นกิจการร่วม

ค้าตา่งๆ ได้มีคดีความและข้อพิพาททางกฎหมาย ที�อาจสง่ผลกระทบด้านลบต่องบการเงินหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คือ 

คดีพิพาททางศาลปกครองกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โครงการประกวดราคาซื 5อรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื 5อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จํานวน 489 คนั และจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถโดยสารดงักลา่วผ่านกิจการร่วมค้ากบับริษัท
ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั โดยการใช้ชื�อกิจการร่วมค้า เจวีซีซี ซึ�งได้รับการคดัเลือก และประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูล
แล้ว ตอ่มาภายหลงัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ได้มีหนงัสอืแจ้งยกเลกิการทําสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทั 5งนี 5กิจการร่วมค้าเจวี
ซีซี โดยบริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน) ได้มีหนงัสอืยื�นอทุธรณ์ไปยงัหนว่ยงานผู้ออกคําสั�ง และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องแล้วแตไ่มเ่ป็น
ผล ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกิจการร่วมค้าฯ ได้มีมติให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีในชั 5นศาลในการขอให้องค์การ
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ  เพิกถอนคําสั�ง และเรียกคา่เสยีหาย เป็นคดีหมายเลขดําที� 294/2559 ณ ศาลปกครองกลาง ลงวนัที� 24 
กุมภาพนัธ์ 2559 ระหว่างกิจการร่วมค้าฯ เป็นผู้ ฟ้องคดี ฟ้องเรียกค่าเสียหายองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้ถกูฟ้องคดีที� 1 
คณะกรรมการบริหารกิจการขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้ถกูฟ้องคดีที� 2 ผู้ อํานวยการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้ถกูฟ้องคดีที� 3 
คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ถกูฟ้องคดีที� 4 และกระทรวงการคลงั ผู้ถกูฟ้องคดีที� 5 กรณีอนัเกี�ยวด้วย
การยกเลกิการลงนามนามสญัญาโครงการประกวดราคาซื 5อรถเมล์ NGV จํานวน 489 คนั อยูร่ะหวา่งยื�นคําคดัค้านคําให้การผู้
ถกูฟ้องคดี ครบกําหนดยื�นกรณีขอขยายยื�นคําคดัค้านคําให้การภายในเดือนเมษายน 2560  
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6. ข้อมูลทั�วไป และข้อมูลสาํคัญอื�น 
 

6.1 ข้อมูลทั�วไป ณ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 
ชื�อยอ่หลกัทรัพย์                                                                 

: 
: 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
CHO ( จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงั ติดตั ;งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื�อการพาณิชย์  

ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ บ บ ร า ง  ร ว ม ทั ;ง ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ กี� ย ว กั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ  สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น  
รถบรรทุก  รถพ่วง รถบัส  รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบิน  รถไฟ  รถดับเพลิง     
รถกู้ภยั  รถหุ้มเกราะ รถลาํเลยีงพล เรือรบหลวง เป็นต้น  

ทนุจดทะเบียน : 296,972,494.50  บาท (สองร้อยเก้าสบิหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นสองพนัสี�ร้อยเก้าสิบ
สี�บาทห้าสบิสตางค์) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ตอ่หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ 

:   
 
: 
:   

295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื�นห้าพนัสี�ร้อยสี�สิบ
สามบาทยี�สบิห้าสตางค์)  
หุ้นสามญั 0.25 บาท (ยี�สบิห้าสตางค์) 
ไมม่ี 
 

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

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

: 
: 

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

 
เว็บไซต์ (URL) 

 
: 

 
www.cho.co.th 
 

บริษัทย่อย : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั  
เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตั ;งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส นํ ;าหนกัเบา 

ที�ตั ;งสาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที� 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น 40000 

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

 
: 
: 
: 

 
043-341412-18 ตอ่ 118 
043-341410 
ir@cho.co.th 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ที�ตั ;งสาํนกังาน 
 

: 
 

Mail Room ชั ;น 1  อาคาร C 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 02-0099378 
โทรสาร 
เว็บไซต์ (URL) 

: 
:    

02-0099476 
www.tsd.co.th 
 

บริษัทผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541040328 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

: นายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ           ทะเบียนเลขที� 3534 

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

ที�ตั ;งสาํนกังาน : 179/74-80  อาคารบางกอกซติี ;ทาวเวอร์ ชั ;น 15  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขต
สาทร  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท์ : 02-3441000, 02-8245000 
โทรสาร : 02-2865050 
เว็บไซต์ (URL)  www.pwc.com/th 
   

6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น  
   6.2.1  การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยตระหนกัถึงความสําคญั
ของการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบที�ทันสมัย เพื�อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว มีความแม่นยํายิ�งขึ ;น โดยให้
ความสําคญักบัการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการทํางานตามแผนงานที�วางไว้ในแต่ละขั ;นตอน ตั ;งแต่เริ�มร่าง
ชิ ;นงานจนกระทั�งสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้คําแนะนํา และบํารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) 
ดงันั ;นถึงแม้สนิค้าของบริษัทฯ จะถกูนําไปใช้งานยงัตา่งประเทศก็สามารถได้รับการบํารุงรักษาโดยทีมงานผู้ เชี�ยวชาญของบริษัท
ได้โดยตรง 

การวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบตวัถงัรูปแบบตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัประเภทงานขนสง่เฉพาะตามความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่งที�ลกูค้าเลอืก



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)   

หน้าที� 1.6 - 3 
 

ไว้ รวมทั ;งพฒันาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพื�อให้สนิค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ�งขึ ;น มีความแข็งแกร่ง
ทนทานในขณะที�ยงัสามารถรับนํ ;าหนกัได้มากที�สดุ ง่ายตอ่การบงัคบัควบคมุเพื�อความคลอ่งแคลว่ในการขนสง่ทกุสภาพถนน มี
ความเหมาะสมและทนตอ่ทกุสภาพอากาศในประเทศที�ลกูค้านําสนิค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไมห่ยดุยั ;งในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ 
ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง โดยทกุผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น
ผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึ ;นทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้รับอนสุทิธิบตัรมาแล้ว 76 รายการ 
นอกจากนี ;ยงัมีนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  104 รายการ ที�อยูร่ะหวา่งขึ ;นทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์/
สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นอกจากนี ; บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพฒันา รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ซึ�งปัจจุบนันบัว่าเป็น
เครื�องบินที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก โดยร่วมกับสํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการออกแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใช้วสัด ุHigh-Tensile Grade ที�มีความแข็งแรงและมีนํ ;าหนกั
เบา ทําให้สามารถปรับระดบัความสงูของโครงสร้างได้สงูสดุ 9 เมตร และได้มีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอตัโนมตัิสําหรับ
ควบคมุเสถียรภาพและทิศทางการสง่อาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื�อช่วยเพิ�มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบตัิงาน ทั ;งนี ;บริษัทฯ 
ได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาดงักลา่วจากสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็วขึ ;น ทําให้ลดระยะเวลาในการผลติลง ซึ�งเกิดจากการที�ทีมงาน
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลติและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องได้ศกึษาวิจยัในโครงการ Routine to Research (R2R) เริ�มตั ;งแตปี่ 2557 เป็น
ต้นไป โดยการสง่เสริมให้พนกังานคิดค้นวิธีการ เครื�องมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการชว่ยทํางานให้สะดวกรวดเร็วและประหยดัทั ;ง
ต้นทนุและเวลาเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการทํางานเป็นการฝึกการวางแผน จดัเตรียม กําหนดขั ;นตอน ได้อยา่งเป็นระบบมากขึ ;น 
รวมถึงมีการสลบัปรับเปลี�ยนขั ;นตอนการผลติให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลติโดยรวมได้ ในขณะที�ยงัคง
รักษามาตรฐาน 
การผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดมาตรฐานสากลตา่งๆ ที�บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไมว่า่จะเป็น 
ISO 9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื�อเพิ�มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบคุลากรทกุฝ่ายงาน โดยจดัให้มีการ
อบรมบุคลากรทั ;งการอบรมภายในบริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทเอง ซึ�งมีประสบการณ์การทํางานมานาน เชี�ยวชาญ และ
ปรับปรุงพฒันางาน รวมทั ;งการรวบรวมความรู้ในด้านตา่ง ๆ ฝึกสอนและปรับให้เป็นครูช่างของบริษัทเพื�อเพิ�มความภาคภมูิใจใน
งานอาชีพมากขึ ;น และการอบรมจากผู้ เชี�ยวชาญหรือสถาบันชั ;นนําภายนอกอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นการเพิ�มพูน ความรู้ 
วิทยาการใหม ่ๆ ทนัสมยัให้กบับคุลากรของบริษัท 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการวิจยัและพฒันา ปี 2557-2559 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
คา่ใช้จ่ายการวจิยัและพฒันา 3.98 3.18 3.05 

รวม 3.98 3.18 3.05 
          

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

โครงการ เงนิลงทุน ระยะเวลาโครงการ 
(ตวัเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ     
1.) โครงการโรงเรียนช่าง 5  ล้านบาท / ตอ่ปี พฒันาอยา่งตอ่เนื�อง 
2.) โครงการโรงผลติรถบสั 45  ล้านบาท ปี 2559-2561 
3.) โครงการวจิยัและพฒันาระบบออโตเมชั�น   

3.1 หุน่ยนต์ชว่ยงานในโรงงานอตุสาหกรรม 15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2560 
 

4.) โครงการขยายศนูย์ซอ่ม One Stop Service ทั�ว
ประเทศรวม 8 ศนูย์ 

     ( จะเปิดดําเนินงาน 1 ศนูย์ต้นปี 2560) 

480 ล้านบาท ปี 2560-2562 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย     
1.) โครงการใกล้กรุงเทพฯ 50.00 ล้านบาท ปี 2560-2562 

 

 

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื�อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เติบโตอยา่งตอ่เนื�องในอนาคต ดงันี ; 

1. โรงเรียนช่าง (CHO School) 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการในการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบันโยบายและสภาวะการ ด้วยการพฒันาความรู้ ทกัษะ 

และคณุลกัษณะของบคุลากร โดยใช้เครื�องมือในการพฒันาบคุลากร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching / OJT) การ
แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing / CHO School) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment / Mechatronics 
Project) เพื�อให้บคุลากรสามารถนําความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะการพฒันาผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพเพื�อสง่
มอบสนิค้าทีเหนือความคาดหวงัให้กบัลกูค้า ซึ�งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอยา่งยั�งยนื 
ทั ;งนี ;บริษัทฯได้จัดทําโครงการพฒันาบุคลากรที�ครอบคลมุในทุกระดบั เน้นการมีส่วนร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relationship) รูปแบบการทํางานเป็นทีม (Team Work) 
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CHO School Training for Trainer Program 

เป็นหลกัสตูรที�ออกแบบมาจากการประเมิน Competency Problem ของพนกังานในระดบัหวัหน้างาน เพื�อเตรียม
ความพร้อมพนกังานและพฒันาไปสูค่รูช่างในโรงเรียน ช.ทวี  
หลักสูตรอบรมระยะสั Nน  
เป็นรูปแบบหลกัสตูรการเรียนรู้พื ;นฐานช่าง พื ;นฐานงานช่างฝีมือที�ใช้ในการทํางานเฉพาะของบริษัทฯ โดยเป็นหลกัสตูรระยะสั ;น 
(5 สปัดาห์) ซึ�งจะแบง่กลุม่พนกังานที�เข้ารับการเรียนรู้พฒันาและฝึกฝนทกัษะทางด้านช่างในระดบัพื ;นฐาน ประมาณ 6-7 รุ่น
ตอ่ปี โดยแบง่กลุม่เป็นกลุม่การเรียนรู้ดงันี ; 
           

 ปี 2558 ปี 2559 
พนกังานเข้าใหม ่ 40.4 % 31.13 % 
พนกังานปฏิบตัิการ 12.8 % 5.30 % 

              หมายเหต ุร้อยละของจํานวนผู้ เข้าเรียนคิดจากจํานวนของพนกังานทั ;งหมด 
 
หลักสูตรอบรมระยะสั Nน CHO Mechatronics Program ( 5 สปัดาห์) 

เป็นหลกัสตูรเปิดสอนทั ;งระดบัวิศวกร และพนกังานช่างเทคนิค พนกังานแผนกต่างๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้เกิด
ความเข้าใจพื ;นฐานของระบบต่างๆ ในการสร้างนวตักรรม เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีระบบการควบคมุอตัโนมตัิและสามารถ
เข้าใจระบบควบคมุตา่งๆ และให้มีการทําโครงการ (Project) ก่อนจะจบหลกัสตูร ขณะนี ;มีทั ;งหมดประมาณ 10 โครงการ ที�อยู่
ระหวา่งการดําเนินงาน 

              

2. โครงการผลิตรถบัส 

รถโดยสารปรับอากาศจํานวนที�นั�งไม่น้อยกว่า 30 ที�นั�งโดยใช้พลงังานก๊าซธรรมชาติเป็นเชื ;อเพลิง เป็นโครงการที�บริษัทฯ 
ได้ยื�นขอการส่งเสริมจากสํานกังานส่งเสริมการลงทนุ ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 1528(2)/2554 โดยการผลิตและประกอบ
ชิ ;นส่วนต่างๆ ของรถโดยสาร ลดภาระในการนําเข้าจากต่างประเทศทั ;งคัน เน้นให้เกิดการสร้างมูลค่าการลงทุน
อตุสาหกรรมภายในประเทศ และท้องถิ�นควบคู่กนัไป การสง่บคุคลากรเพื�อศึกษาเรียนรู้ขั ;นตอนการผลิตประกอบอย่าง
เชี�ยวชาญแล้วนํามาถ่ายทอดเป็น การจดัการความรู้ (KM) ของบริษัทเองในการที�จะปรับปรุงสานต่อเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นของตนเองได้ อีกทั ;งยงัเป็นการลดงบประมาณในการจัดซื ;อจัดหาของภาครัฐที�จะนํารถโดยสารปรับ
อากาศมาทดแทนเพื�อบริการประชาชน  ตลอดจนการดแูลบํารุงรักษาอย่างต่อเนื�อง ลดภาวะความเสี�ยงของการละทิ ;ง
บริการหลงัการขายของผู้ จําหนา่ย  อีกทั ;งยงัเป็นการสร้างงานอตุสาหกรรมต่อเนื�องภายในประเทศ เช่น โรงงานผลิตเบาะ 
โรงงานผลติกระจก โรงงานผลติยาง โรงงานผลติแบตเตอรี� และโรงงานที�ผลติอปุกรณ์สายไฟฟ้าภายในรถ เป็นต้น บริษัทฯ 
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มีความพร้อมที�จะดําเนินการได้ทนัที หากมีการประมลูและได้รับสญัญาการจ้างงาน  และการขยายโรงงานเพื�อการสง่ออก 
โดยปัจจบุนัได้ทําการวิจยั พฒันา และเริ�มผลติรถต้นแบบขายให้ลกูค้าแล้วในปี 2559 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั�น  
หุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม : ได้ดําเนินการเซ็นสญัญาจ้างที�ปรึกษาโครงการวิจยัและพฒันาหุ่นยนต์ต้นแบบ

แล้วเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 2 ปี ซึ�งจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนั ;นทําการทดสอบ และทดลอง
ใช้งานในสายการผลติของบริษัทอีก ประมาณ 5 ปี จนสามารถผลติเป็นสนิค้าออกจําหนา่ยเชิงพาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเริ�ม
ผลติเพื�อจําหนา่ยในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 วตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม ก็เพื�อ
ร่วมพฒันาระบบการผลติสนิค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที�ลํ ;าสมยัในต้นทนุแบบประหยดั ทําให้กําลงัการผลิตสงูขึ ;น และเพิ�ม
มลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรมให้สั�งการใช้งานได้ง่าย เน้นกลุม่
ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

4. โครงการขยายศูนย์ซ่อม สิบล้อ 24 ชั�วโมง by CHO ทั�วประเทศ 

    
     

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท    เอกชยั 
ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศนูย์ซ่อมสําหรับรถบรรทกุ   รถพ่วง-
กึ�งพ่วง ของทั ;ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงเพื�อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ  โดยมีรถทั ;งหมด
มากกวา่ 2,000 คนั ในพื ;นที�ศนูย์กระจายสนิค้าของ Tesco-Lotus ปัจจบุนัมีศนูย์ซอ่มอยูใ่น Distribution Center (DC) จํานวน 
6 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา ศนูย์วงัน้อย ศนูย์สามโคก ศนูย์บางบวัทอง ศนูย์ขอนแก่น และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   

บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาศนูย์ซ่อมบริการไปทั�วประเทศไทย ในชื�อ "สิบล้อ 24 ชั�วโมง by CHO" และขยายไปยงั
ตา่งประเทศ โดยสาขาที� 1 ตั ;งอยู่ที� 37/30 หมู่ที� 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ อยู่บริเวณใกล้แหลมฉบงั ซึ�ง
ได้ดําเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 1 ของปี 2560 และจะดําเนินการศึกษาหาพื ;นที�เปิด
เพิ�มสาขาที� 2 และ 3 ในปี 2560 โดยภายในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ 8 ศนูย์ ทั�วประเทศ อีกทั ;งบริษัทฯ 
ได้เปิดรับแจ้งปัญหางานบริการหลงัการขาย ( After Sales Service) ที�เบอร์โทรศพัท์ 089-7112198 ตลอด 24 ชั�วโมง โดยในปี 
2558 มียอดจํานวนการใช้บริการ After Sales Service กวา่  214 ราย และปี 2559 จํานวนผู้ใช้บริการ 224 ราย  
 
โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 
 โครงการสร้างโรงงานผลิตใกล้กบัพื ;นที�กรุงเทพฯ เพื�อลดต้นทนุในการขนสง่ และสามารถให้ลกูค้าเข้าตรวจสอบสินค้าได้
สะดวก เนื�องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและพื ;นที�ปริมณฑล จึงมีนโยบายแสวงหาและศึกษาข้อมูลในการสร้าง
โรงงานผลติเพิ�มในพื ;นที�อื�น ซึ�งจากการศกึษาและเพื�อสนองตอบความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว จึงมีนโยบายในการหา
พื ;นที�บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื�อพิจารณาตอ่ไป 
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โครงการที�บริษัทฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการนําเสนอหรือเข้าประมูลรับงาน 
 บริษัทฯ มีโครงการที�อยูร่ะหวา่งดําเนินการนําเสนอหรือเข้าประมลูรับงานในโครงการตา่งๆ ทั ;งของภาครัฐและเอกชน 
สรุปได้ดงันี ; 

โครงการ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

มลูคา่โครงการ 
(ตวัเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

โครงการงานซอ่มบํารุงยานยนต์ในอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศที�เป็นผลงานออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2560-2562 

หมายเหต ุ:   BAE SYSTEMS เป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศรายใหญ่อนัดบั2ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจกัร (ปัจจบุนั บริษัทฯ 
ผ่านการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ว และอยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดเกี�ยวกบัความร่วมมือ
ทางธุรกิจ)  
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 296,972,494.50 บาท (สองร้อยเก้าสบิหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�น
สองพนัสี�ร้อยเก้าสบิสี�บาทห้าสบิสตางค์) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  1,182,941,773 หุ้น (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยแปดสบิสองล้านเก้า
แสนสี�หมื�นหนึ�งพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)  มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ  0.25 บาท (ยี�สิบห้าสตางค์) โดยมีทุนที�เรียกชําระแล้ว 
295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสบิห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื�นห้าพนัสี�ร้อยสี�สบิสามบาทยี�สบิห้าสตางค์)  
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559  มีดงันี @ 
ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. กลุม่นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย 
  นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 
  นางวาสนา  ทวีแสงสกลุไทย 

556,259,730 
487,619,730 
68,640,000 

47.023 
41.221 
5.802 

2. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย 39,344,360 3.326 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 31,457,990 2.659 

4. นายพฒุิพฒัน์   เวศย์วรุตม์  25,741,975 2.176 

5. นายสรุพล   ทวีแสงสกลุไทย  22,336,000 1.888 

6. นายกิติเมศวร์  เวศย์วรุตม์ 9,762,080 0.825 

7. นายมารัตน์  แซล่ิ @ม 6,984,485 0.590 

8. นายสไุชย อศัวปัญญากลุ 5,749,000 0.49 

9. นายสนัต์ปาล ศิลป์เชาวลา 5,700,000 0.48 

10. KALSTAR (S) PTE LTD 5,203,000 0.44 
           รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก  708,538,620 59.90 

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 7,543 ราย 

 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 7,546 ราย 

 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว       5  ราย 

หมายเหต ุ:        บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที�ประกอบธุรกิจโดยการออก
ตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ�งเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อขาย
ให้นกัลงทนุ และนําเงินที�ได้จากการขาย NVDR ไปลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยนกัลงทนุที�ถือ NVDR จะได้รับ
เงินปันผลเสมือนผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั @งนี @ สามารถทราบ
ข้อมลูนกัลงทนุในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น 

1. ข้อมูลเกี�ยวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื 8อหุ้นสามัญเพิ�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 ตุลาคม 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 และใช้สิทธิได้ทุกวนัทําการ
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  การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระหวา่งปี 2558-2559 ดงันี @ 

 
ลําดบั กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

หุ้นสามญั CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ
การเปลี�ยนแปลง ณ วนัที� 30 ธ.ค. 58 % หุ้น ณ วนัที� 30 ธ.ค. 59 % หุ้น 

           กรรมการบริษัท 
1.  นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 300,000 0.036 330,000 0.028 ได้หุ้นจากการปันผล 30,000 

หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

2.  นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 287,507,200 34.870 487,619,730 41.221 - ได้จากการใช้สิทธิ CHO-W1 
78,657,810 หุ้น  

 - ซื @อเพิ�ม 1,320,000 หุ้น 
 - ได้หุ้นจากการปันผล 

37,134,720 หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

3.  นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 35,767,600 4.338 39,344,360 3.326 ได้หุ้นจากการปันผล 
3,576,760 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  
4.  นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  
5.  นายอนสุรณ์ ธรรมใจ -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  
6.  นายอาษา ประทีปเสน -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  
7.  นายชชัวาล            เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  
           ผู้บริหาร 

1. นางสมนึก            แสงอินทร์ 40,000 0.005 71,720 0.006 ซื @อเพิ�ม 25,200 หุ้น และได้หุ้น
จากการปันผล 6,520 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  
2. นายนิตธิร            ดีอําไพ -- -- 7,150 0.0006 ได้รับโอน 6,500 หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 650 หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- --    

3. นายประสบสขุ บญุขวญั -- -- 12,490 0.001 ได้หุ้นจากการปันผล 12,490  
หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  
4. Mr.Sven Markus Gaber -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  
5. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั -- -- 122,650 0.010 ได้รับโอน 111,500 หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 11,150 หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

6. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง -- -- 132,330 0.011 ได้รับโอน 120,300 หุ้น และได้
หุ้นจากการปันผล 12,030 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  
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ลําดบั กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

หุ้นสามญั CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ
การเปลี�ยนแปลง ณ วนัที� 30 ธ.ค. 58 % หุ้น ณ วนัที� 30 ธ.ค. 59 % หุ้น 

7. นายอภิชยั ชมุศรี 6,000 0.007 54,360 0.005 ซื @อ/ ขาย และได้หุ้นจากการ
ปันผล 11,760 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  
8. นายนิรุติ สมุงคล -- -- 182,820 0.015 ได้รับโอน 166,200 หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 16,620 หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- 38,610 

 
0.003 ได้รับโอน  35,100 หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 3,510 หุ้น 
12. นายผดงุเดช          เอื @อสขุกลุ -- -- 6,710 0.0006 ได้รับโอน  6,100 หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 610 หุ้น 
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- 330,000 0.028 ซื @อ 

13. นายบํารุง             ชินสมบตัิ -- -- -- --  
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

14. นายศกัรินทร์         อุน่นิ�ม 25,000 0.003 120,560 0.010 ได้รับโอน  84,600 หุ้น และได้
หุ้นจากการปันผล 10,960 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

15. นายฉตัรชยั            กนัตวรุิฒ -- -- 2,640 0.0002 ได้รับโอน 2,400  หุ้น และได้

หุ้นจากการปันผล 240 หุ้น 

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

หมายเหต ุ: ที#ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั+งที# 12/2559 เมื#อวนัที# 30 ธนัวาคม 2559 มีมติแต่งตั+งนายฉตัรชยั กนัตวิรุฒ และที#

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที#ประชุม ครั+งที# 1/2560 เมื#อวันที# 20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้เป็น

กรรมการบริหารเมื#อวนัที# 1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที#พน้จากตําแหน่งเมื#อวนัที# 20 ตลุาคม 2559 

โดยการลาออกจากบริษทั  

 

7.5 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
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หลงัจากหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด 
และการจ่ายเงินปันผลนั @นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2558 เป็นไปตามนโนบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเป็นเงินสด (จํานวน
เงินปันผลที�เป็นเงินสดจะทราบผลหลงัจากการใช้สทิธิของ CHO-W1 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559) โดยมีรายละเอียดดงันี @ 
1. ปันผลเป็นเงินสด ในอตัรา 0.0058 บาทตอ่หุ้น 
2. ปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นปันผล 0.025 บาทตอ่หุ้น 
3. รวมเป็นเงินปันผลทั @งสิ @น 0.0308 บาทตอ่หุ้น 
  
 การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้งดจ่ายเงินปันผล เนื�องจากบริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานปี 2559 ขาดทนุ ทั @งนี @จะมีผลเมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ในวนัที� 20 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิ 

ประวตัิการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2557-2559 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ หลงัหกัทนุสาํรองตามกฎหมาย(งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) 75.72 35.50 (69.99) 

เงินปันผลจ่าย                                                                                  (ลา้นบาท) 49.00 28.28/1 0 

อตัราการจ่ายเงินปันผล                                                                       (%) 64.71% 79.68 N/A 

หมายเหต ุ: /1= บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวน 5.32 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทนุคดิเป็นเงินปันผลจ่าย
จํานวน 22.96 ล้นบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั +งหมด 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี + 

 

 

8.1 คณะกรรมการ 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 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 
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 หมายเหต ุ:  รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

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

ลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 
รายชื�อ ตาํแหน่ง 

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

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 
ซึ งจบการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชั,นสูง (การสอบบญัชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

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 2559  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 2557-2559 

รายชื�อคณะกรรมการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ 5/6 -- -- 12/13 -- -- 6/6 -- -- 
2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย 6/6 -- -- 12/13 -- -- 6/6 -- -- 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 5/6 -- -- 11/13 -- -- 6/6 -- -- 
4. นายศริิวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย 5/6 -- 1/1 7/13 -- 5/5 6/6 -- 5/5 

5. นายอนสุรณ์   ธรรมใจ 6/6 9/9 -- 13/13 11/11 -- 6/6 9/9 -- 

6. นายอาษา   ประทีปเสน 6/6 9/9 1/1 11/13 9/11 5/5 6/6 9/9 5/5 

7. นายชชัวาล   เตรียมวจิารณ์กลุ 6/6 9/9 1/1 13/13 11/11 5/5 6/6 9/9 5/5 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 14 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 
12. นายผดงุเดช        เอื +อสขุกลุ กรรมการบริหาร 
13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ กรรมการบริหาร 
14. นายศกัรินทร์       อุน่นิ�ม กรรมการบริหาร  
โดยมี นางสาวธญัญภสัร์  น้อยประชา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 

หมายเหต ุ:  ที ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั,งที  12/2559 เมื อวนัที  30 ธนัวาคม 2559 มีมติแต่งตั,งนายฉตัรชยั กนัตวิรุฒ และที ประชมุ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบในที ประชมุ ครั,งที  1/2560 เมื อวนัที  20 มกราคม 2560 โดยมีผลใหเ้ป็นกรรมการบริหารเมื อวนัที  
1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที พน้จากตําแหน่งเมื อวนัที  20 ตลุาคม 2559 โดยการลาออกจากบริษทั  

 
 

8.1.5 คณะกรรมการที�ลาออกระหว่างปี 2559  
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 

นายทศพล  ผลติาภรณ์ กรรมการบริหาร   
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ด้านศกัยภาพองค์กร 

21 มิ.ย. 2559 – 20 ต.ค. 2559 
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8.2 ผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัท   
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : = ที ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั,งที  12/2559 เมื อวนัที  30 ธนัวาคม 2559 มีมติแต่งตั,งนายฉตัรชยั กนัตวิรุฒ และที 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที ประชุม ครั,งที  1/2560 เมื อวันที  20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้เป็น
กรรมการบริหารเมื อวนัที  1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที พ้นจากตําแหน่งเมื อวนัที  20 ตุลาคม 2559 
โดยการลาออกจากบริษทั และรายละเอียดของผูบ้ริหารทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

 

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� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีจํานวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดงัตอ่ไปนี + 
1. นายผาด            พิมรินทร์     ผู้จดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ               รักษาการผู้จดัการ CSR  และ 

ประธานฝ่าย กิจกรรมสงัคมและชมุชน 
2. นายอภิชยั         ชมุศรี                รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-ความเสี�ยง  ที�ปรึกษา กรรมการ 
3. นายประวิทย์      สระภมูิ ผู้จดัการแผนกความปลอดภยั  ประธานฝ่ายสิ�งแวดล้อม 
4. นายวิญ_ ู        อินทร์โก ผู้จดัการแผนกขายในประเทศ  ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
5. นายกิตติ`พิสธิ     ญาณกิตตินกุลู ผู้จดัการแผนกการศกึษาและฝึกอบรม  ประธานฝ่าย HAPPY WORK PLACE 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – พฒันาธุรกิจในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ทั�วไป 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การผลติ 
9. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
11. นายผดงุเดช        เอื +อสขุกลุ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การพฒันาธุรกิจตา่งประเทศ 
12. นายบํารุง            ชินสมบตัิ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – งานบริการ 
13. นายศกัรินทร์       อุน่นิ�ม รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การตลาดในประเทศ 
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7.   นางสาววณิชยา   จนัทร์โสม           ผู้ช่วยผู้จดัการแผนก QMR                                   เป็นเลขานกุาร CSR    
      และกรรมการอีก 11 คน และทีมทํางานอีกกวา่ 30 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�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิหลกัการในการกําหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ดงันี +  

8.5.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  
� เบี +ยประชมุ : แตท่ั +งนี +ไมเ่กิน 1,700,000 บาท แบง่เป็นดงันี + 

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

 
� คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการ :   

� คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : คา่ตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
2559 แบง่เป็นดงันี + 

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

 
 ค่าตอบแทน/รายเดือน 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท -ไมม่ี- 
คณะกรรมการตรวจสอบ  390,000 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน -ไมม่ี- 

 

� ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนสั) : เงินโบนสัสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนุมัติไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรให้แก่
กรรมการแตล่ะคน 
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ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนด
คา่ตอบแทน 

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

 

สรุปคา่ตอบแทนกรรมการปี 2558-2559 

รายชื�อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

เงินโบนสั
กรรมการ 

รวม 
กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กํากบัดแูล
กิจการฯ 

เงินโบนสั
กรรมการ 

รวม 

1. นางเพญ็พิมล เวศย์วรุตม์ 150,000 -- -- 358,600 508,600 75,000 -- -- 100,000 175,000 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 120,000 -- -- 286,900 406,900 60,000 -- -- 105,000 165,000 

3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 110,000 -- -- 286,900 396,900 60,000 -- -- 81,000 141,000 

4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 70,000 -- 40,000 286,900 396,900 60,000 -- 40,000 59,000 159,000 

5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 130,000 137,500 -- 428,000 695,500 60,000 112,500 -- 126,000 298,500 

6. นายอาษา ประทีปเสน 110,000 90,000 40,000 399,700 639,700 60,000 90,000 40,000 108,000 298,000 

7. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 130,000 110,000 50,000 399,700 689,700 60,000 90,000 50,000 135,000 335,000 

 
ค) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 11 9.94 14 12.45 14 14.42 
โบนสั 11 0.77 14 1.31 13 0.95 
สวสัดกิาร อาท ิเงินสมทบกองทนุสํารองเลี +ยงชีพ เงินสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
เป็นต้น 

 
11 

 
0.90 

 
14 

 
0.60 

14 0.84 

รวม 11 11.61 14 14.36 14 16.21 
 

 
8.5.2 ค่าตอบแทนอื�น 

(ก) คา่ตอบแทนอื�นของคณะกรรมการ 
  - การประกนัภยัความเสี�ยงของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท    
(ข) คา่ตอบแทนอื�นของคณะอนกุรรมการ 
  - ไมม่ี – 
(ค) คา่ตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 
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• เงินกองทุนสํารองเลี +ยงชีพ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี +ยงชีพเมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2555 โดย
บริษัทฯ ได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารอง
เลี +ยงชีพสําหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทั +งสิ +น 0.00 บาท เนื�องจากผู้บริหารสมคัรเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

• เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื�อเป็นสวสัดิการพนกังาน ตั +งแต่ปี 
2547 โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนคงที�ของแต่ละช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 
2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทั +งสิ +น 90,000 บาท (ข้อมลู
แสดงรวมในตารางคา่ตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 

• ผลตอบแทนที�ไม่ใช่ตัวเงินของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คือรถประจําตําแหน่ง 1 คัน และพนกังานขับรถ 
จํานวน 1 คน 

8.6 บุคลากร 

8.6.1 จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2557-2559 บริษัทมีจํานวนบคุลากรตาํแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี + 

 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 
1. พนกังานประจํา    

- ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน 12 12 20 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 13 14 9 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 3 5 7 
- ฝ่ายทั�วไป 235 287 192 
- ฝ่ายการผลิต 303 338 440 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 4 4 

2. พนกังานรายวนั -- -- -- 
รวม 569 660 672 

 
8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

        (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ในรูปเงินเดือน ค่าทํางานล่วงเวลา โบนสั 
คอมมิชชั�น/1 และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี +ยงชีพ 

127.51 155.02 156.12 

รวม 127.51 155.02 156.12 
หมายเหต ุ: /1 = บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั�น ให้พนกังานฝ่ายขายทกุคน โดยวิธีการคํานวณจะขึ +นกบัข้อตกลง

ที�ทําไว้กบั บริษัท ซึ�งบริษัทฯ จะจ่ายคา่คอมมิชชั�นเข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิ +นเดือน  
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการที�เหมาะแก่พนกังานมากกวา่ที�กฎหมายกําหนด และสอดคล้องกบัสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ 

เช่น โบนสั คา่คอมมิชชั�น กองทนุสาํรองเลี +ยงชีพ สวสัดิการรักษาพยาบาล สวสัดิการเงินช่วยเหลอืพนกังานที�พิการ ชดุทํางาน  
ประกนัสงัคม ห้องแพทย์ ช่วยเหลอืเงินกู้ ไมม่ดีอกเบี +ย ข้าวกลางวนัแจกฟรี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสมทบให้ 100% เป็นต้น 
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8.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื�อง โดยเน้นการสง่เสริม และการ
ให้ความรู้เพื�อพฒันาความสามารถให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจดัสง่พนกังานเข้า
รับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั +งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคมุดแูล และคําแนะนําจากผู้บงัคบับญัชา โดยในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของบคุลากรใน
แตล่ะโครงการ เพื�อให้บคุลากรของบริษัทฯ ได้เรียนรู้งานที�หลากหลายและกว้างมากขึ +น อีกทั +งยงัเป็นการเพิ�มทกัษะความรู้ และ
ความชํานาญในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทฯ อีกด้วย  

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการที�เข้าใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี�ยวกับ
ลกัษณะธุรกิจ ข้อมลูธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ และได้รับคูม่ือและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที�ของ
กรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท รายงานประจําปี  คู่มือข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการทํางาน/นโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชั�นและคูม่ืออื�นที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกรรมการ                                                                 

 
 การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท ได้ศกึษา และอบรมเพิ�มเติม เพื�อเพิ�มพนูความรู้ ความเข้าใจถึงหลกัการ
ของการกํากับดูแลกิจการที�ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจน บทบาท และหน้าที�ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ ซึ�งในปี 2559 นี + มีกรรมการเข้าอบรม/สมัมนาหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ดงันี + 
 
 

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร หลักสูตรของ IOD ปี 2559 

1. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ • R-ACF 1/2016 By IOD 
• Ethical Leadership program (ELP) 3/2016 

 
2. นายอภิชยั  ชมุศรี • HOW TO DEVELOP A RISK 

MANAGEMENT PLAN HRP 9/2016 by IOD 

 
 

รวมจํานวน 2 คน ตามลาํดบั จากทั +งหมด 19 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร) อีกทั +งบริษัทฯ ยงัได้
ดําเนินการสมคัรสมาชิก IOD ให้กรรมการ เพื�อประโยชน์ในการรับรู้ขา่วสาร และเพิ�มเตมิความรู้ รวมทั +งบริษัทฯ ได้จดัให้มกีาร
อบรมทั +งภายในและภายนอกเพิ�มเติมดงันี +  
                                                                                                                                                   (ชั�งโมง : คน) 

จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม 
ภายนอก – ภายในบริษัท (เฉลี�ยต่อคนต่อปี) 

ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559 

ผู้บริหารระดบัสงู 51.625 31.36 55.33 
ระดบัผู้จดัการแผนก 55.238 50.76 72.36 
ระดบัพนกังาน 11.99 12.61 18.35 

รวม 118.853 94.73 146.04 
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 นอกจากนี + บริษัทยังให้ความสําคญักับการสร้างขวัญ และกําลงัใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณา
ปรับปรุงการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง และเหมาะสม โดยมีคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการฝึกอบรมภายนอก และภายใน
บริษัทฯ รวม 21.94 ล้านบาท รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ใช้จ่าย 3 ปี ตามข้อมลูในตารางข้างลา่งนี + 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
คา่ฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 3.78 13.61 21.94 

รวม 3.78 13.61 21.94 
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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
บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี�ยง บริษัทฯ พยายามควบคมุและ
บริหารความเสี�ยงอยา่งใกล้ชิด และคํานงึถึงเรื�องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึ�งความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุๆ 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) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลอืกใช้ และจดัเตรียมสถานที�ที�สามารถเดินทางไปได้สะดวก ในที�ประชุมเปิด
โอกาสให้ซกัถาม ตอบคําถาม บนัทึกข้อซกัถาม การอํานวยความสะดวกเรื�องการมอบฉนัทะ รวมถึงเลือกวนั
และเวลาที�เหมาะสม 

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

4) ก่อนเริ�มการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบงัคบัของ
บริษัท การดําเนินการประชมุ วิธีการใช้สทิธิลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเห็นรวมทั Jงการตั Jงคําถามใดๆ 
ตอ่ที�ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานที�ประชุม กรรมการ และกรรมการที�ดํารงตําแหน่งเฉพาะ
เรื�องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื�อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ ทั Jงนี J ประธานกรรมการหรือประธานที�
ประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ
แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที� 

5) หลงัเสร็จสิ Jนการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซื Jอขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทฯ จะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครั Jง โดย
มีเนื Jอหาที�ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที�เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทกุๆ วาระ 
และข้อซกัถาม หรือข้อคิดเห็นที�สําคญั เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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หมวดที� 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี J 
1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืมอบอํานาจโดยเสนอรายชื�อกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

คดัเลอืกเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการประชุมผู้ ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื�อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้
เอง 

2) กรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพื�อขอเสนอให้เพิ�มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเรื�องใดเรื�อง
หนึ�งไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมี
ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที�จะอํานวยความสะดวก
ในการนําเสนอวาระดงักล่าวเข้าที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิ�มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) กรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพื�อขอเสนอชื�อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยได้แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัทฯ พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ และหนงัสือ
แสดงความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อมาอยา่งครบถ้วน ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที�จะพิจารณาเสนอชื�อบคุคลดงักลา่วที�ผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิกรรมการบริษัท
ตามระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวข้องเพื�อแตง่ตั Jงเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในแตล่ะ
ปี และนําเสนอเข้าที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เพื�อพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ในหวัข้อจริยธรรม ซึ�งได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสําคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั Jงไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เปิดทําการซื Jอขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไมม่ีโอกาสใช้ข้อมลูภายในเพื�อประโยชน์
แห่งตน อีกทั Jงกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครั Jงที�มีการซื Jอหรือขาย
หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

6) กําหนดหน้าที�ของกรรมการและผู้บริหารในการงดซื Jอ ขาย และโอนหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอยา่งน้อย 1 เดือน และหลงัประกาศอยา่งน้อย 3 วนั รวมถึงการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุครั Jงไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

7) กําหนดหน้าที�ของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัการซื Jอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนทําการซื Jอขาย    
 

หมวดที� 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทฯ เคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื�อให้เกิดความ
มั�นใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี ไมว่า่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคูค้่า ตลอดจน
สงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนี Jบริษัทฯ ยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพื�อให้สามารถดําเนิน
กิจการตอ่ไปได้ด้วยดี มีความมั�นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที�เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื�อสร้างความสาํเร็จในระยะยาว โดยบริษัท
มีแนวทางการปฏิบตัิในเรื�องดงักลา่ว ดงันี J 

1) ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม 
2) การซื Jอสนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาที�ตกลงกนั 
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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 

หมวดที� 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื�นๆ ตอ่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื�อนไขที�
กฎหมายกําหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั Jน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี 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�เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน และกรรมการบริษัทที�
ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน โดยมีกรรมการที�มีคณุสมบตัิเป็นอิสระจํานวน 3 คน ซึ�งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Jง
คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุของกรรมการที�เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี J บริษัทได้แต่งตั Jง คณะกรรมการตรวจสอบซึ�ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนันบั
จากวนัที�ได้รับแต่งตั Jง โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประเมินการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
บริษัทฯ ได้รับผลการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies - CGR) ประจําปี 2559 ในระดบัดีมาก (Very Good) ซึ�งจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และมีสรุปผลการสาํรวจของปี 2557-2559 ดงันี J 

 
ปี 

ผลการสาํรวจ (%) 
คะแนนของ 

CHO 
จดัอยูใ่นระดบั คะแนนโดยเฉลี�ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 
2559 89% ดีมาก   

  
78% 

2558 87% ดีมาก    
 

75%  

2557 66% ดีพอใช้   
 

72% 

                

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้พฒันาปรับปรุงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�อง จึงทําให้ในปีนี Jบริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพ 100 

คะแนนเต็ม ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจําปี 2559 ซึ�งจดัทําโดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2559 ดงันี J 

 
ปี 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

คะแนนของ CHO จดัอยูใ่นระดบั คะแนนโดยเฉลี�ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

2559 100 ดีเยี�ยม 91.62 
2558 100 ดีเยี�ยม 92.68 
2557 90.13 ดีเยี�ยม 91.35 

 

 ผลการปฏิบัตทีิ�ยังไม่ได้ปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
 ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ยกเว้นเรื�องตอ่ไปนี J 

รายการที�ยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นทั Jงหมด 

ธุรกิจของบริษัทฯ จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที�มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เพื�อนําพาบริษัทฯ ให้
ประสบผลสาํเร็จ  

2. บริษัทไม่ได้กําหนดวิ ธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั Jง
กรรมการในที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยการลงคะแนน
แบบสะสม (Cumulative Voting) 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียง 
(1 Share : 1 Vote) เนื�องจากปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

3. บริษัทฯ ไมไ่ด้เปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนเฉพาะของ 
CEO แต่จะเปิดเผยรวมอยู่กบัค่าตอบแทนของกรรมการ 
และผู้บริหารทั Jงคณะ 

องค์กรมีขนาดเลก็ และข้อมลูยงัไมม่ีผลกระทบกบัการบริหาร
จดัการ 

4. ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้มาจากกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถ
ให้ความเห็นกบัคณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอยา่งดี 
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 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 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับบริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ�มตามความ
จําเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที�ประชุมจะสง่เสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ และจดัสรรเวลาให้อย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื�อที�จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื�องและสามารถอภิปรายปัญหาสําคญัได้อย่างรอบคอบโดยทั�วกัน โดย
บริษัทฯ จะนําสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม พร้อมทั Jงกําหนดให้กรรมการมีหน้าที�ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครั Jง เว้นแต่กรณีที�มี
เหตจํุาเป็น นอกจากนี Jบริษัทฯ จะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง และครบถ้วน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

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

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จดัให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื�อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ�งผลการประเมินนั Jน คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื�อกําหนดมาตรการใน
การปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที�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) รวมทั Jงหลกัสตูรเฉพาะจากสถาบนัต่างๆ ทั Jงนี J เพื�อนําความรู้และประสบการณ์มา
พฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป 
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 การจัดทาํรายงานความยั�งยืนประจาํปี 2559 
 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Report) ประจําปี 2559 เพื�อเผยแพร่และรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559  โดยมุ่งเน้นให้ข้อมลูเกี�ยวข้องกบั ด้าน
เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสงัคม  โดยอธิบายถึงการกํากบัดแูลกิจการที�มุ่งเน้นไปสูก่ารพฒันาบคุลากรในทกุระดบั และเพื�อมุ่ง
ไปสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้อยา่งแท้จริง (Learning Organization) การจดัวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเชื�อมโยงและ
สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารโดยตรง 
ทั Jงนี Jรูปแบบของการจดัการความยั�งยืนขององค์กรด้าน CSR  จะเน้นความมีสว่นร่วมของบคุลากรทั Jงองค์กร  
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 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 
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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 

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 

11. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะที�ถือในบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุครั Jง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้า เมื�อมีกรณีดงัตอ่ไปนี J 

• มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที�บริษัทฯ ทําขึ Jนระหวา่งรอบปีบญัชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 
12. กรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อย

ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 
 

 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 
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วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 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 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 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 นายชัชวาล เตรียม
วิจารณ์กลุ ซึ�งจบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชั Jนสงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญา
ตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 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. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั Jง และเสนอถอดถอนผู้ สอบบัญชีของบริษัท กําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน 

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

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และ

งบประมาณประจําปี 
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั Jง ถอดถอน โยกย้าย เลกิจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน

และรวมถึงการดํารงไว้ซึ�งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9. ปฏิบตัิงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

เช่น  
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- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม     
ข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้องรวมทั Jงนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 
- ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
- ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ที�ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที�กฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
10. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 11.  พิจารณาข้อมลูหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือการทจุริตตามที�ได้รับแจ้งจากบคุคลภายในองค์กรและภายนอกตาม

กระบวนการ การรับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 

 

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 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน       
(คณะกรรมการฯ) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  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 
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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 และจริยธรรมธรุกิจตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
  2. การบริหารความเสี�ยง 
 2.1. พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยงให้แกค่ณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณา

อนมุตั ิ
 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 ิ
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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 

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 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 14 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 
12. นายผดงุเดช        เอื Jอสขุกลุ กรรมการบริหาร 
13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ กรรมการบริหาร 
14. นายศกัรินทร์       อุน่นิ�ม  กรรมการบริหาร 
โดยมี นางสาวธญัญภสัร์  น้อยประชา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

หลายเหตุ : ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั Jงที� 12/2559 เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั Jงนายฉัตรชัย กันตวิรุฒ และที�
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที�ประชุม ครั Jงที�  1/2560 เมื�อวันที�  20 มกราคม 2560 โดยมีผลให้เป็น
กรรมการบริหารเมื�อวนัที� 1 มกราคม 2560 แทนนายทศพล ผลิตาภรณ์ ที�พ้นจากตําแหน่งเมื�อวนัที� 20 ตลุาคม 2559 โดย
การลาออกจากบริษัท 
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      ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพื�อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. กรรมการใหมต้่องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

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

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

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทนุ และค่าใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานต่างๆ ตามผงั
อํานาจอนมุตัิ 

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

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

8. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใด ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
9. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะที�ถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุครั Jง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้า เมื�อมีกรณีดงัตอ่ไปนี J 

• มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที�บริษัทฯ ทําขึ Jนระหวา่งรอบปีบญัชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 
 

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

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 13 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
     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 
มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด) ทํากบั
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – พฒันาธุรกิจในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ทั�วไป 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การผลติ 
9. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
11. นายผดงุเดช        เอื Jอสขุกลุ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การพฒันาธุรกิจตา่งประเทศ 
12. นายบํารุง            ชินสมบตัิ รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – งานบริการ 
13. นายศกัรินทร์       อุน่นิ�ม รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การตลาดในประเทศ 
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สรุปตารางอํานาจอนมุตัิทั�วไป 

ตาํแหน่ง 
การอนุมัติรับงาน / 

เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงนิลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่าย
ทั�วไป

/2
 

(บาท / รายการ) 
คณะกรรมการบริษัท เกินกวา่ 1,000,000,000 เกินกวา่ 50,000,000  

คณะกรรมการบริหาร 
100,000,001 – 
1,000,000,000 

ไมเ่กิน 50,000,000 เกินกวา่ 2,000,000/2 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไมเ่กิน 100,000,000 ไมเ่กิน 20,000,000 ไมเ่กิน 2,000,000 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส / รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - 20,000 – 100,000 

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 4/2559 เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2559 มีมติอนมุติัตารางอํานาจอนมุติัทั�วไปดงักล่าว 
  /1 = มีอํานาจอนมุติัเฉพาะค่าใชจ่้ายในส่วนของตนเอง 

/2 =ค่าใช้จ่ายทั�วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจํา อาทิ ค่านํ า ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องกบังานขายโครงการหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจํานวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการอนมุติัโดย
คณะกรรมการบริหารทกุรายการ  

     

 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 ธนัวาคม 2557  เป็นผู้ ทําหน้าที�โดยเฉพาะ ทั Jงนี Jบคุคลที�ได้รับการแตง่ตั Jงให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะ
ไม่มีการกีดกันทางเพศ ทั Jงนี J ในการดําเนินกิจการนั Jน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ต้อง
ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์สจุริต 
และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ต้องเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.28/2551 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นที�ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 และต้องไมเ่ป็นบคุคลที�มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยข้อกําหนดเกี�ยวกบัผู้บริหารของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ทั Jงนี J กรรมการและผู้บริหารทกุคน ต้องไม่มีประวตัิกระทําผิดตาม
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื�นคําขออนญุาต รวมทั Jงไม่มีประวตัิถกูพิพากษาถึงที�สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย ไม่เป็น
บคุคลที�ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ คําสั�ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลอดจนหนังสือเวียนที�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั Jงข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที�อยู่ระหว่างตดัสิน โดยมีองค์ประกอบและ
หลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี J 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Jงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายกําหนด 
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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 
8. 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 

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 
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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.ล.ต. 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.ล.ต. 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.ล.ต. 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 
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุ โดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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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 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่ตอ่เนื�องได้ไมเ่กิน 9 ปี 
 
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 

 บริษัทฯ มีการแตง่ตั Jงบคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอชื�อและ
ใช้สิทธิออกเสียงดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลที�ได้รับการแต่งตั Jงให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้าที�ดําเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทย่อย นอกจากนี Jการทํารายการเกี�ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สนิทรัพย์ หรือการทํารายการสาํคญัอื�นๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกนักับ
บริษัทฯ เพื�อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 
 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 สําหรับการดูแลเรื�องการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที�
คอ่นข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมลูทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูทางด้านการบญัชี และการเงิน เนื�องด้วยบริษัทฯ ยึด
มั�นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิ 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�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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 บริษัทฯ มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงข้อมลูสาํคญัของกรรมการและผู้บริหาร 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 

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทมีหน้าที�ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนและของคู่สมรส
และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ซึ�งถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื�อใดก็ตามที�บคุคลดงักลา่วมีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ก็
จะต้องรายงานตามแบบ 59-2 ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( ก.ล.ต.)  ภายใน 3 วนัทําการ
นบัแตว่นัที�มีการซื Jอ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ และภายใน 30 วนั นบัตั Jงแต่ได้รับการเลือกตั Jงให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการในการแจ้งการซื Jอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�แจ้งให้
กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วนั เพื�อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที�เป็น
สาระสาํคญัเรื�อง “ไมซ่ื Jอ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 

  

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2556 ให้แก่ บริษัท 

เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั และในปี 2557 - 2559 ให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงันี J 
                                                                                                                  (หน่วย : บาท) 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. คา่สอบบญัชีประจําปี     

1.1. CHO และงบการเงินรวม 940,000 1,060,000 1,180,000 
1.2. CTV-TMT 420,000 462,000 512,000 
1.3. TSP-CTV  250,000 230,000 230,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล    
2.1. CHO และงบการเงินรวม 510,000 540,000 570,000 
2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทั Yงสิ Yน 2,120,000 2,292,000 2,492,000 
รวมเฉพาะบริษัท CHO 1,450,000 1,600,000 1,750,000 

       หมายเหต ุ: TSP-CTV  คือ  กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

2. คา่ตอบแทนอื�น (Non Audit Fee) 
- ไมม่ ี– 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

 ในช่วงปี 2559 ที�ผา่นมา บริษัทฯ มีการจดัประชมุกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีรายละเอียดดงันี J 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที�ผ่านมา 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทั Jงหมด 6 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการมีดงันี J 

รายชื�อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 6/6 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 6/6 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 6/6 
4. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 6/6 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 6/6 
6. นายอาษา ประทีปเสน 6/6 
7. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 6/6 

  
 
 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที�ผ่านมา 
 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั Jงหมด 9 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบมีดงันี J 

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

 หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์
คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส จํากดั จํานวน  6 ครั Jง  

 
 
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ในช่วงปีที�ผ่านมา 
 ในปี 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ มีการประชุมทั Jงหมด 5 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ มีดงันี J 

รายชื�อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 5/5 
2. นายอาษา ประทีปเสน 5/5 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย  5/5 
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สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุทั Jงหมด 12 ครั Jง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร
มีดงันี J 

รายชื�อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัYงการประชุม 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 11/12 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 7/12 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 3/12 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ 11/12 
5. นายนิติธร            ดีอําไพ 11/12 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั 11/12 
7. Mr.Sven Markus Gaber 9/12 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 12/12 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง 12/12 
10. นายอภิชยั ชมุศรี 12/12 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล 11/12 
12. นายผดงุเดช        เอื Jอสขุกลุ 11/12 
13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ 11/12 
14. นายศกัรินทร์       อุน่นิ�ม 11/12 

หมายเหต ุ:       นายทศพล ผลิตาภรณ์ เข้าร่วมประชมุทั งหมด 3 ครั ง เนื�องจากเป็นกรรมการบริหารที�ลาออกระหว่างปี 2559 แต่งตั งเมื�อ
วนัที� 21 มิถนุายน 2559 และพน้จากจากตําแหน่งเมื�อวนัที� 20 ตลุาคม 2559  

 การรับเรื�องร้องเรียน  
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื�องร้องเรียน สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียน 
สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั Jนตอน และบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และสง่ให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื�อรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการ
รักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ไมเ่ปิดเผยชื�อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั Jงดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุ้มครอง
ผลกระทบที�เกิดขึ Jนกบัผู้แจ้งร้องเรียนดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยบริษัทฯ
มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากร คู่ค้า  หรือลกูค้าของ 
บริษัทฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกนัการทจุริตคอรัปชั�น บริษัทฯ จะไมม่ีการผอ่นผนัใดๆ  

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

ของบริษัท 
จดหมาย    ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
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 บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการสง่ข้อความคิดเห็น มาโดยตลอด 
ทั Jงนี Jในปี 2559 ไมม่ีเรื�องร้องเรียน  

9.8 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

 ตามมติที�ประชมุ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน ครั Jงที� 1/2560 
เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 กรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท ทั Jง 3 แบบ 
โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททกุทา่นทราบ และจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
  
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 คะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเกณฑ์

การประเมิน และแบบการประเมนิ 3 แบบ ดงันี J  
1. กรรมการประเมินเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสาํหรับกรรมการบริษัททั Yงคณะ มีเกณฑ์การ

ประเมินทั Jงหมด 3 หวัข้อ ได้แก ่บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การฝึกอบรม และการ
พฒันา การปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี มีผลการประเมินสงูสดุ 3.93 คะแนน ตํ�าสดุ 3.46 คะแนน 
คิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 3.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.01 โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 
1.1 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.43 
1.2 การฝึกอบรม และการพฒันา คะแนนรวมเฉลี�ย 3.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.39 
1.3 การปฏิบตัิตามหน้าที�ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คะแนนรวมเฉลี�ย 3.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

98.21 
 

2. กรรมการประเมินเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองสาํหรับกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีเกณฑ์
การประเมินทั Jงหมด 3 หวัข้อ ได้แก่ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การฝึกอบรม และการ
พฒันา การปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี มีผลการประเมินสงูสดุ 3.93 คะแนน ตํ�าสดุ 3.46 คะแนน 
คิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 3.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.01 โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J  
2.1 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.43 
2.2 การฝึกอบรม และการพฒันา คะแนนรวมเฉลี�ย 3.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.39 
2.3 การปฏิบตัิตามหน้าที�ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คะแนนรวมเฉลี�ย 3.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

98.21 
 

3. ประเมินกรรมการทั Yงคณะแบบไขว้ โดยไมเ่จาะจงวา่เป็นกรรมการรายหนึ�งรายใดเพียงรายเดยีว ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการที�เป็นผู้บริหารทกุทา่น ประเมินกรรมการทั Jงคณะ เกณฑ์การประเมินทั Jงหมด 6 หวัข้อ 
ได้แก่ โครงสร้าง และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าที�ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  การพฒันาตนเองของกรรมการ 
และการพฒันาผู้บริหาร มีผลการประเมินสงูสดุ 3.88 คะแนน ตํ�าสดุ 3.54 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 3.76 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.04 โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 
3.1 โครงสร้าง และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  คะแนนรวมเฉลี�ย 3.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.02 
3.2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.57 
3.3 การประชมุคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 
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3.4 การทําหน้าที�ของกรรมการ คะแนนรวมเฉลี�ย 3.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.94 
3.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  คะแนนรวมเฉลี�ย 3.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.43 
3.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร คะแนนรวมเฉลี�ย 3.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.07 

 

9.9  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าบริหาร 

ตามมติที�ประชุม คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา  และกําหนดค่าตอบแทน ครั Jงที� 1/2560 
เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแบบประเมินของ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) แบง่การประเมินออกเป็น 3 หมวด สรุปผลการประเมิน ดงันี J 

หมวดที� 1  พฤติกรรมสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผลการประเมินเฉลี�ย 66.29 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 66.29 เนื�องจากผลการดําเนินงานในปี 2559 ตํ�ากวา่เป้าหมาย 

หมวดที� 2  ภาระงานหลกั ประเมินผลการปฏิบตัิงาน คะแนนเตม็ 100 คะแนน มีผลการประเมินเฉลี�ย 81.48 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.48 ต้องพฒันาการทําแผนสบืทอดตําแหนง่ และผลการดําเนินงานทาง
การเงิน เกณฑ์การประเมินการปฏิบตัิหน้าที�ของ CEO คา่เฉลี�ยคะแนนประเมินที�ได้ร้อยละ 76.67  

หมวดที� 3  การพฒันา CEO 
จุดแข็ง 
มีความมุง่มั�น 
มีความรู้ความสามารถ และความอดทนตอ่ทกุอยา่งที�เข้ามา 
 
ความเห็นเพื�อการพัฒนาศักยภาพให้เพิ�มขึ Yนในอนาคต 
การจดัตารางการตดิตามงานให้มีประสทิธิภาพ 
พยายามรักษามาตรฐานเพื�อความยั�งยืนในองค์กร 

 

9.10  การประเมินตนเองของคระกรรมการชุดย่อย  

� ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 โดยสรุปดังนี Y 
ตามมติที�ประชุม คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ครั Jงที� 1/2560 

เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านทราบ และจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน สรุปผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 สว่นดงันี J 

 
ส่วนที� 1 การทําหน้าที�โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดทํา และทบทวนกฎ

บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเหมาะสม  และมีลกัษณะที�สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สภาพแวดล้อมทั�วไป เอื Jอตอ่การทําหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
ส่วนที� 2 การปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต ความรับผิดชอบอย่าง

ครบถ้วน ในสาระสาํคญัตา่งๆ ครอบคลมุในสว่นงานตา่งๆ ดงันี J 
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หมวดที� 1  การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ ในรอบปีที�ผ่านมาทาง
บริษัทฯ ไม่มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีที�ส่งผลกระทบที�สําคญั รายการที�ไม่ใช่รายการ
ปกติซึ�งมีนยัสาํคญัเกิดขึ Jน และรายการในรายงานทางการเงินที�ควรให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ 
 

หมวดที� 2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (internal control) ที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Jง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน ในรอบปีที�ผ่านมาทางบริษัทไม่มี การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้บริการด้าน
การตรวจสอบภายใน  และยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายโดยผู้
ประเมินอิสระจากภายนอกอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

หมวดที� 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที�ผ่านมาทางบริษัทไม่มี
กรณี การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การได้รับแจ้ง
พฤติกรรมอนัควรสงสยัว่าอาจมีการกระทําอนัเป็นการทจุริตจากผู้สอบบญัชี  รวมถึงการรวมรวบ
ประเด็นทั Jงหมดที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเกี�ยวกบัพฤติกรรมอนัควรสงสยัและสอบทานได้ว่าได้
รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื Jองต้นสาํหรับทกุประเด็น 

หมวดที� 4 พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั Jงบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระ เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั Jงเข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วย ในระหวา่งปีทางบริษัทไมม่ีนโยบายเกี�ยวกบัการรับบริการอื�นที�มิใช่การ
สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

หมวดที� 5 การพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั Jงนี J เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในปีที�ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีกรณี
ที�มีความเห็นแย้งกบัคณะกรรมการบริษัทในเรื�องการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และการสอบทาน
รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทได้บนัทกึความเห็นของคณะกรรมกตรวจสอบ 

หมวดที� 6 การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ�ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่าง
น้อยตามที�กําหนดในข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื�องคณุสมบตัิ และขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

� ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2559 โดยสรุปดังนี Y 
ตามมติที�ประชุม คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ครั Jงที� 1/2560 

เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิแบบประเมินของคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทกุทา่นทราบ และจดัทําแบบประเมินผล
การปฏิบตัิงาน สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 
ประจําปี 2559 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 3  สว่นดงันี J 
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 ส่วนที� 1 การปฏิบตัิหน้าที�โดยรวมของคณะกรรมการฯ คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินผล 

การประเมินคิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 ส่วนที�  2 การปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะด้านของคณะกรรมการ CGR คะแนนเต็ม 28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ

ประเมินคิดเป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93 โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 
หมวดที� 1 การสอบทานด้านการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี คะแนนเฉลี�ยรวม 7 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 100 
หมวดที� 2 การสอบทานด้านการบริหารความเสี�ยง คะแนนเฉลี�ยรวม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
หมวดที� 3  การสอบทานด้านการสรรหา คะแนนเฉลี�ยรวม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
หมวดที� 4  การสอบทานด้านกําหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลี�ยรวม 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 สาเหตุที�

หมวดที� 4 ผลการประเมินตํ�ากว่า 100 คะแนน เนื�องจากคณะกรรมการ CGR ไม่ได้ทําหน้าที�ใน
การประเมินหน้าที� และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ซึ�งปัจจุบนั CEO เป็นผู้
ประเมินในสว่นนี J 

 
ส่วนที�  3 การจดัทํารายงานของคณะกรรมการ CGR คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินคิด

เป็นคะแนนเฉลี�ยรวม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยในแตล่ะหวัข้อที�ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี�ย ดงันี J 
หมวดที� 1 สาระสาํคญัในรายงานของคณะกรรมการ CGR คะแนนเฉลี�ยรวม 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
หมวดที� 2  ประธานกรรมการ CGR ได้ลงนามรายงานของคณะกรรมการ CGR คะแนนเฉลี�ยรวม 1 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 100 
หมวดที� 3 กฎบตัรของคณะกรรมการ CGR คะแนนเฉลี�ยรวม 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

  

� ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจาํปี 2559 โดยสรุปดังนี Y 
1. หมวดงานหลกั ตามหน้าที�ความรับผิดชอบ งานเชิงพฒันาคณุภาพ (นํ Jาหนกัร้อยละ 60) 

ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสาํเร็จของงานที�รับผิดชอบรวมไปถึงงานเชิงพฒันาคณุภาพ และประสทิธิผลของ
งานที�ได้รับมอบหมาย โดยได้รับคะแนนเฉลี�ย 87.66 คะแนน เฉลี�ยร้อยละ 49.76 

2. หมวดดชันีชี Jวดัผลความสาํเร็จของงาน (KPI)(นํ Jาหนกัร้อยละ10) 
ประเมินผลโดยพิจารณาจากดชันีชี Jวดัผลความสาํเร็จของงานโดยได้รับคะแนนเฉลี�ยที� 86.77 คะแนน เฉลี�ยร้อยละ 
8.68 

3. หมวดพฤติกรรมสรรถนะ สนองนโยบายบริษัทฯ การทํางานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคณุภาพ (นํ Jาหนกัร้อย
ละ30) ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสามารถในการสนองนโยบายบริษัทการทํางานเป็นทีม จิตบริการ และ
งานระบบคณุภาพ โดยได้รับคะแนนเฉลี�ยที� 92.26 คะแนน เฉลี�ยร้อยละ 27.68 
สรุปผล  

 รวมผลการประเมิน และการปฏิบตัิงานโดยวดัจากผลการประเมินทั Jงหมด 3 หมวดพบว่า ได้รับคะแนนเฉลี�ยที� 88.95 
คะแนน เฉลี�ยร้อยละ 86.72 หมวดที�ได้รับคะแนนเฉลี�ยสงูสดุ คือหมวดพฤติกรรมสรรถนะที� 92.26 คะแนน และหมวดที�ได้รับ
คะแนนเฉลี�ยตํ�าสดุ คือหมวดดชันีชี Jวดัผลความสําเร็จของงานได้รับเฉลี�ยที� 86.77 คะแนน ทั Jงนี Jคะแนนรวมเฉลี�ยของผลการ
ปฏิบตัิงานระดบัผู้บริหารหลงัจากทําการถ่วงนํ Jาหนกัแล้วพบวา่คะแนนเฉลี�ยอยูที่� 87.66 คะแนน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

  บริษัทฯ ได้ดําเนินการพฒันาด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเนื�อง โดยคํานึงถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุกลุม่ ด้วยนโยบาย และปณิธานที�มุ่งมั�นว่า เราจะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้า
กบัการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเชื�อมั�น ความพึงพอใจต่อ
ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ%งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า 
คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจ และสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื�อสร้างเสริมอํานาจการ
แข่งขนั สู่การเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย ด้วยการนําหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคมมาเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิขององค์กร  
 

วสัิยทัศน์  
CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 
CHO จะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 
ด้วยองค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์ เพื�อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื�อมั�น ความพึงพอใจต่อลกูค้า ด้วยจิต
วิญญาณที�รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ�งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่
ระดบัสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพื�อสร้างเสริมอํานาจการแข่งขนั สู่การเป็น
ผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
 

พันธกจิ 
• การสร้างองค์ความรู้ที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 

• ขยายการรับรู้และความตระหนกัใน Brand พร้อมทั Fงสร้างเพิ�มความเชื�อมั�นให้กบั Brand CHO 

• ผลิตสินค้าที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม, มีความยั�งยืน, ความปลอดภยั  

• สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

• ศกึษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยีใหม่อยา่งตอ่เนื�อง 

• มีความเป็นเลิศด้านการเงิน และการตลาด 

• ได้รับรางวลั TQA ภายในปี 2018 และได้รับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร ไมน้่อยกวา่ 5 เรื�องตอ่ปี 
• สร้างอตัลกัษณ์ของคนพนัธุ์ CHO  
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เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to drive innovative developments ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรม และสง่เสริมความคิด

ใหม่ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา    
H    =   High Performance Organization under Good Governance องค์กรสมรรถนะสงู มีระบบการ

บริหารจดัการภายในที�ดี 
O    =   One of a kind along with identity of “CHO” species มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธุ์ CHO  

 

อัตลักษณ์ 
             "แกร่ง กล้า ตา่ง" 
"STRONG, BRAVE AND DIFFERENT". 
 
 

 ทั Fงนี F บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานที�แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
เพิ�มเติมไว้ในรายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Report) ประจําปี 2559 ในเนื Fอหาของรายงานได้คดัเลือก
เนื Fอหาตามหลกัการกําหนดเนื Fอหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที� 4 ซึ�งเป็น
มาตรฐานสากลพร้อมทั Fงได้เปิดเผยรายงานการพัฒนาเพื�อความยั�งยืนประจําปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� 
www.cho.co.th  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง ครอบคลมุทั .งด้าน
การเงิน การปฏิบตัิงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการจดัให้มีการบริหารความเสี�ยง
ที�เหมาะสม มีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงไว้อย่างชดัเจน  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบ
ทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  โดยมีแผนกตรวจสอบภายในที�มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที�สอบทานการปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตาม
แผนงานตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งพนกังานทุกคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและความ
รับผิดชอบร่วมกนั  โดยมีการกําหนดภาระหน้าที�ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื�อก่อให้เกิดความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ    

 
ความเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัทครั .งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารบริษัทได้
ร่วมกนัพิจารณาและแสดงความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยใช้  
”แบบประเมินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั .งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ�งมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเชิงปฏิบตัิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื�อง มีการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและอนมุตัิแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทที�ฝ่ายบริหารจดัทํา โดยสรุปได้วา่จากการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี�ยง การ
ควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุคลอย่างเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั .งมีระบบการควบคุมภายในในเรื�องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการที�กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอํานาจ รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว ในสว่นการหารือกบัผู้สอบบญัชีเห็นว่าบริษัท
จดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งผู้สอบบญัชีมีการ
ติดตามประเมินผลการควบคมุภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที�ตรวจพบอยา่งตอ่เนื�อง 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประเมินระบบการควบคมุภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล
ของCOSO (The Committee Of  Sponsoring  Organizations Of  The Tread way Commission)อย่างครบถ้วนใน
สาระสาํคญั ดงันี . 

การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
1.องค์กรแสดงถงึความยดึมั�นในคณุคา่ของความซื�อตรง (integrity) และจริยธรรม 
2.คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที�กํากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการ

ด้านการควบคมุภายใน 
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3.ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั�งการและความรับผิดชอบที�เหมาะสม
เพื�อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ ภายใต้การกํากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

4.องค์กรแสดงถึงความมุง่มั�นในการจงูใจ พฒันาและรักษาบคุลากรที�มีความรู้ความสามารถ 
5.องค์กรกําหนดให้บคุลากรมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื�อให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 
การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 
6.องค์กรกําหนดวตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพื�อให้สามารถระบแุละประเมินความเสี�ยงตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง

กบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
7.องค์กรระบแุละวิเคราะห์ความเสี�ยงทกุประเภทที�อาจกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้อยา่งครอบคลมุทั�วทั .ง

องค์กร 
8.องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการทจุริต ในการประเมินความเสี�ยงที�จะบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
9.องค์กรสามารถระบแุละประเมนิความเปลี�ยนแปลงที�อาจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน 
การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
10.องค์กรมีมาตรการควบคมุที�ชว่ยลดความเสี�ยงที�จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 
11.องค์กรเลอืกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทั�วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื�อช่วยสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ 
12.องค์กรจดัให้มกิีจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึ�งได้กําหนดสิ�งที�คาดหวงัและขั .นตอนการปฏิบตัิ เพื�อให้

นโยบายที�กําหนดไว้นั .นสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัิได้ 
ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information & Communication) 
13.องค์กรข้อมลูที�เกี�ยวข้องและมีคณุภาพ เพื�อสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที�กําหนดไว้ 
14.องค์กรสื�อสารข้อมลูภายในองค์กร ซึ�งรวมถึงวตัถปุระสงค์และความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายในที�จําเป็นตอ่

การสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที�วางไว้ 
15.องค์กรได้สื�อสารกบัหนว่ยงานภายนอก เกี�ยวกบัประเด็นที�อาจมีผลกระทบตอ่การควบคมุภายใน 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื�อให้มั�นใจได้วา่การควบคมุภายในยงัดําเนินไปอยา่ง

ครบถ้วน เหมาะสม 
17.องค์กรประเมินและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บคุคลที�รับผิดชอบ ซึ�งรวมถึง

ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 
การบริหารจัดการความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตั .งรองประธานบริหารความเสี�ยงเพื�อมาดําเนินงานในด้านการบริหารความเสี�ยงใน
ภาพรวมทั .งองค์กรเพื�อจดัการความเสี�ยงที�มีอยูใ่นระดบัที�สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ 
บริษัทได้มีการจดัทําการประเมินความเสี�ยงด้วยตนเองเพื�อร่วมกนัประเมินความเสี�ยง ปัญหาและอปุสรรค ความไม่แน่นอนที�
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัท เหตกุารณ์ที�อาจทําให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ .นจากสาเหตุทั .งภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีหลกัการกําหนดว่าหากมีความเสี�ยงใดที�จะเป็น
อปุสรรคตอ่การดําเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุป้าหมายตามแผนกที�กําหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงที�ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตาม ดําเนินการปลกูฝั�งให้
การบริหารความเสี�ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร  มีรองประธานบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านบริหาร
ความเสี�ยงของบริษัท โดยนําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี�ยงในทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารบริษัท 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื�อให้มีการจดัการความเสี�ยงและติดตามอยา่งใกล้ชิด และมั�นใจได้วา่ความเสี�ยงอยูใ่นระดบั
ที�ยอมรับได้  รวมทั .งบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายที�กําหนดไว้     ซึ�งสรุปรายละเอียดของปัจจยัความเสี�ยงที�อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในหวัข้อ 3 ปัจจยัความเสี�ยงเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี .บริษัทได้มีการประเมินความเสี�ยงและปัญหาอุปสรรคที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมกับ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที�มีอยู ่ เพื�อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้ผล
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ .น  โดยมีขอบเขตครอบคลมุเรื�องการบริหารและการจัดการงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท  
ทั .งนี .ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที�รับผิดชอบในแต่ละแผนกดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน
ตามกําหนดไว้รวมทั .งให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิเพื�อให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพยิ�งขึ .น 

 
การตรวจสอบภายใน 

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

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  ทําหน้าที�ตรวจประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึ�ง
ได้พิจารณาจากปัจจัยเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมตัิสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั .งการให้คําปรึกษาแนะนําในด้านตา่งๆเพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทฯจะบรรลผุลสําเร็จ
ตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว้ อีกทั .งยงัทําการติดตามประเมินผลอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้เกิดความมั�นใจในระบบที�
วางไว้ได้ดําเนินการเป็นไปอยา่งตอ่เนื�อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ   

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

ในการตรวจประเมินการกํากับดูแลกิจการ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินการกํากบัดแูลกิจการตาม
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
ให้มีประสทิธิผล โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลี�ยเดือนละ 1 ครั .ง และยงัมีบทบาทในการให้คําปรึกษา
แนะนําในด้านตา่งๆ ในด้านความเสี�ยงระดบัองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของบริษัทฯ   

หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ยดึถือมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional 
Practice of Internal Auditing), COSO 2013 และระบบ ISO 9001 : 2008  เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบตัิงาน ให้มีการ
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ปฏิบตัิงานที�เป็นอิสระ เที�ยงธรรม สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  และให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื�อง ตาม
แผนการฝึกอบรมแบบรายบคุคล  (Individual Coaching Plan ) รวมถึงการพฒันาสอบวฒุิบตัรตา่งๆ  

 

 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) 
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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
เหมาะสมของการทํารายการดงักลา่วว่า เป็นรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  

12.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สาํหรับงวดบญัชีปี 2558-2559 สิ +นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ดงันี + 

ชื�อผู้เกี�ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 
- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย    
 (ผู้ ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 
97.385% และเป็นกรรมการของ
บริษัทดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 
 

0.08 
 
 

 

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

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด
และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) ราคาซื +อขายใกล้เคียงกับ
ราคาที�ซื +อขายกบับคุคลอื�น 

� บริษัทฯ แบ่งพื +นที�อาคารสํานักงาน
ให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่า
เป็นที�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
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป
ตามปกติธุรกิจการค้า  

� บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 

� บริษัทฯ มีขาย อื�นๆ 

0.00 
0.00 

0.48 
0.02 

- บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ 
- ขายวสัดอุื�นๆ 

 
 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
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ชื�อผู้เกี�ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
   1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ตอ่) 
 
 
 

� ค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ 
บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คํ +า
ประกนัวงเงินของบริษัทฯ 

 
 

 

0.60 
 
 
 

 

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 

� ค่าเช่าพื +นที�  และสร้างโรงจอดรถ
KKU Smart Transit วิ�งภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

0.03 
 

 

0.36 - ใช้เป็นสถานที�จอดรถโครงการ KKU Smart Transit 
วิ�งภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

- 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 

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

0.03 0.00 - บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ
 

- เงื�อนไขใกล้เคียงกบัที�ได้รับจากบคุคล
อื�นและไม่มีรายการในปี 2555 

 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 
- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(กรรมการ) ถือหุ้น 0.50% และ
เป็นกรรมการของบริษัทดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +การค้ารวมเงิน
มัดจําล่วงหน้า อันเ นื�องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.056 
 
 

0.68 

0.046 
 
 

0.00 

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

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุรกิจการค้าปกต ิราคาซื +อขาย
ใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบับุคคล
อื�น และเงื�อนไขใกล้เคียงกบัที�ให้แก่
บคุคลอื�น 

� บริษัทฯ มีการซื +อสินค้า วตัถุดิบและ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
 

� บริษัทฯ มีจ้างบํารุงรักษาโครงการ 
KKU Smart Transit 

 

3.83 
 
 

0.12 
 
 

1.85 
 
 

3.19 
 
 

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

- บริษัทฯ จ้างงานซ่อมบํารุงรถ KKU Smart Transit ใน
ราคามาตรฐานศนูย์ซอ่ม 
 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ราคาซื +อขายใกล้เคียง
กบัราคาที�ซื +อขายกับบุคคลอื�น และ
เ งื�อนไขใกล้เคียงกับที� ไ ด้ รับจาก
บคุคลอื�น 
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2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +การค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 

0.02 0.05 - บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต
การค้าปกต ิ

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

0.25 
 
 

 

1.58 
 
 

 
 

- 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
บุคคลภายนอกทั�วไป ซึ�งปัจจุบนัได้จบโครงการแล้วใน
เดือน กรกฎาคม 2556 
 

- 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 

� คา่ปรึกษาทางกฎหมาย 
 

0.00 
 

0.36 
 

- ให้บริการด้านกฎหมายและให้คําปรึกษาด้านคดีความ 
 

- 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 

3. Doll Fahrzeugbau GmbH 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
0.040% ของทนุชําระแล้ว ณ ปิด
สมดุเมื�อวนัที� 30/12/2559 
 
 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ มีการสั�งซื +อสินค้าจาก 
 Doll Fahrzeugbau GmbH 

� บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +การค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 

62.94 
 

0.77 

79.39 
 

6.88 

- บริษัทฯ สั�งซื +อวัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau 
GmbH ตามธุรกิจการค้าปกติ เพื�อใช้ในการผลิตสินค้า 
ตามเงื�อนไขสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกนั โดย
มี เ งื� อนไขการค้าตามธุ ร กิจการค้าปกติของ Doll 
Fahrzeugbau GmbH 

-  มีความเหมาะสมและมีเงื�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 และ
สินค้า 
 

� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +การ ค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 

22.67 
 
 

15.87 

0.00 
 
 

0.00 

- บริษัทฯ มีให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau GmbH 
เนื�องจากมาตดิตอ่งานในประเทศไทย โดยมีการกําหนด
ราคาคา่บริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ 

- โดยมีเงื�อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ Doll 
Fahrzeugbau GmbH ซึ�งอยู่ในราคาที�ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด และได้รับเครดติเทอมเป็นไปตามระยะเวลา

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ 

 
- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื +อ
ขายตามราคาตลาด และเ งื�อนไข
ใกล้เคียงกบัที�ได้รับจากบคุคลอื�น 
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 เครดติการค้าปกต ิ

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

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 
 

� บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด ลู ก ห นี +ก า ร ค้ า
เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 

0.00 
 
 
 

0.00 
 

0.03 
 
 
 

0.028 

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

- บริษัทฯ มียอดลูกหนี +จากการจําหน่ายสินค้าและอะไหล่
และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซื +อขายใกล้เคียงกบัราคาที�ซื +อขายกบั
บคุคลอื�น 

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซื +อ ข า ย ต า ม ร า ค า ต ล า ด  แ ล ะ
เงื�อนไขใกล้เคียงกับที�ได้รับจาก
บคุคลอื�น 
 

� บ ริ ษัท ฯ  มี กา ร ซื +อ วัต ถุดิ บแ ล ะ
อะไหล่ 

6.39 10.27 - บริษัทฯ ซื +อวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ - มีความเหมาะสมและมีเงื�อนไข 

� บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +การค้าอัน
เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี  
 
 

0.05 
 
 
 
 

2.50 
 
 
 
 

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

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซื +อขายตามราคาตลาด และเงื�อนไข
ใกล้เคียงกบัที�ได้รับจากบคุคลอื�น 

5. หจก. ตั +งฮั�วซงินครปฐม 
- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ 
 
 
 
 
 

� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ
งานซ่อมตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ�ง
พ่วง 
 

� บริษัทฯ มีการสั�งซื +อสินค้า,วตัถดุบิ 
� บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +การค้าอัน

เนื�องมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี  

0.02 
 

 
3.36 
0.00 

0.00 
 
 
 

106.50 
112.95 

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

- บริษัทฯ ซื +อวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ
- บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี +จากการจําหน่ายสินค้าและอะไหล่

และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ 
 
 
 

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

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซื +อขายตามราคาตลาด และเงื�อนไข
ใกล้เคียงกบัที�ได้รับจากบคุคลอื�น 
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6. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี� เซฟ
วิ�ง ไลท์ติ +ง โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

� 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 มีลูกหนี +จากค่าใช้จ่ายแทน

อนัเนื�องจากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 
 

25.05 
 

8.421 
72.76 

 

5.78 

 

0.00 
 

1.91 
1.82 

 
0.02 

- บริษัทฯ คดิค่าบริหารงาน และจ่ายคา่ใช้จ่ายแทนตาม
ความจําเป็นเนื�องจาก Joint Venture ยงัไม่มีบคุคลากร
เอง เพื�อเสนองานโครงการในกํากบัของ
กระทรวงกลาโหม 

 
 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น และการกําหนดราคา
ของบริษัทฯ 

7. JVCC JOINT VENTURE. 

- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

� บริษัทฯ มีลูกหนี +จากค่าใช้จ่าย จ่าย
แทนอันเนื�องจากรายการดังกล่าว 
ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

 
 

 

2.41 
 
 
 
 

 

5.03 
 
 
 
 

 

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

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั +นและจํานวนเงิน
ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

8. JVCE Joint  Venture 
- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม
ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี
(1993) โดยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

� บริษัทฯ มีลูกหนี +จากค่าใช้จ่าย จ่าย
แทนอันเนื�องจากรายการดังกล่าว 
ณ วนัสิ +นงวดบญัชี  

0.00 0.25 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนื�องจาก 
Joint Venture ยงัไม่มีบุคลากรเอง เพื�อเข้าร่วมเสนอ
งานโครงการตา่งๆ ทั +งทางราชการ และเอกชน 
 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น และการกําหนดราคา
ของบริษัทฯ 

9. บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง 
(เคเคทีที) จํากดั 

- นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย  

 (กรรมการ) ถือหุ้น  6.86 % และ
เป็นกรรมการบริษัทดงักล่าว 

� บริ ษัทฯ  ใ ห้บ ริ การ จัด ทํา วี ดี โอ
นําเสนอโครงการ และงานอื�นๆ  
 
� บริษัทฯ มียอดลูกหนี +การค้ารวมเงิน

มัดจําล่วงหน้า อันเนื�องมาจาก
รายการดงักล่าว ณ วนัสิ +นงวดบญัชี 

0.38 
 
 

0.00 

0.18 
 
 

0.13 

- บริษัทฯ ให้บริการดําเนินการจดัทําวีดีโอ 
Presentations ให้กบั บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง 
(เคเคทีที) จํากดั และเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 

- บริษัทฯ ให้บริการและให้คําปรึกษาด้านบญัชี  
 
 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสั +นและจํานวนเงิน
ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 
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ชื�อผู้เกี�ยวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
 10. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สดัส่วน 41.221% ของทนุชําระ
แล้ว ณ ปิดสมดุเมื�อวนัที� 
30/12/2559 
- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อ
ของบริษัทย่อยกบัธนาคาร 
 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 26.00 ล้าน
บาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 19.00 ล้าน
บาท 

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

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

11. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

3.326% ของทนุชําระแล้ว ณ 
ปิดสมดุเมื�อวนัที� 30/12/2559 

- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 
 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อ
ของบริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 
 
 

 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 26.00 ล้าน
บาท 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 19.00 ล้าน
บาท 

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

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

� บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานกังานที�
กรุงเทพมหานคร  

� เจ้าหนี +จากรายการดงักล่าว ณ วนั
สิ +นงวดบญัชี 

1.20 
 

0.20 

1.20 
 

0.20 

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

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ
คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที�
เหมาะสม  
 

12. นายสรุพล ทวีแสงสกลุไทย 
- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 
1.888% ของทนุชําระแล้ว ณ ปิด
สมดุเมื�อวนัที� 30/12/2559 
- บดิาของนายศริิวฒัน์ ทวีแสง  
สกลุไทย (กรรมการ) 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อ
ของบริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 5.00 ล้าน

บาท 

-ไม่มี- บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ ป็ น ผู้ คํ +า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว 
นอกเหนือจากหลกัประกนัอื�น โดยนายสุรพล  ทวีแสงสกุล
ไทย  ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็น
ผู้ คํ +าประกันหนี +โดยไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +าประกันหนี +
ดงักล่าว 
 

- 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. 58 31 ธ.ค. 59 
13. นายสรุะชยั ทวีแสงสกลุไทย 
- พี�ชายของนายสรุเดช  ทวีแสง
สกลุไทย  

 

� เข้าเป็นผู้ คํ +าประกนัวงเงินสินเชื�อของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

วงเงินคํ +าประกนั
ธนาคาร 1 แหง่ 
รวม 5.00 ล้าน

บาท 

-ไม่มี- - บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงื�อนไขให้
กรรมการบริ ษัทเ ป็นผู้ คํ +าประกันวง เงินดังกล่ าว 
นอกเหนือจากหลักประกันอื�น โดยนายสุระชัยฯ ออก
จากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ คํ +า
ประกันหนี +โดยไม่คิดค่าตอบแทนการคํ +าประกันหนี +
ดงักล่าว 

รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุ ร กิจของบริ ษัทฯ  รวมทั +ง มีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขของ
ธนาคาร 

14. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 
จํากดั 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

44.99% ของทนุชําระแล้ว ณ 
ปิดสมดุเมื�อวนัที� 30/12/2559 

- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 
 

บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 0.00 0.30 - บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ - มีความเหมาะสมและและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัทฯ 
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12.2. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั +งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกบั
ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ +นกบับคุคล หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งกนัที�เกิดขึ +นใน
งวดบญัชีปี 2559 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล กอปรกบัการกําหนดราคาหรือเงื�อนไขของรายการดงักลา่วถือเป็นราคายตุิธรรม 
และได้มีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึ�งประเมินเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด
เปรียบเทียบ แล้วแตค่วามเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) จึงไม่ทําให้
บริษัทฯ 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�กลา่ว ข้างต้น กลา่วคือ จะต้องมีการ
เปรียบเทียบราคาและเงื�อนไขจากผู้จดัจําหน่าย หรือ ผู้ รับจ้างอื�นที�ไม่ใช่บคุคลที�เกี�ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา 
(Quotation) ที�ระบุราคาและเงื�อนไขต่างๆ ที�ออกโดยผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชดัเจน เพื�อใช้ประกอบการ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั +น ก่อนนําเสนอขอ
อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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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 
กรรมการ 
นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย                                                                                                                                                                      

ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเชื�อเช่าซื +อรถบรรทกุ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิu 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 58) 

: 304.30 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 

- นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 0.50 % ของทนุจดทะเบียน 
กรรมการ 
นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วง ชิ +นส่วนอะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิu : 191.00 ล้านบาท 



                                                                                                                                                       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)                                                                                                                             
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2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จาํกัด (“Volrep”) 
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 58) 

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 



   บริษัท ช ทวี  จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1  ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี  2557 – 2559 สามารถ
สรุปได้ดงันี 3 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2557 สิ 3นสดุ 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 3 แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
บริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ 3นสดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที�
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2558 สิ 3นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

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

ความเห็นโดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี 3 แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ 3นสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2559 สิ 3นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

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

ความเห็นโดย
ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี 3 แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช  ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ 3นสดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง
ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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(ข) สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 
 
 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  2558 และ 2557

หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 % พ.ศ. 2557 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43.86       2.56     49.30       3.04     23.70       2.13     

ลกูหนี 3การค้าและลกูหนี 3อื�น 373.64     21.85   469.81     29.01   374.01     33.61   

ลกูหนี 3พนักงานตามสญัญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0.19         0.01     0.19         0.01     -           -            

งานระหว่างทําสว่นที�เกินกว่าเงินรับลว่งหน้าตามสญัญา -           -            -           -            0.61         0.06     

สนิค้าคงเหลอื 335.11     19.59   295.49     18.25   297.77     26.76   

สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.60         0.04     -           -            0.22         0.02     

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 22.04       1.29     20.09       1.24     10.55       0.95     
-            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 775.43    45.34  834.88    51.56  706.87    63.53  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายจ่ายลว่งหน้า -           -            -           -            -           -            

เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ 3าประกัน 37.00       2.16     2.00         0.12     3.90         0.35     

ลกูหนี 3พนักงานตามสญัญาเช่าการเงิน 0.53         0.03     0.71         0.04     -           -            

เงินลงทุนในตราสารหนี 3ที�ถือจนครบกําหนด 1.00         0.06     1.00         0.06     1.00         0.09     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 81.58       4.77     81.58       5.04     -           -            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 771.20     45.09   663.71     40.99   361.32     32.47   

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 31.52       1.84     27.45       1.70     31.95       2.87     

สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี 7.15         0.42     7.31         0.45     7.47         0.67     

ภาษีเงินได้จ่ายลว่งหน้า 4.28         0.25     0.45         0.03     -           -            

เงินมัดจํา 0.69         0.04     0.29         0.02     0.21         0.02     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 934.94    54.66  784.50    48.44  405.85    36.47  

รวมสินทรัพย์ 1,710.36  100.00 1,619.38  100.00 1,112.72  100.00 

หมายเหตุ : ปี 2558  ปรับปรุงใหม่เพื�อเปรียบเทียบกับปี 2559  
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559  2558 และ 2557

หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 % พ.ศ. 2557 %

หนี >สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี >สินหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสั 3นจากสถาบันการเงิน 358.58     20.96   729.56     45.05   305.91     27.49   
เจ้าหนี 3การค้าและเจ้าหนี 3อื�น 280.11     16.38   110.22     6.81     97.41       8.75     
สว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปีของ

- เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.92         0.05     0.92         0.06     0.92         0.08     
- หนี 3สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 10.14       0.59     9.96         0.62     1.39         0.12     

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาสว่นที�เกินกว่างานระหว่างทํา 18.77       1.10     -           -            18.76       1.69     
หนี 3สนิตราสารอนุพนัธ์ -           -            0.11         0.01     -           -            
ประมาณการหนี 3สนิจากการรับประกันสนิค้า 5.94         0.35     6.76         0.42     9.59         0.86     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.27         0.07     3.35         0.21     19.17       1.72     
หนี 3สนิหมุนเวียนอื�น 2.31         0.14     1.53         0.09     3.06         0.28     

รวมหนี >สินหมุนเวียน 678.03    39.64  862.42    53.26  456.21    41.00  

หนี >สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.62         0.09     2.54         0.16     3.46         0.31     
หนี 3สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 31.17       1.82     41.30       2.55     3.30         0.30     
หุ้นกู้ 298.81     17.47   -           -            -           -            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19.73       1.15     16.12       1.00     13.50       1.21     
รวมหนี >สินไม่หมุนเวียน 351.33    20.54  59.96     3.70    20.26     1.82    

รวมหนี >สิน 1,029.36  60.18  922.38    56.96  476.47    42.82  

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 296.97     270.00     270.00     

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 295.74     17.29   206.13     12.73   180.00     16.18   
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 375.90     21.98   317.33     19.60   291.36     26.18   
สว่นเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01       1.70     29.01       1.79     29.01       2.61     
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น -           -            44.68       2.76     22.71       2.04     
สว่นลดจากการเพิ�มสดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (5.63)        (0.33)    (5.63)        (0.35)    (5.63)        (0.51)    
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.82         0.40     6.82         0.42     5.51         0.50     
ยงัไม่ได้จัดสรร (20.84)      (1.22)    98.66       6.09     113.28     10.18   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 681.00    39.82  697.00    43.04  636.24    57.18  
สว่นได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคุม 0.00         0.00     0.00         0.00     0.01         0.00     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 681.00    39.82  697.00    43.04  636.25    57.18  

รวมหนี >สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,710.36  100.00 1,619.38  100.00 1,112.72  100.00 
หมายเหตุ : ปี 2558  ปรับปรุงใหม่เพื�อเปรียบเทียบกับปี 2559  
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปีสิ>นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  2558 และ 2557
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2558 % พ.ศ. 2557 %

รายได้
รายได้ตามสัญญา 926.16     87.52    972.73       85.13    1,215.92    80.36    
รายได้จากการขายและการให้บริการ 132.08     12.48    169.90       14.87    297.10       19.64    

รวมรายได้ 1,058.24 100.00 1,142.63  100.00 1,513.02  100.00 
ต้นทุนงานตามสัญญา (822.18)    (77.69)  (805.09)     (70.46)  (964.85)      (63.77)  
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (95.32)      (9.01)     (87.34)        (7.64)     (214.70)      (14.19)  

รวมต้นทุน (917.50)   (86.70)  (892.43)    (78.10)  (1,179.55) (77.96)  

กําไรขั >นต้น 140.74    13.30   250.20     21.90   333.47     22.04   
รายได้อื�น 12.28        1.16      16.34         1.43      7.67            0.51      
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 9.32          0.88      2.82           0.25      5.29            0.35      
กําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ (0.18)         (0.02)     (0.18)          (0.02)     0.27            0.02      
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 162.16    15.32   269.17     23.56   346.69     22.91   
ค่าใช้จ่ายในการขาย (40.77)      (3.85)     (57.88)        (5.07)     (56.96)        (3.76)     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (175.27)    (16.56)  (137.19)     (12.01)  (133.05)      (8.79)     
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี 3ยจ่าย (38.70)      (3.66)     (28.86)        (2.53)     (19.31)        (1.28)     

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (92.58)     (8.75)   45.25       3.96    137.37     9.08    
ภาษีเงินได้ 1.29          0.12      (9.51)          (0.83)     (38.79)        (2.56)     

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (91.29)     (8.63)   35.74       3.13    98.58       6.52    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
• การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
      หลังออกจากงาน 0.0131     0.00      (0.0343)     (0.00)     (1.5823)      (0.10)     
• ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของ
      ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (0.0026)    (0.00)     0.0069       0.00      0.3165       0.02      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 0.0105    0.00    (0.0274)    (0.00)   (1.2658)    (0.08)   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (91.28)     (8.63)   35.71       3.13    97.31       6.43    
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (91.29)      35.74         98.58         
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (0.0022)    (0.0002)     0.0018       

(91.29)      35.74         98.58         
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (91.28)      35.71         97.31         
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (0.0022)    (0.0002)     0.0018       

(91.28)      35.71         97.31         

กําไรต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้นขั 3นพื 3นฐาน (บาท) (0.0875)    0.0404       0.1369       

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.0875)    0.0327       0.1001       

หมายเหตุ : ปี 2558 และ 2557 ปรับปรุงใหม่เพื�อเปรียบเทียบกับปี 2559  
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ>นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  2558  และ 2557
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(92.58)        45.25         137.37       

34.02            27.24            23.19            
ค่าตัดจําหน่าย 4.91              4.80              6.01              
รายได้จากการขายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน -                (0.93)             -                
ค่าเผื�อหนี 3สงสัยจะสูญ (1.21)             0.91              0.93              
ค่าเผื�อสินค้าเคลื�อนไหวช้า (2.86)             (0.87)             (2.16)             
ค่าเผื�อผลขาดทุนตามสัญญา -                0.33              0.25              
ประมาณการหนี 3สินจากการรับประกันสินค้า (0.82)             (2.83)             4.60              
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าวิจัย -                -                1.76              
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.18              0.19              0.00              
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร -                (0.01)             (0.27)             
(กําไร)ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ 3นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (0.60)             0.11              (0.22)             
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3.62              2.59              2.02              
ดอกเบี 3ยรับ (4.19)             (9.20)             (0.27)             
ดอกเบี 3ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน (0.02)             (0.00)             -                
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                -                29.01            
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 14.00            -                -                
ต้นทุนทางการเงิน

- ดอกเบี 3ยจ่ายเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 36.02            28.60            19.07            
- ดอกเบี 3ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 2.37              0.26              0.24              
- การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ รอตัดจ่าย 0.31              -                -                

(6.84)             96.42            221.53         
การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี 3การค้าและลูกหนี 3อื�น 83.72            (82.42)          (30.73)          
งานระหว่างทําส่วนที�เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา -                -                5.39              
สินค้าคงเหลือ (38.48)          2.04              (35.52)          
เครื�องมือทางการเงิน (0.11)             0.22              (0.81)             
ภาษีมูลค่าเพิ�ม (1.94)             (9.54)             (1.10)             
เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ 3าประกัน -                -                -                
เงินมัดจํา (0.39)             (0.08)             0.07              
เจ้าหนี 3การค้าและเจ้าหนี 3อื�น 165.57         12.81            (34.13)          
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที�เกินกว่างานระหว่างทํา 18.77            (18.76)          (1.74)             
หนี 3สินหมุนเวียนอื�น 0.79              (1.53)             2.07              

   ก่อนดอกเบี 3ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย 221.09         (0.83)             125.03         
ดอกเบี 3ยรับ 3.84              9.20              0.27              
เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 0.21              0.03              -                
ต้นทุนทางการเงินจ่าย

- ดอกเบี 3ยจ่ายเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (12.78)          (5.03)             (18.38)          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4.48)             (25.61)          (17.31)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 207.88       (22.23)        89.61         

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ>นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  2558  และ 2557
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ 3าประกัน (35.00)          1.90              -                
เงินสดจ่ายซื 3ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                (81.58)          -                
เงินสดจ่ายซื 3อสินทรัพย์ถาวร (136.38)        (279.63)        (49.44)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร -                0.03              0.28              
เงินสดจ่ายซื 3อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8.97)             (0.30)             (1.16)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (180.34)      (359.58)      (50.32)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ ยืมระยะสั 3นจากสถาบนัการเงิน

- เงินสดรับ 6,317.81      6,726.21      4,092.71      
- เงินสดชําระคืน (6,711.30)     (6,327.30)     (4,119.12)     

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 298.50         -                -                
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

- เงินสดชําระคืน (0.92)             (0.92)             (0.92)             
จ่ายชําระคืนหนี 3สินตามสัญญาเช่าการเงิน (12.33)          (1.65)             (3.86)             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารรอตัดบญัชี -                (14.00)          -                
เงินปันผลจ่าย (5.33)             (48.99)          (10.80)          
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 80.60            74.06            22.71            
เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ -                -                -                

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (32.98)        407.41       (19.28)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ >น(ลดลง)สุทธิ (5.44)         25.60         20.00         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 49.30            23.70            3.69              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 43.86            49.30            23.70            

ข้อมูลเพิ�มเติม
เจ้าหนี 3คงค้างจากการซื 3อสินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2.54              0.62              -                

เจ้าหนี 3เงินประกันผลงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 3.51              1.84              1.32              

หนี 3สินตามสัญญาเช่าการเงินที�เกิดจากการซื 3อสินทรัพย์ถาวร -                -                3.11              

เงินปันผลจ่าย 0.01              0.03              -                

โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร 1.73              1.10              -                
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(ค) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
ปี 2559 ปี 2558  ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14          0.97          1.55          
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.62          0.60          0.87          
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.27          (0.03)         0.19          
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 3การค้า (เท่า) 2.51          2.71          4.21          
ระยะเวลาเก็บหนี 3เฉลี�ย (วัน) 143           133           85             
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.91          3.01          4.23          
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วัน) 124           120           85             
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี 3 (เท่า) 4.70          8.60          10.27        
ระยะเวลาชําระหนี 3 (วัน) 77             42             35             
Cash cycle (วัน) 191           211           136           
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั 3นต้น (%) 13.30% 21.90% 22.04%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -5.09% 5.65% 7.79%
อัตรากําไรอื�น (%) 1.98% 1.63% 0.87%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) -385.84% -30.00% 57.20%
อัตรากําไรสุทธิ (%) -8.46% 3.08% 6.46%
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -13.25% 5.36% 17.38%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.48% 2.62% 9.26%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) -7.30% 13.22% 36.60%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.65          0.85          1.43          
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี 3สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.51          1.32          0.75          
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 3ย (เท่า) 6.40          (0.10)         3.63          
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis (เท่า) 0.97          0.46          1.29          
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) n.a. 79.14% 49.70%  
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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 รถพว่ง-รถกึ�งพว่งพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั�ง (OPV) โครงการบริการงานซอ่มและ
ศนูย์ซอ่มให้แก่ Linfox สาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ�งพว่ง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นการ
ผลติตามคาํสั�งซื -อของลกูค้า (Made to Order) โดยการออกแบบให้เหมาะกบัการใช้งาน และงบประมาณให้กบัภาคเอกชน 
และหนว่ยงานราชการ ทั -งในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจํานวน 1 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ 
ประกอบ และติดตั -งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาสนํ -าหนกัเบา สาํหรับบรรทกุสนิค้า อาหารสดและแห้ง ซึ�งหากพิจารณาภาพรวมของ
ผลการดําเนินงานในชว่ง 3 ปีที�ผา่นมาของบริษัทฯ พบวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการดาํเนินธุรกิจ 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ รายได้ตามสญัญา คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 88 ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย และ
ให้บริการ คดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

 ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากธุรกิจหลกัตามงบการเงินรวมเท่ากบั 1,513.02 ล้านบาท  

1,142.63 ล้านบาท และ 1,058.24 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม เท่ากับ  
97.31 ล้านบาท 35.71 ล้านบาท และ (91.28) ล้านบาท ตามลาํดบั  
  
14.1.1   ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 

 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในงวดบญัชีปี 2557-2559 เทา่กบั  874.87 ล้านบาท 1,520.69 ล้านบาท และ 
1,158.97 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหากพิจารณาตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงได้ ดงันี - 

ประเภทรายได้

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ตามสัญญา 1,215.92 79.67% 972.73 83.74% 926.16 85.78%

รายได้จากการขายและการให้บริการ 297.1 19.47% 169.9 14.63% 132.08 12.23%

รวมรายได้ 1,513.02 99.13% 1,142.63 98.37% 1,058.24 98.02%

รายได้อื�น 13.22 0.87% 18.98 1.63% 21.42 1.98%

รวมรายได้ทั 2งหมด 1,526.24 100.00% 1,161.61 100.00% 1,079.66 100.00%

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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เปรียบเทียบงบกาํไรขาดทุนรวม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

เปรียบเทียบรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 
 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2557-2559 
ประเทศ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ประเทศไทย 1,017.47 67.25% 672.4 58.85% 620.18 58.60% 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 239.68 15.84% 101.68 8.90% 13.51 1.28% 

ประเทศอื�นๆ 255.87 16.91% 368.56 32.26% 424.55 40.12% 

รวมรายได้ 1,513.02 100.00% 1,142.64 100.00% 1,058.24 100.00% 
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 จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบว่า ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสดัส่วนการขายสินค้าใน

ประเทศ ลดลงในสว่นสนิค้ากลุม่มาตรฐาน ประเภทรถกึ�งพ่วง (Semi-Trailer) จากการชลอการลงทนุของกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ 

บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ(Special Design Product) ประเภทรถลําเลียงอาหารสําหรับ

เครื�องบิน (Catering Hi-Loaders Truck) และผลติภณัฑ์ ป้องกนัประเทศไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศอย่างต่อเนื�อง โดยกลุม่ใน

ปี 2559 มียอดขายประเทศอื�น ๆ ที�เพิ�มขึ -นมาจากกลุม่ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม และฮ่องกง 

เป็นต้น ในสว่นสนิค้ากลุม่บริหารโครงการ จากการเข้าบริหารโครงการให้กบักลุม่ลกูค้ากลุม่หนึ�ง และมีการเพิ�มศนูย์บริการใน

พื -นที�ของลกูค้าทําให้มียอดรายได้เพิ�มขึ -นอยา่งตอ่เนื�อง 

 รายได้ตามสญัญา 
 รายได้ตามสญัญา มีลกัษณะเป็นสญัญาจ้างผลิตสินค้า และ ในสญัญามีการระบุราคาค่าสินค้าไว้อย่างแน่นอน  
บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามสญัญาตามขั -นความสําเร็จของงาน (Percentage of Completion Method) กลา่วคือเมื�อผลงานตาม
สญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เชื�อถือเกี�ยวกบัขั -นความสาํเร็จของงาน รายได้งานตามสญัญาจะถกูรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ โดยคํานวณจากความสําเร็จของกิจกรรมงานตามสญัญา ณ วนัที�รายงาน ขั -นความสําเร็จของงานตามสญัญา
คํานวณจากอตัราสว่นของต้นทนุงานตามสญัญาที�ทําเสร็จจนถึงวนัที�รายงานเทียบกบัประมาณการต้นทุนงานทั -งหมดตาม
สญัญา ในกรณีที�มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทั -งหมดของโครงการเกินกว่ามลูค่ารายได้ตามสญัญา บริษัทฯ จะ
รับรู้ประมาณการขาดทนุดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยรายได้ที�รับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียก
ชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็นมลูคา่งานเสร็จที�ยงัไมเ่รียกเก็บจากลกูค้าในงบแสดงฐานะการเงิน 
 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 -งตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาสนํ -าหนกัเบา ของบริษัทยอ่ยจะถกูนบัรวมเป็นกลุม่
ผลติภณัฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาแยกตามกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงันี - 

ประเภทรายได้

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐาน           575.02 37.68%           287.77 25.18% 258.72         24.45%

2) ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ           637.26 41.75%           684.96 59.95% 667.44         63.07%

3) กลุ่มบริหารโครงการและบริการ           313.96 20.57%           169.90 14.87% 132.08         12.48%

รวมทั2งสิ 2น 1,526.24 100.00% 1,142.63 100.00% 1,058.24 100.00%

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

 
 
 ปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาสงูที�สดุจากผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาโดยตลอด โดยมี
รายได้จํานวน  637.26 ล้านบาท  684.96 ล้านบาท และ 667.44 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.75 ร้อยละ 59.95 และ 
ร้อยละ 63.07 ของรายได้รวมตามสญัญาตามลําดบั โดยนบัตั -งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั รถลําเลียงอาหารสําหรับ
เครื�องบินสร้างรายได้เป็นอนัดบัหนึ�งของผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษมาอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากบริษัทฯ เน้นทําการตลาดงานรถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบินมากขึ -น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที�บริษัทฯ มีความชํานาญเป็นพิเศษ มีการปรับรูปแบบให้
หลากหลายเพื�อรองรับเครื�องบินทุกแบบ และทุกขนาดความจุผู้ โดยสาร มีการพฒันาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตให้
รวดเร็วยิ�งขึ -น จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าธุรกิจครัวการบินจากหลายประเทศทั�วโลก อีกทั -งบริษัทฯ ยังได้
ออกแบบ และพฒันารถลําเลียงอาหารสําหรับเครื�องบินแอร์บสั A380 ได้สําเร็จ ซึ�งเป็นเครื�องบินลําใหญ่ที�สดุ ในปัจจุบนัต้อง
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อาศัยความรู้ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีของงานระบบวิศวกรรมที�แม่นยํา บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายของโลกที�
สามารถผลติได้ ในสว่นของยานยนต์สําหรับกองทพั บริษัทฯ ได้รับงานใหม่เพิ�มในปี 2557 ถึงปี 2559  โดยบริษัทฯ เน้นกําลงั
การผลติไปที�การผลติรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครื�องบิน และรถตู้พ่วงใหญ่ในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ซึ�งมีคําสั�งซื -อมา
จํานวนมากและตอ่เนื�อง 
 ปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้ตามสญัญาจากกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานจํานวน 575.02 ล้านบาท   
287.77 ล้านบาท  และ 258.72 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.68 ร้อยละ 25.18 และร้อยละ 24.45 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 
 
 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) และการขายสนิค้าในสต๊อก เป็นต้น ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้
จากการขายและตดิตั -งหลอดไฟ LED ให้กบัหนว่ยงานของรัฐบาล โดยผา่นกิจการร่วมค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัทอื�นที�ไมม่ี
ความเกี�ยวข้องกนั ซึ�งรับรู้รายได้ จํานวน 133.46 ล้านบาท และ 44.21 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื�อมีการให้บริการเสร็จเรียบร้อย โดยรายได้ดงักลา่วมาจากการให้บริการรับ
ซอ่มผลติภณัฑ์ โดยสว่นใหญ่จะซอ่มให้เฉพาะรถของลกูค้าหลงัหมดระยะเวลาประกนั ซึ�งสั�งซื -อสนิค้าจากบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยเทา่นั -น บริษัทฯ มีเงื�อนไขรับประกนัสนิค้าเฉลี�ย 1 ปี และตั -งแตปี่ 2555 บริษัทฯ ได้รับสญัญาในการบริหารโครงการซอ่ม
บํารุง รถบรรทกุพว่ง และ รถบรรทกุกึ�งพว่ง จากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอก-
ชยั ดิสทริบิวชั�น ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ทั -งหมด ซึ�งมีรถในโครงการมากกวา่ 1,000 คนั โดยตั -งศนูย์บริการซอ่มบํารุง
อยูใ่นพื -นที�ของ Tesco-Lotus จํานวน 5 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา ศนูย์วงัน้อย ศนูย์สามโคก ศนูย์บางบวัทอง และศนูย์
สรุาษฎร์ธานี  อีกทั -งบริษัทฯ ยงัได้เลง็เห็นโอกาสในการเพิ�มรายได้จากงานซอ่มบริการ จึงได้ทําการเช่าพื -นที�ดินประมาณ 4 ไร่ ที� 
อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นศนูย์ซอ่มสาํหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตตุ้องซอ่มนาน และรับงานซอ่ม
บริการจากลกูค้าของบริษัทรายอื�น และลกูค้าทั�วไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ�มศกัยภาพในการดแูลลกูค้าในพื -นที�ภาคกลาง
เพิ�มขึ -น ซึ�งเป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และยงัเพิ�มโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพิ�มขึ -นจากงานของ Linfox และ 
Tesco-Lotus ปัจจบุนัมีลกูค้าหลายรายต้องการที�จะทําสญัญา PM กบับริษัทฯ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเงื�อนไขตา่งๆ  โดย
สดัสว่นรายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการในปี 2557-2559  
 รายได้อื�น 
 รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร รายได้คา่เช่า ดอกเบี -ยรับ เป็นต้น ปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี
รายได้อื�นเทา่กบั  13.22 ล้านบาท  18.98 ล้านบาท และ 21.42 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.87 ร้อยละ 1.63 
และ ร้อยละ 1.98 ของรายได้รวม ตามลาํดบั  
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ต้นทุนและกาํไรขั 2นต้น 
 ต้นทนุงานตามสญัญา ประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดุิบ เงินเดือนและคา่จ้างแรงงานผลติในแผนกตา่งๆ คา่จ้างเหมาจาก
บคุคลอื�น และคา่ใช้จ่ายในการผลติตา่งๆ เป็นต้น บริษัทจะบนัทกึต้นทนุงานตามสญัญาในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยอ้างอิง
กบัขั -นความสาํเร็จของงานตามสญัญา ณ  วนัที�รายงาน เมื�อผลงานตามสญัญาสามารถประมาณได้อยา่งนา่เชื�อถือ ในกรณีที�
มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ต้นทนุทั -งหมดของโครงการเกินกวา่มลูคา่รายได้ตามสญัญา บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุที�คาด
วา่จะเกิดขึ -นเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทนัที และหากบริษัทไมส่ามารถประมาณผลของงานตามสญัญาได้อยา่ง
นา่เชื�อถือ บริษัทจะรับรู้ต้นทนุงานตามสญัญาเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดที�ต้นทนุนั -นเกิดขึ -น 
 ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุสนิค้าที�ขาย เงินเดือน และคา่จ้างของแผนกที�เกี�ยวข้อง และ
คา่ใช้จา่ยที�ปันจากคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง เป็นต้น 
 ทั -งนี - บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการกําหนดราคางานตามสญัญาให้มีอตัรากําไรไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 15 และกําหนดให้
มีการทบทวนประมาณการต้นทนุการผลติให้สอดคล้องกบัต้นทนุจริงทกุไตรมาส หรือเมื�อมีปัจจยัใดที�สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุ
งานนั -นๆ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 ในงวดบญัชีปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุงานตามสญัญาเทา่กบั  964.85 ล้านบาท 805.09 ล้าน
บาท และ 822.18 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 63.77 ร้อยละ 70.46 และร้อยละ 77.69 ของรายได้หลกั
ของธุรกิจ ตามลาํดบั อตัราสว่นต้นทนุงานตามสญัญาเมื�อเทียบกบัรายได้หลกัของธุรกิจเพิ�มขึ -น ในปี 2558 และ 2559 
เนื�องจากบริษัทได้มีการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน เพื�อเป็นการขยายฐานการตลาดให้เพิ�มมาก
ขึ -นจากปีก่อน เป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงธุรกิจเฉพาะกลุม่ และทําให้มีปริมาณการผลติเพิ�มขึ -น  แตม่ีอตัรากําไรที�น้อย
กวา่กลุม่สนิค้าอื�น 
 และเพิ�มสดัสว่นรายได้ในสว่นการให้บริการ โดยต้นทนุขาย และให้บริการเทา่กบั  214.70 ล้านบาท  87.34 ล้านบาท 
และ 95.32 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 14.19  ร้อยละ 7.64 และร้อยละ 9.01 ของรายได้จากธรุกิจหลกั
ของบริษัทตามลาํดบั เนื�องจากบริษัทฯ มีรายได้ในสว่นของศนูย์ซอ่มบริการที�มกีารขยายงานอยา่งตอ่เนื�อง ทําให้ต้นทนุงานใน
สว่นนี -มีแนวโน้มลดลงตั -งแต ่ปี 2557 เป็นต้นมา  
 ในงวดบญัชีปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรขั -นต้นเทา่กบั 333.47 ล้านบาท  250.20 ล้านบาท และ 
140.74 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขั -นต้น ร้อยละ 22.04 ร้อยละ 21.90 และ ร้อยละ 13.30 ของรายได้หลกั
ของธุรกิจตามลาํดบั จากข้อมลูจะพบวา่อตัรากําไรขั -นต้นของบริษัทฯ มีทิศทางปรับตวั ลดลง ตั -งแตปี่ 2558 ตามการปรับ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที�เน้นขยายตลาดในสนิค้ากลุม่มาตรฐานโดยปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในสว่นต้นทนุคา่แรงงาน
ที�เพิ�มขึ -นจากการปรับฐานคา่แรงของพนกังาน และในปี 2559 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ในสว่นของ
ต้นทนุงานตามสญัญา 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 คา่ใช้จา่ยในการขาย และบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบับคุลากร คา่ใช้จา่ยใน
การสง่ออกสนิค้าไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ คา่ขนสง่สนิค้าในประเทศ และคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื�น เป็นต้น 
 ในงวดบญัชีปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ  190.01 ล้านบาท  
195.07 ล้านบาท และ 216.04 ล้านบาท ตามลาํดบั คา่ใช้จ่ายที�เพิ�มขึ -นในปี 2559 เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการเข้าร่วม
ประมลูโครงการรถโดยสาร NGV ในสว่นของคา่ธรรมเนียมธนาคารเพื�อใช้ในโครงการรถโดยสาร NGV ที�สิ -นสดุแล้วในปี 2559 
และคา่ที�ปรึกษากฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกบัหน่วยงานภาครัฐในคดีที�เกี�ยวกบังานประมลูรถโดยสาร NGV ซึ�งถกู
ยกเลกิโครงการ ประกอบกบัมีการปรับฐานเงินเดือนคา่จ้างในปี 2559 เพิ�มขึ -น โดยค่าใช้จ่ายในสว่นนี -บริษัทได้ดําเนินการฟ้อง
คูก่รณีและหนว่ยงานที�กํากบัดแูลตอ่ศาลปกครองเพื�อเรียกคา่เสยีหายแล้ว 
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กาํไรก่อนดอกเบี 2ยและภาษี 
 หากพิจารณาข้อมลูกําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี -ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: 
EBIT) ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานเทา่กบั 156.67 ล้านบาท  74.10 ล้านบาท 
และ (53.88) ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานตอ่รายได้เทา่กบั ร้อยละ 10.35  ร้อยละ 
6.49 และ ร้อยละ (5.09) จากยอดรายได้รวม  
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุทางการเงินเทา่กบั 19.31 ล้านบาท  28.86 ล้านบาท และ 38.70 
ล้านบาท ตามลาํดบั ต้นทนุทางการเงินดงักลา่วเกิดจากการที�บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระหนี -เงินกู้กบัสถาบนัการเงิน เพื�อใช้
ในการผลติสนิค้าของบริษัทฯ มมีลูคา่สงู และต้องใช้ระยะเวลาในการผลติโดยประมาณ 3-6 เดอืน อีกทั -งการสง่มอบสนิค้าจะ
ไมไ่ด้สง่มอบทีละหนว่ย แตจ่ะสง่มอบเป็นสว่นๆ ของคาํสั�งซื -อ ทําให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ ระยะสั -นเพื�อสั�งซื -อวสัดุ
อปุกรณ์และสว่นประกอบจากตา่งประเทศ ซึ�งในปี 2557-2559 มีภาระหนี -เงินกู้ ระยะสั -นจากสถาบนัการเงินจํานวน 305.91 
ล้านบาท  729.56 ล้านบาท และ 358.58 ล้านบาทตามลาํดบั โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และระดมทนุเพื�อนําเงินมาใช้เป็นทนุหมนุเวียนได้ รวมทั -งมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 341.36 ล้านบาท สง่ผลให้ภาระต้นทนุทาง
การเงินลดลง  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้ลงทนุในการซื -อที�ดินเพื�อใช้ในการขยายโรงงานใน
อนาคต จํานวนเงิน 296.56 ล้านบาท โดยได้บนัทกึเป็นที�ดินจํานวน 214.99 ล้านบาท และที�ดินสว่นที�เกินความต้องการใช้งาน
ซึ�งบริษัทฯ วางแผนที�จะขายบนัทกึเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุจํานวน 81.58 ล้านบาท   
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 38.79 ล้านบาท 9.51 ล้านบาท และ (1.29) ล้านบาท 
ตามลาํดบั ปี 2559 มีผลขาดทนุก่อนภาษี 92.58 ล้านบาท คํานวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 ปรับผลกระทบคา่ใช้จ่ายที�ไม่
สามารถหกัภาษี และคา่ใช้จ่ายที�สามารถหกัภาษีได้เพิ�มขึ -น ทําให้เป็นรายได้จํานวน 1.29 ล้านบาท เกิดจากภาษีที�บนัทกึสงูไป
ในงวดก่อนของกิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีว ี
 
กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (เฉพาะสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 
97.31 ล้านบาท  35.71 ล้านบาท และ (91.29) ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (เฉพาะสว่นที�เป็นของ
บริษัทใหญ่)  ร้อยละ 6.48 ร้อยละ 3.08 และร้อยละ (13.25) ของรายได้รวม ตามลาํดบั โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราขาดทนุ
สทุธิ เนื�องจากการบนัทกึคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัโครงการประกวดราคารถโดยสาร NGV ที�ถกูยกเลกิ และมีคา่ใช้จา่ยในการ
วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมที่�เพิ�มขึ -น ตามที�ได้กลา่วมาแล้วนั -น 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557-2559 ร้อยละ 17.38 ร้อยละ 5.36 และร้อย
ละ (13.25) ตามลําดบั โดยบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 636.24 ล้านบาท 697.00 
ล้านบาท และ 681.00 ล้านบาท ตามลําดบั สาเหตุที�อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นลดลงในปี 2559 เนื�องจากบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 91.29 ล้านบาท จากการผลการดําเนินงานดงัที�กลา่วไปแล้ว 
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 14.1.2  ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,112.72 ล้านบาท  

1,619.38 ล้านบาท และ 1,710.36 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของสนิทรัพย์รายการสาํคญัดงันี - 
 

� เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ  

23.70 ล้านบาท 49.30 ล้านบาท และ 43.86 ล้านบาท ตามลําดบั ประกอบด้วยเงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร ทั -ง
ในรูปบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากประจํา ซึ�งมีการลดลง หรือเพิ�มขึ -น ตามการ
บริหารการเงินในวนัที�สิ -นสดุรอบบญัชีแตล่ะงวด และตั -งแตว่นัที� 30 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ -น
เนื�องจากการใช้สทิธิจากการแปลง CHO-W1 ทกุไตรมาส ที�รอจดัการด้านการเงิน สิ -นสดุวนัที� 27 ตลุาคม 2559 

 

� ลูกหนี 2การค้าและค่าเผื$อหนี 2สงสัยจะสูญ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนี -การค้า-สทุธิ เท่ากบั  374.01 ล้านบาท 

469.81 ล้านบาท และ 373.64 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั -งนี -บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้เทอมเครดิตแก่ลกูหนี -เฉลี�ย
เท่ากับ 30-60 วนันบัจากวนัส่งใบแจ้งหนี - โดยสามารถคํานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี -เฉลี�ยในปี 2557-2559  ได้
เทา่กบั 61 วนั 100 วนั และ 145 วนั  

 
โดยสามารถสรุปยอดลกูหนี -การค้าตามอายหุนี -ที�ค้างชําระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557-2559 ได้ดงันี - 

      (หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ                     86.19                     51.68                   102.24
อายุหนี -ไม่เกิน 3 เดือน                     71.39                     67.94                     32.41
อายุหนี -ระหว่าง 3 เดือน – 6 เดือน                       1.10                     76.07                       2.29
อายุหนี -ระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน                     19.78                     20.54                       2.80
อายุหนี -มากกว่า 12 เดือนขึ -นไป                       4.29                     27.71                       4.00
รวม              182.75              243.94              143.74
หัก  ค่าเผื�อหนี -สงสัยจะสูญ                     (3.58)                     (4.49)                     (3.28)

ลูกหนี2การค้า – สุทธิ 179.17 239.45 140.46  
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประมาณคา่เผื�อหนี -สงสยัจะสญูโดยประมาณจากลกูหนี -ที�คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้ และ
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 2557-2559 มียอดคา่เผื�อหนี -สงสยัจะสญู
เทา่กบั 3.58 ล้านบาท 4.49 ล้านบาท และ 3.28 ล้านบาท ตามลาํดบั เนื�องจาก ณ สิ -นปี 2557-2559 มีลกูหนี -การค้า
ที�เกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน จํานวน  4.29 ล้านบาท 27.71 ล้านบาท และ 4.00 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั -งนี -
ฝ่ายบริหารเชื�อวา่ได้บนัทกึคา่เผื�อหนี -สงสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
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� สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 297.77 ล้านบาท  
295.49 ล้านบาท และ 335.11 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมลูคา่สนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่คือ วตัถดุบิ หรือสว่นประกอบ
ทั -งที�อยูใ่นคลงัสนิค้า หรืออยูร่ะหวา่งทางจดัสง่มายงัคลงัสนิค้า ซึ�งถือวา่เป็นวตัถดุิบหลกัของผลติภณัฑ์ มลูคา่สว่นที�
เหลอืจะประกอบด้วย สนิค้าระหวา่งผลติ สนิค้าสาํเร็จรูป และวสัดสุิ -นเปลอืง รวมทั -งเงินมดัจําคา่ซื -อวตัถดุิบที�
จําเป็นต้องสง่ผลติ และวางมดัจํา 

 

� เงนิฝากประจาํที$มีภาระคํ 2าประกัน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินฝากประจําที�มีภาระคํ -าประกนัเทา่กบั 3.9 

ล้านบาท 2.00 ล้านบาท และ 37.00 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งยอดเงินฝากประจําที�มีภาระคํ -าประกนัใช้สาํหรับคํ -า
ประกนัวงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน อาทิ วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี วงเงินหนงัสอืคํ -าประกนัสญัญางานซึ�งจําเป็นต้อง
ใช้มากขึ -นตามการเพิ�มขึ -นของมลูคา่งานและสญัญางาน  

 

� ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ เทา่กบั  

361.32 ล้านบาท  663.71 ล้านบาท และ 771.20 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งประกอบด้วย ที�ดินที�ตั -งสาํนกังานใหญ่ของ
บริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารสาํนกังานใหญ่และสว่นปรับปรุงอาคาร เครื�องใช้ เครื�องตกแตง่สาํนกังาน ครุภณัฑ์ 
และยานพาหนะ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทนุซื -อที�ดิน ประมาณ 272 ไร่ ที�ตําบลทา่พระ อําเภอเมืองขอนแกน่ 
จงัหวดัขอนแก่น เพื�อเป็นพื -นที�ขยายโรงงานในอนาคต มลูคา่ 296.56 ล้านบาท และที�ดินที�เป็นที�ตั -งโรงงาน และ
สาํนกังานใหญ่เนื -อที�รวม 48-2-16.1 ไร่ ซึ�งบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุมลูคา่รวม 28 ล้านบาท บริษัทฯ ไมม่ีการปรับปรุง
มลูคา่ที�ดินตามราคาตลาด 

 
 แหล่งที$มาของเงนิทุน 
 หนี 2สนิ 
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนี -สนิรวมเทา่กบั 476.47 ล้านบาท 922.38 

ล้านบาท และ 1,029.36 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของหนี -สนิรายการสาํคญัดงันี - 
 

� เงนิกู้ยมืระยะสั 2นจากสถาบนัการเงนิ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบนัการเงินเท่ากับ 

305.91 ล้านบาท 729.56 ล้านบาท และ 358.58 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเงินกู้ยืมระยะสั -นตามตวัเลขดงักลา่วเป็น
ภาระหนี -ตามวงเงินสินเชื�อประเภทต่างๆ ที�สถาบนัการเงินให้การสนบัสนุนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื�อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินแพคกิ -งเครดิต วงเงินตัzวสญัญาใช้เงิน 
เป็นต้น ทั -งนี - บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีภาระหนี -เพิ�มขึ -นในปี 2558 เกิดจากการใช้วงเงินสนิเชื�อที�สถาบนัการเงินให้ใน
การสนบัสนนุเพื�อซื -อวตัถดุิบ และอปุกรณ์ตา่งๆ ในการผลติแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ใช้วงเงินจากการออกตัzวสญัญาใช้เงิน
เพื�อใช้หมนุเวียนในธุรกิจ เนื�องจากสามารถบริหารต้นทนุทางการเงินในอตัราที�ตํ�ากวา่การใช้วงเงินสนิเชื�อจากสถาบนั
การเงิน 
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� เจ้าหนี 2การค้าและเจ้าหนี 2อื$น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนี -การค้าและเจ้าหนี -อื�นเทา่กบั  97.41 
ล้านบาท 110.22 ล้านบาท และ 280.11 ล้านบาทตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี -คา่สนิค้า ซึ�งบริษัทฯ ได้เทอม
เครดิตจากเจ้าหนี -การค้าเฉลี�ยประมาณ 60 วนั โดยสามารถคํานวณระยะเวลาชําระหนี -เฉลี�ยในปี 2557-2559  ได้
เทา่กบั  35 วนั 42 วนั และ 77 วนั ตามลาํดบั 

 

� ภาระผูกพันหนี 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 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีประมาณการหนี -สนิผลประโยชน์พนกังาน 
เทา่กบั 13.50 ล้านบาท 16.12 ล้านบาท และ 19.73 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

� ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เทา่กบั 636.24 

ล้านบาท 697.00 ล้านบาท และ 681.00 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจด
ทะเบียน เทา่กบั 296.97 ล้านบาท และทนุชําระแล้ว เทา่กบั 295.74 ล้านบาท เพิ�มขึ -นจากการใช้สทิธิแปลง CHO-
W1 และการจา่ยปันผลเป็นหุ้น มีสว่นเกินมลูคา่หุ้น และอื�น ๆ  404.92 ล้านบาท แยกเป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นเทา่กบั 
375.90 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่จากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) เทา่กบั 29.01 ล้านบาท 
มีสว่นลดจากการเพิ�มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เทา่กบั 5.63 ล้านบาท มีสาํรองตามกฎหมายเทา่กบั 6.82 ล้าน
บาท และขาดทนุสะสมที�ยงัไมจ่ดัสรร 20.84 ล้านบาท 

 

� โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราสว่นหนี -สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของปี 2557-
2559 เทา่กบั 0.75 เทา่  1.32 เทา่ และ 1.51 เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นหนี -สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นสิ -นปี 2558 และ 
2559 เพิ�มขึ -น จากการที�บริษัทฯมีการลงทนุในสนิทรัพย์โดนใช้เงินกู้ยืมเพื�อนําไปซื -อที�ดิน จงึทําให้สดัสว่นหนี -สนิ
เพิ�มขึ -น ในขณะที�สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ -นจากการเพิ�มทนุชําระแล้วในปี 2559  และปี 2558 จํานวน 89.61 ล้านบาท 
และ 26.13 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นที�เพิ�มขึ -นในปี 2559 และปี 2558 จํานวน 58.58 ล้านบาท และ 25.97 
ล้านบาท   
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� สภาพคล่อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 31 ธันวาคม 
 2557 2558 2559 

เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด ล้านบาท 23.70 49.30 43.86 
สนิทรัพย์หมนุเวียน ล้านบาท 706.87 834.88 755.43 
หนี -สนิหมนุเวียน ล้านบาท 456.21 862.42 678.03 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนี -สนิหมนุเวียน) 

เทา่ 1.55 0.97 1.14 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท 89.61 (22.23) 207.88 
 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิ -นปี 2557-2559 เทา่กบั 1.55 เทา่ 0.97 เทา่ และ 1.14 เทา่ ตามลาํดบั ในปี 2557-
2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวยีนเพิ�มขึ -น ในขณะที�หนี -สนิที�มีสว่นเพิ�มขึ -นในปี 2558 จากการลงทนุในที�ดิน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มกีระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2557-2559 เทา่กบั 89.61 ล้านบาท  
(22.23) ล้านบาท และ 207.88 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกระแสเงินสดเพิ�มขึ -น
จากกิจกรรมดําเนินงาน มาจากยอดลกูหนี -ที�ลดลง  
 
ข้อกาํหนดอัตราส่วนทางการเงนิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับวงเงินจากธนาคารแหง่หนึ�ง โดยมีข้อกําหนดให้ดํารงอตัราสว่นหนี -สนิต่อสว่นของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทา่และดํารงอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี - (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของ
งบการเงินรวม เนื�องจากบริษัทฯ มีส่วนของหนี -สินที�เป็นเจ้าหนี -การค้า และเงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้าในช่วง
ปลายปีจํานวนมาก ซึ�งอาจทําให้อตัราส่วนที�ธนาคารกําหนดเพิ�มขึ -นอย่างมีนยัสําคญั ทางบริษัทฯ จึงได้ชี -แจงให้
สถาบนัการเงินทราบ และจะกําหนดเฉพาะหนี -สินที�มีภาระดอกเบี -ยเป็นฐานในการคํานวณแทนหนี -สินรวมทั -งหมด
ตอ่ไป 

� รายจ่ายเพื$อการลงทุน 
 ในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื�อการลงทนุตามปกตขิองการดําเนินธุรกิจ โดยไมม่ีรายจ่ายจากการ
ลงทนุที�มีนยัสาํคญั และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้ลงทนุซื -อที�ดนิเพื�อขยายโรงงาน
ในอนาคต และในปี 2559 บริษัทฯได้มีการลงทนุในการสร้างศนูย์ซอ่มรถบรรทกุ 1 แหง่ ที�จงัหวดัชลบรีุ ที�ใช้ชื�อ สบิล้อ 
24 ชั�วโมง 

 





       บริษัท ช ทวี 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. นางเพญ็พิมล เวศย์วรุตม์ 
- ประธานคณะกรรมการ

บริษัท 
 
แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 2 มกราคม 2556 

 
 

55 - อนปุริญญา คณะบญัชี 
กรุงเทพการการบญัชีวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พี�สาวนายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

0.028 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2532– ปัจจุบนั 
 
 

2510 - ปัจจุบนั 

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

- นําเข้าส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย
กระเป๋าผ้า 

 

- ประกอบธุรกิจจําหน่ายรถยนต์และอะไหล่
รถยนต์ 

 

2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 18 พฤศจิกายน 2537 
 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

50 - อนปุริญญา 
วศิวกรรมยานยนต์ 
Yomiuri Rikosem College 
ประเทศญี�ปุ่ น 

- คณะบริหารธุรกิจ 
Sanno University 
ประเทศญี�ปุ่ น 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
 

น้องชาย  
นางเพ็ญพิมล 
เวศย์วรุตม์ 

41.221 2538 - ปัจจุบนั 

 
 

2538 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

- กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

- เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท ช ทวี 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 

- เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 
 

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 
82/2010 

 
 

 

 

2548–ปัจจบุนั 

 
2559– ปัจจุบนั 

 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 

2558– ปัจจุบนั 

 
 

 

2539– ปัจจุบนั 

 

 
 

 

2533 – ปัจจบุนั 
 
 

 

2520 - ปัจจุบนั 
 
 

 

2482– ปัจจุบนั 

 
 

2535 - 2558 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
 

- ประธานกรรมการ 
บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง(เคเคทีที)จํากดั 
 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 
 
 

- กรรมการ 
  บริษัท เอพีเอสมสัต-ิเทรด จํากดั 

 
 

- กรรมการ 
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

 

- กรรมการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
 

- กรรมการ 
บริษัท ทวีแสงไทย จํากดั 
 

- กรรมการ 
บริษัท วอลแลพทรัคแอนด์ บสั จํากดั 

 

 
 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั &งตู้
บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํ &าหนกัเบา 

- จําหน่ายและตดิตั &งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

-การก่อสร้างอาคารที�ไม่ใช่ที�พกัอาศยั 
 
 

- จดัหาเทคโนโลยีรถโดยสารที�ใช้ก๊าช
ธรรมชาตเิป็นเชื &อเพลิงเพื�อผลิตและ
ประกอบรถโดยสาร 

-ประกอกกิจการนําเข้าส่งออกแทรคเตอร์และ
รถหวัลาก 

 
 

- 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�องจกัรกล เครื�องยนต์ รถ
แทรคเตอร์ 

 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ &นส่วน
อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

 



       บริษัท ช ทวี 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 

3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 15 สิงหาคม 2538 
 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท 

- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 
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- ปริญญาตรี 
คณะมนษุย์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Accreditation 

Program (DAP) 
SET/2012 

พี�สาวนายสรุเดช 
ทวีแสงสกลุไทย 

3.326 2538 – ปัจจบุนั 
 
 

 
 
 

 
 
 

2548 – ปัจจบุนั 
 

 

2559– ปัจจุบนั 

 
2559– ปัจจุบนั 

 
 

2559– ปัจจุบนั 
 

2559– ปัจจุบนั 
 

2559– ปัจจุบนั 
 

 

2552– ปัจจุบนั 

 
 

 

- กรรมการ/กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เจวีซีอี 
 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เลคเิซแ่อนด์ ช.ทวี 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 

- กรรมการ 
บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 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 

 

- จําหน่ายและตดิตั &งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

- ติดตั &งระบบตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ(GPS) รถประจําทาง
โดยสาร 

- ตดิตั &งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหลอด LED 
 

- จัดสร้างโรงคลุมสําหรับต่อเรือตรวจการณ์
ไกลฝั�ง (OPV) 

- ผลิตบล็อกตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกล
ฝั�ง (OPV) 

- ให้เช่าพื &นที� ซื &อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 



       บริษัท ช ทวี 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 

นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
(ตอ่) 

 
 

2535 - ปัจจุบนั 
 
 

 

 

2532– ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
บริษัท วอลแลพทรัคแอนด์ บสั จํากดั 
 

- กรรมการ 
บริษัท บางกอก ซีทีวี อินเตอร์เทรด จํากดั 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ &นส่วน
อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครื�องยนต์ 

 

- นําเข้า ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย
กระเป๋าผ้า 

 

4. นายศริิวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
- กรรมการบริษัท 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 28 กนัยายน 2555 
 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี�ยง สรรหา 
และกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการบริหาร 
 
 

38 - 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- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555- ปัจจบุนั 
 
 
 

2554– ปัจจุบนั  
 
 

2527– ปัจจุบนั 
 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
   บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด 
   คา่ตอบแทน 
- กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- 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 



       บริษัท ช ทวี 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 

5. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที�12 ตลุาคม2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจ 
Southeastern University 

- ปริญญาโท 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 
Fordham University New 
York, USA 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
(เกียรตนิิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- คณะนิตศิาสตร์ภาคบณัฑติ 
(2 ปี)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที� 
28/2003 

- ไม่มี - - 2555- ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2558–2558 
2545–2557 

 
 

 
 
 
 
 
 

2551-2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2557– ปัจจุบนั  
 
 
 

2556– ปัจจุบนั 
2550– ปัจจุบนั 
 
 

2251-2554 
 
 

- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั(มหาชน) 
 
 
 
 
 

- กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต 
- กรรมการบริหาร กองทนุโทรคมนาคมเพื�อ

กิจการสาธารณะ USO 

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

- ธุรกิจนํ &ามนั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ดําเนินธุร กิจด้านสื�อสารมวลชน ได้แก่ 
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ โ ม เ ดิ ร์ น ไ น น์  ส ถ า นี
วทิยกุระจายเสียง และสํานกัข่าวไทย 

 
 
 
 
 
 
 

- สถาบนัการเงิน 
 
 
 

- สถาบนัการศกึษา 

 
 
 
 
 

- หน่วยงานราชการ 
 



       บริษัท ช ทวี 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 

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ(ตอ่) 
 
 
 
 

2551-2553 
 
 

 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

- สถาบนัการเงิน 
 
 

 

6. นายอาษา ประทีปเสน 
- กรรมการอิสระ 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 28 กนัยายน  2555 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

บริหารความเสี�ยง สรรหา 
และกําหนดคา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขา วศิวกรรมเครื�องกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุี 

- ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 
วศิวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุี 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
สาขา การคลงั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• Monitoring fraud risk 

management (MFM) รุ่น

- ไม่มี - - 2557-ปัจจบุนั 
 
 

2555- ปัจจบุนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
2535 - 2557 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
   บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด 
   คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ศาสตราจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุี 

- รองศาสตราจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุี 

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

 

 
 
 
 
 

 

 
- สถาบนัการศกึษา 



       บริษัท ช ทวี 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 

นายอาษา  ประทีปเสน (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที� 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 
statement รุ่นที� 11/2007 

• Finance forNon-
finance-director (FND) 
รุ่นที� 37/2007 

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



       บริษัท ช ทวี 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 

7. นายชัชวาล เตรียมวจิารณ์กุล 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 5 มีนาคม 2556 
 

- ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ บริหาร
ความเสี�ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
(การเงิน) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ( นิด้า ) 

- ประกาศนียบตัรบณัฑติ
ชั &นสงู (การสอบบญัชี) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑติ 
 (การบญัชี) 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ประเทศไทย (CPA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) 

- CFO Certification 
Program 
สภาวชิาชีพบญัชี 

- วฒุบิตัรกฎหมายภาษีอากร 
ศาลภาษีอากรกลาง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
• How to develop  

- ไม่มี - - 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 

2551 – 2558 
2558 – 2558 

 
2547 – 2557 

 
 

 
 

2555 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2552- 2554 
 
 

-ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 บริหารความเสี�ยง  สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั
(มหาชน) 
 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี�  จํากดั (มหาชน) 
 
 

- รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

- ธุร กิจหลักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ 
ก่อสร้าง 
 
 

 

- ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ให้บริการที�
ปรึกษาทางการเงิน และบริหารสินทรัพย์
ด้อยคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 

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

- ให้บริการโครงสร้างพื &นฐานโทรคมนาคมใน
ส่วนของการให้บริการโทรศพัท์พื &นฐาน



       บริษัท ช ทวี 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 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Management 
(HRP)รุ่นที� 07/2015 

• Director Certification 
Program (DCP) 
 รุ่นที� 174/2013 

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

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

- อบรมสมัมนากบั IOD และ 
SET 
• Collective  Action 

Coalition  Against 
Corruption (CAC) 

• CG Forum 1 – 4/2014 

• CGR Scorecard 
Workshop 

• Research Alliance 
Dialogue on Corporate 
Governance 2014 

• R-ACF 1/2016 By IOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 

2556 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2555 - 2557 
 
 
 
 

2551 - 2554 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สมาร์ทคอนซลัติ &งแอนด์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

 
 
 
 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท ธิ &งค์พลสั ดจิิตอล จํากดั 
 
 

 

 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากดั 
 
 
 
 

 
 
 

- ที�ปรึกษาทางธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
ศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

จํานวน 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 
และการให้บริการบอรดแบรนด์อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

 

- ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ
ให้บริการวางระบบบัญชี การเงิน ภาษี
อากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการประเมินความเสี�ยง ตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในและการสอบบญัชี 
 

- ประกอบธุร กิจให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และให้บริการขายสื�อโฆษณา
ด้านการตลาด และเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
(มหาชน) 

 

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

 

- สถาบนัการศกึษา 



       บริษัท ช ทวี 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 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 
(ตอ่) 

• Ethical Leadership 
program (ELP) 3/2016 
 

8. นางสมนึก แสงอินทร์ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 26 พฤศจิกายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 

- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

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

• Company Secsetary 
Program (CSP) รุ่นที�
20/2006 

- Code of Conduct by SET 
2007 

 

- ไม่มี - 0.006 2557 – ปัจจบุนั 
2557–ปัจจบุนั 

 
2553-2557 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2546 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2557-2557 
 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหาร 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-    
 
  

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- อาจารย์พิเศษ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สรุาษฎร์ธานี) จํากดั 

 
 

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

- สถาบนัการศกึษา 

 
 

 
 

- อสงัหาริมทรัพย์ 

9. 
 
 
 

นายนิติธร  ดีอําไพ 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 3 เมษายน2557 

47 - ปริญญาตรี ( บช.บ.)  
คณะบญัชีมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑติย์ 

• Director Certification 

- ไม่มี - 0.0006 2557- ปัจจบุนั 
 

 
 
 
 
 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน 
- เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหาร

ความเสี�ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

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



       บริษัท ช ทวี 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-การเงิน 
- เลขาคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ บริหารความ
เสี�ยง สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

 
นายนิตธิร  ดีอําไพ 
(ตอ่) 

Progrem (DCP) รุ่นที�
192/2014 

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

• Anti-Corruption The 
Practical Guide ACPG 
23/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551 – 2556 
 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้ อํานายการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ศนูย์การได้ยินดีเมด จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

10. นายประสบสุข บุญขวัญ 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน 2554 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-พฒันาธุรกิจใน
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - 0.001 2555- ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

 

 

 
2554-2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558– ปัจจุบนั 
 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-พฒันาธุรกิจ

ในประเทศ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การตลาดใน
ประเทศ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 

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



       บริษัท ช ทวี 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 

นายประสบสุข บญุขวญั(ตอ่) 2553-2554 
2538 - 2553 

- ผู้จดัการฝ่ายทั�วไป 
- ผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  
 

11. Mr.Sven Markus Gaber 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน 2554 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การตลาด
ตา่งประเทศ 

 
 

49 - ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ 
สาขาวิศวกรรมเครื�องกล
สถาบนั DAA-
THCHNIKUM 
GEMEINNUETZIGE 
GMBH 

- ไม่มี - - 2555- ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 

 

 
 
 
 

2552-2553 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

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

12. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน2554 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-ทั�วไป 
 

 

60 - ปริญญาตรี  
คณะศลิปะศาสตร์บณัฑิต 

 สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - 0.010 2555- ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-ทั�วไป 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

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



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 13 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. 
 
 
 
 
 
 

นายนพรัตน์ แสงสว่าง 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน2554 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรุี 
 

 

- ไม่มี - 0.011 2555- ปัจจบุนั 
2554- ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559– ปัจจุบนั 
 

2559– ปัจจุบนั 
 
 

2559– ปัจจุบนั 
 
 

2558– ปัจจุบนั 

 
2558– ปัจจุบนั 

 
2541 - 2554 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การผลิต 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 
- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 
 

- กรรมการ 
กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 
 

- กรรมการ 
บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

- กรรมการ 
บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 
 

- ผู้จดัการแผนกบริหารการผลิต 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

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

 
 
 
 
 

- จัดสร้างโรงคลุมสําหรับต่อเรือตรวจการณ์
ไกลฝั�ง (OPV) 

- ผลิตบล็อกตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกล
ฝั�ง (OPV) 
 

- จัด หาเ ทค โนโล ยี ร ถ โด ยสาร ที� ใ ช้ ก๊ าช
ธรรม ชาติ เ ป็น เ ชื &อ เพลิ ง เ พื� อผลิ ตแล ะ
ประกอบรถโดยสาร 

 
- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ

เช่าซื &อรถบรรทกุ 

- ให้เช่าพื &นที� ซื &อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 14 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

14. นายอภชิัย  ชุมศรี 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 4 มิถนุายน2556 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-ความเสี�ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - ปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
บณัฑติ  
สาขาวิศวกรรมเชื�อม
ประกอบมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น 

• ประกาศนียบตัร  
MINIMBA 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา 

• HOW TO DEVELOP A 
RISK MANAGEMENT 
PLANHRP 9/2016by 
IOD 

• กลยทุธการบริหารความ
เสี�ยง  จดัโดยสถาบนัเพิ�ม
ผลผลิตแหง่ชาติ  

- ไม่มี - 0.005 2556- ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 

 
 
 

 
 
 
 

2539 - 2556 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ความเสี�ยง 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบต้นทนุ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 
 

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

15. นายนิรุต ิ สุมงคล 
- กรรมการบริหาร 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 4 มิถนุายน2556 
 

51 - ปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
วชิาเอกครุศาสตร์
อตุสาหกรรมบณัฑติ 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขา

- ไม่มี - 0.015 2556- ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 

 
 
 

- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – ออกแบบ

วศิวกรรม 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 

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



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 15 

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-ออกแบบวิศวกรรม 

 
นายนิรุต ิ สมุงคล 
(ตอ่) 

ไฟฟ้ากําลงั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น 
 

 

 
 
 

 
 

2537- 2556 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้จดัการแผนกวศิวกรรม 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายผดุงเดช เอื Dอสุขกุล 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร-พฒันาธุรกิจ
ตา่งประเทศ   
 
แตง่ตั &งเมื�อ 

วนัที� 21 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 

45 - ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.0006 2558- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557–2558 
2551–2556 

 
 

2556–2557 
 

- กรรมการบริหาร  
-  รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-พฒันาธุรกิจ

ตา่งประเทศ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  
 

 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้จดัการทั�วไป 
- ผู้จดัการทั�วไป 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- ผู้จดัการศนูย์ซอ่มบํารุงยานพาหนะบริษัท 
ลินฟ็อกซ์ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) 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 
 
 
 
 

- ผู้ ดําเนินงานด้านการบริหารคลงัสินค้าและ
ขนส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าและ
บริษัทผู้ผลิตสินค้าชั &นนําที�มีสาขามากมาย
ทั�วประเทศ 

 
 



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที� 16 

ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

17. นายบํารุง  ชินสมบัติ 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร–งานบริการ 
 
แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 21 กรกฎาคม  2558 

63 - ปริญญาตรี  
คณะเศรษฐศาสตร์     
สาขาการเงินการคลงั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่มี- - 2558– ปัจจุบนั 
 
 
 

2556–2558 
 
 
 
 
 

 

2552 - 2556 
 
 

- กรรมการบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-งานบริการ 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  

 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย-การตลาดในประเทศ
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ผู้จดัการฝ่ายขาย-การตลาดในประเทศ

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

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

 
 
 
 
 
 

18. นายศักรินทร์ อุ่นนิ�ม 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร– การตลาดในประเทศ 
 
แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 21 กรกฎาคม  2558 

 
 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

การจดัการการตลาด  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

-ไม่มี- 0.010 2558– ปัจจุบนั 
 
 

2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2541 - 2556 

- กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร-การตลาดในประเทศ   
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายขายราชการ   
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการฝ่ายขายราชการ  
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

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



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
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ลําดับ รายชื�อ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ตาํแหน่งและชื�อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

20. นางสาวยิ�งหทัย  ปอนพังงา 
 - เลขานกุารบริษัท 

แตง่ตั &งเมื�อ 
วนัที� 1 มิถนุายน2554 

 

 
 
 
 
 

41 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ วชิาเอกการ

บญัชี มหาวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

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

• Effective Minute Taking 
(EMT) รุ่นที� 26/2013 
• Company Secsetary 

Program(CSP) รุ่นที�
48/2012 

- ไม่มี - 0.016 2556 - ปัจจุบนั 
2556- ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550 – 2556 
2543–2555 

 

- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
- หวัหน้าพิธีการ นําเข้า-ส่งออก 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 
บริษัทจดทะเบียนอื�น 
- ไม่มี-     
 
 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- เลขานกุารบริษัท 
- 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 จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื�อ 
 

CHO 
บริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวข้องข้องกัน 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

กรรมการ  
นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ X 

      
/ 

    
/        

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย /, XX / / 
 

/ 
 

/ 
   

/ 
  

/ / / / / / / 

นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย /, // / 
 

/ 
   

/ 
   

/ 
 

  / / / / / 
นายศริิวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย /, // 

    
/ 

  
/ / 

   
       

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ / 
            

       

นายอาษา  ประทีปเสน / 
            

       
นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ / 

            
       

ผู้บริหารระดับสูง 

นางสมนึก แสงอินทร์ // 
            

       

นายนิตธิร  ดีอําไพ // 
            

       

นายประสบสขุ บญุขวญั // / 
           

       

Mr.Sven Markus Gaber // 
            

       

นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั // 
            

       

นายนพรัตน์  แสงสวา่ง // 
 

/ 
        

/ 
 

 /    / / 

นายอภิชยั  ชมุศรี // 
            

       

นายนิรุต ิ สมุงคล // 
            

       

นายผดงุเดช เอื &อสขุกลุ // 
            

       

นายบํารุง  ชินสมบตัิ // 
            

       

นายศกัรินทร์ อุ่นนิ�ม // 
            

       
เลขานุการบริษัท 

นางสาวยิ�งหทยั  ปอนพงังา        



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 
 

  บริษัทย่อย 
 1. บจ. ช.ทวี เทอร์โมเทค 

 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 
1. บจ.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)                             
2. บจ.วอลแลพทรัคแอนด์ บสั                          
3. ห้างหุ้นสว่นจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี                   
4. บจ.ช.รวมทวี ลสิซิ�งแอนด์เรียลเอสเตท 

5. บจ.ทวีแสงไทย                                             
6. บจ.บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด                      

  7.  บจ.รวมทวี ขอนแก่น                       
8.  บจ.รวมทวีมอเตอร์เซลล์ 

 9.  บจ.เอพีเอสมสัต-ิเทรด 
10. บจ.โอเจ ดเีวลอปเมนท์ 
 11. หจก. ตั &งฮั�วซิงนครปฐม 

 12. บจ. ขอนแก่นพฒันาเมือง (เคเคทีที)  
 13. กิจการร่วมค้า เจวซีีซ ี
 14. กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีว ี
15. กิจการร่วมค้า เจวีซีอี 
 16. กิจการร่วมค้า เลคิเซแ่อนด์ ช.ทว ี
 17. กิจการร่วมค้า เจวซีีเคเค 
 18. กิจการร่วมค้า เจวีโอพีว ี

             X =  ประธานกรรมการบริษัท    
               /=  กรรมการบริษัท     
            XX= ประธานกรรมการบริหาร     
              //=  กรรมการบริหาร 
      CHO= บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 หน้าที� 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย   

 
                                                                                       (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 หมายเหต ุ

 X    =  ประธานกรรมการบริษัท   

                             /    =  กรรมการบริษัท     

 
                                                                                                             

รายชื�อ 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั 

กรรมการ   

นายสรุเดช    ทวีแสงสกลุไทย / 

นางสาวอศันา    ทวีแสงสกลุไทย / 

นายประสบสขุ  บญุขวญั / 



    บริษัท ช ทวี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  วิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

• Financial Statements Review for Internal 
Audit เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2559 
• Audit Manager Tools and Techniques เมื�อ

วนัที� 7-10 มิถนุายน 2559 
• Internal Auditing Certificate Program(IACP) 

เมื�อวนัที� 17,23-24,30-31 พฤษภาคม 
7,14,20-21,28 มิถนุายน  4-5 กรกฎาคม 2558 

• Integrated Audit 
   เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2558 
• Audit Committee Seminar Get Ready for 

the Year End 
เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน  2558 
• 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 
• Tools and Techniques for the Beginning 

Auditor  เมื�อวนัที� 5-9 กมุภาพนัธ์  2556 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 

ม.ค. – ต.ค. 2555  
 

 
2550 – 2555 

 
 

2546 – 2555 
 
 
 
 

 

-  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
   บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน) 
-  เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายใน  
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) 
 
-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  
  บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 
 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  
   บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
 

 

• คร อ บค ลุม การ สอ บทานใ น เ รื� อ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน การกํากบัดูแลกิจการ
ที�ดี และการบริหารความเสี�ยง 

• ความถูกต้องเชื�อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

• การปฏิบตัติามนโยบาย วธิีการปฏิบตั ิ
กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 

• การตรวจสอบรายการที�อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี�ยงและการควบคมุ
ภายในเพื�อป้องกันการเกิดทุจริต ใน
องค์กร  

• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร 

• การดแูลรักษาทรัพย์สิน 

 

 

 



    บริษัท ช ทวี 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 

 

32 -    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ      มหาวิทยาลยั
ภาคกลาง  จงัหวดันครสวรรค์ 
• ได้รับหนงัสือสําคญัแสดงการขึ nนทะเบียนเป็นผู้

รับรองลายมือชื�อสํานกัทะเบียนธุรกิจ 
• ประกาศนียบตัรสํานกัอบรมวิชาว่าความ แหง่

สภาทนายความ 
•  Anti-corruption Training Courses 
• อบรมการประเมินคณุภาพ การประชมุสามญั

ประจําปีของบริษัทจดทะเบียน ครั nงที� 1 ตอน “ 
ตวิเข้มให้เตม็ 100  ” 

• อบรมวธิีการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจด
ทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through  

 

 

 

 

 

 

 

 

2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2552-2554 
 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย / Compliance  
   บริษัท ช ทวี 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 n ดําเนินการ
ด้านคดีความทั nงทางแพ่งและอาญา 
บังคับคดี  ที� เ กี�ยวข้องกับบริษัทและ
บริษัทในเครือ 

•   จัดทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไข
เปลี�ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติ
ตา่งๆ ตอ่หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง 

• ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติ
กรรมและสัญญา ทางทะเบียน เกี�ยว
ด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ  

• ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา 
ตดิตาม ทวงหนี n และบงัคบัคดี 



เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ ี- 



เอกสารแนบ 5 

 

- ไมม่ ี- 
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