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หน้าที่ 1.1 - 1 

 ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) “CHO”  ได้ผสานเทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมระดบัสากลเข้ากบัการบริหารอยา่งมอือาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของผู้บริหาร และทีมงาน ทัง้ด้าน

งานวิศวกรรม และด้านการบริหารท่ีสัง่สมมานาน  ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ ตลอดจน

สามารถขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจบริหารโครงการด้านการขนสง่ทัง้รถและระบบราง และให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์

ของบริษัทฯ  อาทิ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังของกองทพัเรือ (Offshore Patrol Vessel : OPV) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกบั

บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ในการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการตอ่เรือไทย 

ให้แข่งขนัได้ในระดบัภมูิภาค   โครงการบริหารงานซ่อมบํารุง และศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับ บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต 

(ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ท่ีมีรถมากกวา่ 1,000 คนั เป็น

ต้น อีกทัง้การขยายงานด้านการซอ่มบริการรถเชิงพาณิชย์ 24 ชัว่โมง ภายใต้ช่ือโครงการ “สบิล้อ 24 ชัว่โมง by CHO” 

 

วิสัยทศัน์ CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 

CHO จะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมอือาชีพ ด้วยองค์ความรู้

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเช่ือมัน่ ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม และ

สิง่แวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจและสร้างความสขุ

แก่ผู้ ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 

 

พันธกจิ 

• การสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 

• ขยายการรับรู้ และความตระหนกัใน Brand พร้อมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั Brand CHO 

• ผลติสนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม มีความยัง่ยืน ความปลอดภยั 

• สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

• ศกึษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยีใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

• มีความเป็นเลศิด้านการเงิน และการตลาด 

• มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ TQA และด้านนวตักรรม 

• สร้างอตัลกัษณ์คนพนัธุ์ CHO  

 

เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to drive innovative developments 

ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรม และสง่เสริมความคิดใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา    

H   =   High Performance Organization under Good Governance  

องค์กรสมรรถนะสงู มีระบบการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
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O   =   One of a kind along with identity of “CHO” species  

 มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธุ์ CHO  

 

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

 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เอกลกัษณ์ ปรับปรุงครั้งที ่17 

 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

 กลุม่ครอบครัวทวีแสงสกลุไทย (หรือ “กลุม่ ช.ทวี” ) โดย นายชอ ทวีแสงสกลุไทย และนางอษุา  ทวีแสงสกุลไทย เป็น

ผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวดัขอนแก่น และเป็นผู้ ริเร่ิมธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายรถบรรทกุตัง้แต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยาย

ธุรกิจไปยงัการผลิต และต่อตวัถงัรถบสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตวัถงัรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนสง่ประเภทต่างๆ   

กลุ่ม ช.ทวี ได้พฒันาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพ่ือการพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตวัถังรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทกุของลกูค้าเพ่ือให้ได้โครงสร้างตวัถงับรรทกุท่ีแข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกบัประเภทของ

งานขนสง่ ใช้งานได้ในทกุสภาพถนน และทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศ 

 ในรุ่นท่ีสองของกลุม่ ช.ทวี นําโดย นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย บตุรชายของ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอษุา   

ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญ่ีปุ่ น มองเห็นแนวโน้มความ

ต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้าจํานวนมาก ด้วยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทัง้เลง็เห็นถึงความสําคญัของนวตักรรมด้านการ

ตอ่ตวัถงัรถบรรทกุท่ีอาศยัเทคโนโลยีชัน้นําจากตา่งประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิ่งขึน้ในอตุสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต 

จึงได้ตดัสนิใจก่อตัง้ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทนุ

ระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตวัถงัรถบรรทกุ และ

รถพ่วงชัน้นําจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”)  เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต  ประกอบ

ตวัถัง และติดตัง้ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบียน  10.00

ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุ่มผู้ ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน 

 ทัง้นี ้CTV-1993 (เดิมช่ือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี ้จํากดั” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 

(เดิมช่ือ Emil Doll ) มีประสบการณ์ด้านการผลติ และประกอบตวัถงัรถเพ่ือการพาณิชย์ ท่ีมีการพฒันาด้านวิศวกรรมยานยนต์ 

มาเป็นเวลานาน ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

 CTV-1993 เร่ิมธุรกิจผลิต และประกอบตวัถังรถบรรทุก ตวัถังรถบสั และได้พฒันาเทคโนโลยีการบรรทุก

ขนสง่ในประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2533 ปัจจบุนั CTV-1993 ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตวัถงัรถ โดย

เปลีย่นไปประกอบธุรกิจจําหนา่ยหวัรถบรรทกุ รถพว่งทกุชนิด และให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถบรรทกุ 

 DOLL เร่ิมธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ  ตัง้แต่ปี 2465 (สมัยหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี 1) ซึง่ DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสําหรับบรรทกุวสัดท่ีุมีนํา้หนกัมาก 

และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวสัดท่ีุมีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ตอ่มาในปี 2557 DOLL 

ได้เปลีย่นผู้บริหารเป็นบริษัทกลุม่การเงิน CMP. ทําให้มุ่งเน้นในการขายมากกว่าการพฒันาสินค้า และในปี 

2559 CHO หมดสญัญาระหว่างกนักบั DOLL และไม่ได้ต่อสญัญาอีก โดยนบัจากนัน้เป็นต้นมา CHO ได้

เปิดรับความร่วมมือทางพนัธมิตรกบัเจ้าของเทคโนโลยีผ่านการทํา MOU กบับริษัทท่ีมีนวตักรรมท่ีสามารถ

ถ่ายทอดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์กบั CHO เช่น Faymonville จากประเทศเบลเยียม ซึ่งมียอดขายติด 1 ใน 
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3 ของโลก และมีเทคโนโลยีในการผลิตรถใหญ่ หลากหลายแบบ  Siemens AG จากประเทศเยอรมนี เป็น

บริษัทท่ีมีการพฒันาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิระดบัโลก เป็นต้น 

 

 นอกจากนี ้ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกบันกัธุรกิจชาวฝร่ังเศสก่อตัง้ “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด” (“CTV-

TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาว

ฝร่ังเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็น

ไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา สําหรับรถขนสง่สินค้า อาหารสด และแห้ง เพ่ือรักษาคณุภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทัง้ด้านรูปร่าง 

คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูิของสนิค้า ให้คงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัก่อนทําการขนสง่ ปัจจุบนั CTV-TMT มีทนุจดทะเบียนและ

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 20.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ และ

ปัจจุบนัยงัคงเป็นกรรมการ และผู้บริหารหลกั ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสว่นท่ี CTV-1993 ถืออยู่ทัง้หมดนบัตัง้แต่ปี 

2545 เป็นต้นมา สง่ผลให้กลุม่ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทนุจดทะเบียนก่อน 

การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในระหวา่งวนัท่ี 2-7 พฤษภาคม 2556 โดย

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน และเรียกชําระเพ่ิมจํานวน 50.00 ล้านบาท และนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ

ไอ และตอ่มา บริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทรุ่นท่ี 1 (“CHO-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

โดยไม่คิดมลูค่าในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย โดยเมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายในการใช้

สทิธิ (มีการใช้สทิธิ CHO-W1 ทัง้หมด 8 ครัง้ รวมจํานวนใช้สทิธิทัง้หมด 355,575,489 หนว่ย หรือคิดเป็นสดัสว่น 98.77% ของ

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิฯทัง้หมดท่ีออกจําหนา่ย)  

เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบกําหนด

วตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank 

Limited จํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้  0.25 บาทต่อหุ้น โดย Macquarie Bank Limited ได้ทําการจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้หมด 4 ครัง้ รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 26,000,000 หุ้น คงเหลอืหุ้นรอการจองซือ้

จํานวน 159,000,000 หุ้น ซึง่จะครบกําหนดตามสญัญา 1 ปี ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2562  

และรวมถึง วนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจ

ทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น (ไม่

เกินร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีมีมติ) และ/หรือ เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) จํานวน 

ไมเ่กิน 354,882,531 หุ้น (ไมเ่กินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีมีมติ) โดยในช่วงเดือนธนัวาคม 2561 บริษัทฯ จดัสรรหุ้น

เสนอขายให้กับนายมารัตน์ แซ่ลิม้ จํานวน 69,944,744 หุ้น และจัดสรรหุ้นเสนอขายให้กับนายปภินวิชช์ เชิงชวโน จํานวน 

30,000,000 หุ้น รวมทัง้ 2 ราย จํานวน 99,944,744 หุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 

460,279,620.25 บาท และทนุชําระแล้วจํานวน 327,221,629.25 บาท มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นมา และพฒันาการท่ีสาํคญั ดงันี ้

ปี  เหตุการณ์ที่สาํคัญ 

ปี 2559   เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) ครัง้ท่ี 6 จํานวน 4,432,100 หนว่ย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วเมื่อวนัท่ี 

5 เมษายน 2559 จาก 228,478,200 บาท เป็น 229,586,225 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 

2,216,050 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
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 บริษัทฯ เซ็นสญัญากบั บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ ERP on Cloud 

ภายใต้ช่ือโปรแกรม SAP Business By Design เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2559 เพ่ือนําระบบมาพฒันาการ

ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท เนทติ

เซนท์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาสําหรับงาน Implement ระบบ ERP ด้วยโปรแกรม SAP Business By Design 

เพ่ือวางระบบให้เข้ากบัธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําข้อมลูจากทกุหน่วยงานของบริษัทฯ เช่ือมโยงกนั

ด้วยระบบ ERP เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้องแม่นยํา และรองรับ

แผนการเปิดศนูย์ซอ่มบํารุงรถเพ่ือการพาณิชย์ One Stop Services อีก 8 ศนูย์ทัว่ประเทศ รวมถึงงานขาย

และงานบริการหลงัการขายในกลุม่ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ของบริษัทฯ ได้ทกุท่ีทัว่โลก 

 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เลเคเซ่ ไลท์ติง้ จํากัด ได้จัดตัง้กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี เมื่อวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2559 เพ่ือดําเนินธุรกิจติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหลอด LED 

 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากัด ได้จัดตัง้กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี เมื่อวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2559 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติบลอ็กตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (OPV) 

 บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทอิสท์อินโนเวชัน่ จํากดั ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้า เจวีซีอี เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2559 

เพ่ือดําเนินธุรกิจติดตัง้ระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิการเดินรถ (GPS) รถประจําทางโดยสาร 

และได้จดทะเบียนยกเลกิการจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2560  

 บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากดั ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้า เจวีเคเค เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 

2559 เพ่ือดําเนินธุรกิจจดัโรงคลมุสาํหรับตอ่เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (OPV)  
 เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี จํากัด 

(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้จดจําได้ง่ายขึน้  

 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ในช่ือ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 

1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” จํานวนรวมไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 

1,000 บาท มลูคา่รวมทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท วนัท่ีออกหุ้นกู้ตามสญัญานีห้มายถึง วนัท่ี 

16 มิถนุายน 2559 

 เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) ครัง้ท่ี 7 จํานวน 20,730,850 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วเมื่อ

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 จาก 252,497,031.25 บาท เป็น 258,198,015 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิม

ทนุจํานวน 10,352,986.49 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) ครัง้ท่ี 8 (ครัง้สดุท้าย) จํานวน 136,499,739 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ

ชําระแล้วเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 จาก 258,198,015 บาท เป็น 295,735,443.25 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 68,167,969.70 บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารถเกราะล้อยาง สะเทิน้นํา้ สะเทิน้บก กับบริษัท

อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศชัน้นําใน Singapore  
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ปี 2560   บริษัทฯ ขยายสาขาศนูย์ซ่อมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ในช่ือ "สิบล้อ 24 

ชั่วโมง by CHO" แห่งแรกท่ีจงัหวดัชลบรีุ เปิดให้บริการซ่อมบํารุงรถบรรทกุ เคร่ืองยนต์ ตงัถงั หางพ่วง 

ระบบช่วงลา่ง ระบบไฟฟ้า และจําหนา่ยอะไหลต่า่งๆ   

 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนจํานวน 1,237,051.25 บาทจากการตดัจําหน่าย

หุ้นสามญัจํานวน 4,948,205 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้น

ปันผลประจําปี 2558 และสว่นท่ีเหลอืจากการรองรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัท รุ่นท่ี 1(CHO-W1)  

 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชัน้สูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง สาขาโลจิสติกส์ สาขาเมคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชนั (ขอนแก่น) ได้มอบวฒุิบตัรและติด

ดาว 3 ดวง ให้กบัพนกังานของบริษัทฯ ซึง่ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาให้เช่ากบัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 

เพ่ือให้เช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจําทาง จํานวน 

2,600 คนั ท่ีบริษัทได้ชนะการประมลูมลูคา่โครงการรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,665,000,000 บาท 

  เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ลงนาม MOU “โครงการบริการจดัการทางการเงินผ่านระบบ KTB 

Digital Platform ในโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี ้(KHONKAEN Smart City)” ร่วมกบั ธ.กรุงไทย (KTB)  

ขอนแก่นพฒันาเมือง (KKTT) และจัมป์อพั (JUMPUP)  เพ่ือการสนบัสนุนข้อมลูและให้ความร่วมมือ

ระหวา่งกนัในงานบริหารจดัการทางการเงิน อาทิ ออกบตัร e-Money Card  การรับชําระด้วย QR Code 

ผา่นอปุกรณ์ Smart Device ภายใต้ระบบงานมาตรฐานของ KTB 

 เมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ตัง้กิจการค้าร่วม (Consortium) กบับริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด 

(มหาชน) ในนาม “กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO” เพ่ือเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซือ้รถโดยสารปรับอากาศ

ใช้เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและ

บํารุงรักษารถโดยสาร และได้ลงนามในสญัญาฯ เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 มลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 

4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) แบง่เป็นรถโดยสารมลูคา่ 1,891 ล้านบาท  และวา่จ้างซอ่มแซมและ

บํารุงรักษาตลอดระยะเวลา 10 ปี รวม 2,370 ล้านบาท 

 เมื่อวนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมลงทนุกบับริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง (เคเคทีที) จํากดั เพ่ือเข้า

ร่วมประมลูโครงการขอนแก่นพฒันาเมืองในอตัราสว่นร้อยละ 49   

 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั (บริษัทย่อย) และเมื่อวนัท่ี  25 

ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เข้ายื่นประมูลโครงการขอนแก่นพฒันาเมือง 2 โครงการ โดยกิจการร่วมค้า 

CKKM และโดยนิติบคุคลร่วมทํางาน KLRTT โดยอยูร่ะหวา่งรอผลประมลู 

 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายและว่าจ้างซ่อมแซม

บํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คนั ให้กบัองค์การ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

ปี 2561   เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นกับ Macquarie Bank Limited 

จํานวนไมเ่กิน 185,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2561 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 2,000,000 หุ้น ให้ Macquarie Bank 

Limited และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2561 จาก 

295,735,443.25 บาท เป็น 296,235,443.25 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 3,597,018.50 

บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 



                                                                                                                              บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 6 

ปี  เหตุการณ์ที่สาํคัญ 

 เมื่อวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 2,000,000 หุ้น ให้ Macquarie Bank 

Limited และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 

296,235,443.25 บาท เป็น 296,735,443.25 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 3,473,750.00 

บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 10,000,000 หุ้น ให้ Macquarie Bank 

Limited และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก 

296,735,443.25 บาท เป็น 299,235,443.25 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 15,793,652.50 

บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ทําการสง่มอบรถบสั NGV ให้ ขสมก. ตามสญัญาครัง้

ท่ี 1 จํานวน 100 คนัเรียบร้อย และ ขสมก. ได้ทําการบรรจุรถเข้าวิ่งบริการทนัที ทําให้กลุ่มร่วมทํางาน 

SCN-CHO ทําการซอ่มบํารุงรถและบนัทกึรายได้คา่ซอ่มบริการ ได้ในไตรมาส 1/2561  

 วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลาง ได้มีคําสัง่ทเุลา ไม่ให้ ขสมก. ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ใน

สญัญาซือ้ขายและวา่จ้างซอ่มแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าชธรรมชาติ (NGV) 

จํานวน 489 คนั สง่ผลให้การเตรียมสง่มอบรถบสั NGV ให้ ขสมก. ตามสญัญาครัง้ท่ี 2 จํานวน 100 คนั 

ของ กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ต้องหยดุรอ  

 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ขสมก. ได้ยื่นคําร้องขอให้ระงบัคําสัง่เก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนคําพิพากษา ต่อ

ศาลปกครองกลาง และ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ได้ยื่นคําร้องขอเป็นผู้ ร้อง

สอด ในฐานะผู้ได้รับความเสยีหาย ตอ่ศาลปกครองกลางและได้รับอนมุตัิแล้ว 

     วนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ได้ยื่นคําร้องสอด ขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ระงบั

คําสัง่ทเุลาฯ และวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 กลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครอง

สงูสดุมีคําสัง่ระงบัคําสัง่ของศาลปกครองกลาง  

    เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561ศาลได้มีคําสัง่เพิกถอนคําสัง่รับคําฟ้อง และบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตาม

สญัญาซือ้ขายและจ้างซอ่มแซมบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 

489 คนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สง่มอบแล้ว 300 คนั และจะสง่มอบครบ 489 คนัภายในเดือนมีนาคม 

2562 

 วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เร่ิมทดสอบระบบ E-ticket บนรถเมล์ ของ ขสมก. 111 คนัแรก และทยอยเปิด

ทดสอบระบบ พร้อมติดตัง้ระบบ สง่มอบ ให้ครบ 2,600 คนั ภายในปี 2561 

 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งการจดัตัง้บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากดั “ARK” (บริษัทย่อย) 

เพ่ือประกอบธุรกิจ บริหารจดัการรถโดยสารประจําทาง อจัฉริยะ (SMART BUS) 

 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจดัตัง้บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากัด เพ่ือลงทนุใน

ธุรกิจผลิตและประกอบรถ ดําเนินกิจการรถรับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนกิจการรถ

รับจ้างสาธารณะ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถรับจ้างสาธารณะ 

 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 12,000,000 หุ้น ให้ Macquarie Bank 

Limited  และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 จาก 

299,235,443.25 บาท เป็น 302,235,443.25 บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 16,996,761.00 

บาท เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคล

ในวงจํากดั (Private Placement) เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 จดัสรรให้กบันายมารัตน์ แซ่ลิม้ จํานวน 
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ปี  เหตุการณ์ที่สาํคัญ 

69,944,744 หุ้น และวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 จดัสรรให้กบันายปภินวิชช์ เชิงชวโน จํานวน 30,000,000 

หุ้น รวมทัง้ 2 ราย จํานวน 99,944,744 หุ้น ได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวน 142,891,000.00 บาท เพ่ือนําไปใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรร จํานวน 

18,349,433 หุ้น 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั บริษัท เคแอลอาร์ที 

จํากดั และบริษัท อมรรัตนโกสนิทร์ จํากดั โดยมีโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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บริษัทย่อย 

1. ช่ือบริษัท : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตัง้ตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-4304-3877-78 / 0-4304-3879 

ท่ีตัง้สํานกังานในกรุงเทพฯ : เลขท่ี 96/25 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 

ทนุจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : 10 บาท ตอ่หุ้น 

จํานวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 

รายช่ือกรรมการ : 1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

บริษัท ช ทวี จาํกัด (มหาชน) (CHO) 

ทนุจดทะเบียน 460,279,620.25 บาท 
ทนุชําระแล้ว  327,221,629.25  บาท มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท 

 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั  

(CTV-TMT) 

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท 

ทนุจดชําระแล้ว 20 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 10 บาท 

จดัตัง้เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2548   

 

บริษัท เคแอลอาร์ที จาํกัด  

(KLRT) 

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทนุจดชําระแล้ว 20 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 100 บาท 

จดัตัง้เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2560  

 

บริษัท อมรรัตนโกสนิทร์ จาํกดั  

(ARK) 

ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

ทนุจดชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 100 บาท 

จดัตัง้เม่ือวนัที ่30 ตลุาคม 2561 



                                                                                                                              บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.1 - 8 

2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

3) นายประสบสขุ    บญุขวญั 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 1,999,995 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 99.99 

2) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 5 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 0.01 

                รวม 2,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

 

2. ช่ือบริษัท : บริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั (KLRT) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 555/56 หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุง่สร้าง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

โทรศพัท์ / โทรสาร : 061-8230318  

ทนุจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : 100 บาท ตอ่หุ้น 

จํานวนหุ้น : 200,000 หุ้น 

 

รายช่ือกรรมการ : 1) นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

2) นายโชคชยั  คณุวาสี 

3) นายชาญณรงค์  บริุสตระกลู 

4) นายธนะ  ศริิธนชยั 

5) นายบดนิทร์  เสรีโยธิน 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท เคเคทีทีโฮลดิง้ จํากดั 101,997 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 50.9985 

2) บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)                                 98,000 หุ้น      สดัส่วนร้อยละ 49.00 

3) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 3 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 0.0015 

                รวม 200,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

 

3. ช่ือบริษัท : บริษัท อมรรัตนโกสนิทร์ จํากดั (ARK) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : การขนส่งผู้ โดยสารด้วยรถประจําทาง (SMART BUS) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 96/25 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-2973-4382 / 0-2973-4385 

ทนุจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 1.00 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : 100 บาท ตอ่หุ้น 

จํานวนหุ้น : 10,000 หุ้น 

รายช่ือกรรมการ : 1) นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

2) นายประสบสขุ  บญุขวญั 

3) นายนพรัตน์  แสงสวา่ง 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 9,997 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 99.97 

2)  ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน                                                      3  หุ้น       สดัส่วนร้อยละ 0.03 

                รวม 10,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 
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กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหนา่ย และติดตัง้หลอดไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้า 
วนัท่ีก่อตัง้ : 2 สงิหาคม 2556 
สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                              ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ 

- บริษัท ทีเอสพี เอ็นเนอร์จี ้เซฟไลติง้ จํากดั             ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ  

เงินร่วมทนุ : 20,252,500 บาท  
    

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีซ ี
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติ ประกอบ และซอ่มแซมรถโดยสาร ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
วัน ท่ี ใ น ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 25 มิถนุายน 2556 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)                             ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ 

- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากดั                     ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ   

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหลอด LED 
วัน ท่ี ใ น ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 9 พฤษภาคม 2559 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                             ร้อยละ 10 ของเงินลงทนุ 

- บริษัท เลคเิซ ่ไลท์ติง้ จํากดั                                 ร้อยละ 90 ของเงินลงทนุ   

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   
 
   

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัสร้างโรงคลมุสาํหรับตอ่เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (OPV) 
วัน ท่ี ใ น ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 17 มิถนุายน 2559 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                             ร้อยละ 60 ของเงินลงทนุ 

- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากดั                    ร้อยละ 40 ของเงินลงทนุ   

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว :               -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
   

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติบลอ็กตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (OPV) 
วัน ท่ี ใ น ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการร่วมค้า” 

: 19 พฤษภาคม 2559 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                                ร้อยละ 50.00  

- บริษัท ช.ทวี (1993) จํากดั                               ร้อยละ 50.00  

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
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ช่ือบริษัท : นิติบุคคลร่วมทาํงาน KLRTT 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โครงการงานจ้างเหมาปฏิบตัิการเดินทางรถ โครงการการบํารุงรักษา และการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีสถานีและสว่นเก่ียวเน่ือง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนสง่
ผู้ โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) 

วนัท่ีในหนงัสอืข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  11 ธนัวาคม 2560 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั                                  ร้อยละ 60 ของเงินลงทนุ 

( เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ) 

- บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จํากดั               ร้อยละ 40 ของเงินลงทนุ   

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
 

ช่ือบริษัท : กิจการค้าร่วม “กลุ่มร่วมทาํงาน SCN-CHO” 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินงานในโครงการซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กบั

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร 
จํานวน 489 คนั 

วัน ท่ี ใ น ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ล ง 
“กิจการค้าร่วม” 

:  7 ธนัวาคม 2560 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                                  ร้อยละ 50.00  

- บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั(มหาชน)               ร้อยละ 50.00  

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ– 

ช่ือบริษัท : กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : งานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทัง้การผลติ และติดตัง้

ระบบขนสง่ผู้ โดยสารรางเบาประเภท TRAM 
วนัท่ีในหนงัสอืข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  19 ธนัวาคม 2560 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                              ร้อยละ 49 ของเงินลงทนุ 

- บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั                   ร้อยละ 45 ของเงินลงทนุ   

- บริษัท เคเทค บิลดิง้ คอนแทรคเตอร์ส จํากดั ร้อยละ 6  ของเงินลงทนุ 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ- 
 
 

  

ช่ือบริษัท : Consortium Agreement For BMTA E-Ticket Project 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : งานโครงการให้เช่าระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์  
วนัท่ีในหนงัสอืข้อตกลง 
“กิจการร่วมค้า” 

:  1 มีนาคม 2560 

สดัสว่นการร่วมทนุ : - บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                         
- Jump Up Co., Ltd.                                    

- MOL Payment Co., Ltd.                               

- Acentech (Thailand) Co., Ltd.                   

- Korea Smart Card Co., Ltd.    

(สดัส่วนการลงทนุไม่ได้ระบบุ)                     

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว  -ไมไ่ด้ระบ ุ– 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตตวัถงัรถยนต์ เพ่ือการพาณิชย์ และอ่ืนๆ ทําให้มีการซือ้ ขาย สินค้ากลุม่หวัรถ ยี่ห้อ

ต่างๆ ท่ีลกูค้าทําการสัง่ซือ้กบับริษัท และอะไหล่ รวมถึงบริการ เพ่ิมเติมท่ีบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับบริษัทฯ ในราคาท่ีมีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยุติธรรม กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมี

รายละเอียด และความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ช่ือบริษัท : บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จาํกัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเข้ารถยนต์ หรือชิน้สว่นอะไหล่รถยนต์ เคร่ืองยนต์ มาประกอบเพ่ือขาย
หรือให้เช่าซือ้ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 23 พฤศจิกายน 2561 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 100 ล้านบาท / 100 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 6.25 ของทนุจดทะเบียน 

 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ท่ีจะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จาํกัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ระดมทนุเพ่ือ โครงการพฒันาในจงัหวดัขอนแก่น 

วนัท่ีก่อตัง้ : 8 มกราคม 2558 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 200 ล้านบาท / 200 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 6.86 ของ

ทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ท่ีจะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จาํกัด 

(เดิมช่ือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี ้จํากดั”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเช่ือเช่าซือ้รถบรรทกุ  

วนัท่ีก่อตัง้ : 4 พฤษภาคม 2533 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 325  ล้านบาท / 325 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ  

     (1)   นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 97.38 ของทนุจดทะเบียน 

     (2)   นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.69 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ท่ีจะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
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ช่ือบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จาํกัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซอ่มแซมเคร่ืองยนต์ และหวัรถบรรทกุทัว่ไป ปัจจบุนัมีบคุลากรจํานวน 17 คน 

วนัท่ีก่อตัง้ : 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 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ท่ีจะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

ช่ือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ขอนแก่น ช.ทวี 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกึง่พ่วง ยานพาหนะอ่ืนทกุชนิด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 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 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : หยดุดําเนินงาน และอยู่ระหวา่งการตดิตามหนีจ้ากลูกหนี ้โดยได้ดําเนินการเลิกกิจการแล้ว 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จาํกัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 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 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ช่ือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ตัง้ฮั่วซงินครปฐม 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เคร่ืองยนต์ ตวัแทนจําหน่ายหวัรถ HINO 

วนัท่ีก่อตัง้ : 15 สิงหาคม 2510 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วน และ หุ้นส่วนผู้จดัการ 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั  

 

ช่ือบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จาํกัด  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 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 

เหตผุลท่ีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทฯ มีการพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ และบริการอยา่งตอ่เน่ือง โดยคํานงึถึงความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของประกาศกรมขนสง่ทางบก จนได้รับการรับรองการขึน้ทะเบียนให้เป็นผู้ผลิตรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนสง่ทางบก เร่ือง

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซี และตวัถงัรถท่ีใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิ่งของลกัษณะ 6 (รถพ่วง) 

ลกัษณะ 7 (รถกึ่งพว่ง) และลกัษณะ 8 (รถกึ่งพว่งบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 สง่ผลให้ผลติภณัฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นท่ี

ยอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญ และความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ สามารถ

ให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี กอรปกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน และมีการควบคุมทุก

กระบวนการออกแบบ และการผลติ ตามข้อกําหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบคณุภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั TUV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทัง้ผา่นการรับรองตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 

มาตรฐานความปลอดภยัของสนิค้าท่ีนําเข้า และผลิตเพ่ือจําหน่ายในสหภาพยโุรป (CE Mark)  มาตรฐานความปลอดภยัของ

สนิค้าตามข้อกําหนดของสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไมห่ยดุยัง้ในการวิจยั และพฒันาผลติภณัฑ์ หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจยั และพฒันา

ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ทกุผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ออกแบบ

หรือเป็นผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึน้ทะเบียนกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับอนสุิทธิบตัร

มาแล้ว 97 รายการ และอยู่ระหว่างขอขึน้ทะเบียนขอรับอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบตัรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีก 17 รายการ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2559-2561 
ประเภทรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 926.16 87.52 1,390.94 87.71 2,052.69 89.73 

รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 132.08 12.48 194.96 12.29 214.15 9.44 

รวมรายได้ 1,058.24 100 1,585.90 100 2,266.84 100 

รายได้อ่ืน/2 12.28 1.15 9.92 0.62 20.75 0.91 

รวมรายได้ทัง้หมด 1,070.52  1,595.82  2,287.59  

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

เป็นต้น 

  /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้คา่บริหาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ 

  

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product)    

กลุม่ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุม่บริหารโครงการ และงานบริการ (Project Management 

and Services) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

 กลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ่งพ่วงทัว่ไป ท่ีลกูค้าสัง่ซือ้เพ่ือนําไปใช้ขนส่งสินค้าตาม

ความต้องการเฉพาะ มีทัง้รถท่ีใช้เพ่ือการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมท่ีมีเทคโนโลยีมากนกั หรือ

ผลติภณัฑ์ท่ีลกูค้าสัง่ผลติตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุม่นีแ้ละคณุสมบตัิเบือ้งต้น ตาม

ลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่ง รูปแบบมาตรฐานทัว่ไปซึง่มคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทกุนํา้หนกัได้

ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชว่งลา่งเป็นอยา่งดี เพ่ือให้สามารถรองรับนํา้หนกัได้มากท่ีสดุตาม

เกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด แตใ่นขณะเดียวกนัก็งา่ยตอ่การบงัคบัควบคมุยานพาหนะ สาํหรับรถพว่ง และรถกึ่งพว่ง ท่ีบริษัทฯ 

สามารถผลติ และจําหนา่ยให้แกล่กูค้ามคีวามหลากหลาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบังานโดยเฉพาะ อาทิ 

1) Truck chassis : หวัรถสาํหรับนํามาประกอบกบัตวัตู้ หรือพว่งตา่งๆ 

2) Full Trailer : รถพว่งท่ีให้ Truck chassis ลากจงูโดยใช้แขนลาก สามารถออกแบบ และผลติได้หลาย

ลกัษณะ อาทิ รถพว่งพืน้เรียบ รถพว่งกระบะคอกสงู รถพว่งตู้บรรทกุสาํหรับบรรจสุนิค้าแห้ง รถพว่งตู้บรรทกุทําความเย็น

สาํหรับสนิค้าแช่แขง็ รถพว่งดมัพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึ่งพว่งโดยใช้การลากจงูแบบใช้หวัลากท่ีตดิตัง้จานลาก สามารถผลติได้หลาย

ลกัษณะ อาทิ รถกึง่พว่งแชสซีคอนเทนเนอร์ รถกึ่งพว่งพืน้เรียบ รถกึ่งพว่งดัม๊พ์ รถกึ่งพว่งตู้บรรทกุสนิค้า เป็นต้น 

4) Beverage Truck : เป็นรถสาํหรับใช้ในการขนสง่เคร่ืองดื่ม มีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจสุนิค้าได้

มากขึน้ และสามารถเปิดจากด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลคิ ทําให้ง่ายตอ่การขนถ่ายสนิค้าและ สามารถป้องกนัสนิค้าจากฝน

และฝุ่ นจากข้างนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นผู้ผลติตู้อลมูิเนียม

รายใหญ่ของโลก 

ภาพตวัอยา่งรถกระบะดัม้พ์ รถพว่ง และ รถกึง่พว่ง 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

 

 

1.2 งานตดิตัง้ระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตัง้เคร่ืองยนต์ NGV และถงั NGV ให้กบัรถพ่วง และรถบรรทกุขนสง่ทกุประเภท ซึ่งเป็นทางเลือก

ใหมใ่นการใช้พลงังานท่ีคุ้มค่ากบัสภาวะราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตัง้ระบบ NGV แบบ 

100% การติดตัง้ระบบ NGV แบบเชือ้เพลิงร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตัง้เคร่ืองยนต์ NGV ให้กบัรถบสัประจําทางของ

รถกระบะบรรทกุเปิด

 
รถกระบะดัม้พ์ / พว่งกระบะ

 
รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึ่งพว่งพืน้ตํ่า 3 เพลา รถกึ่งพว่งตู้ไฟเบอร์ รถพว่งตู้ไฟเบอร์ 
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องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตัง้ถงัสําหรับบรรทกุแก๊ส NGV ให้กบับริษัทขนสง่ท่ีให้บริการกบั บริษัท ปตท. 

จํากดั (มหาชน) 
 

ภาพตวัอยา่งงานติดตัง้ระบบ NGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 งานขึน้รูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 

 บริษัทฯ มีเคร่ืองตดัเลเซอร์ท่ีทนัสมยั และเคร่ืองจกัรในการพบั และเช่ือมโลหะ จึงสามารถทํางานขึน้รูป งานเช่ือม

และประกอบตู้ โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพ่ือนําไปติดตัง้บนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถ

ออกแบบและประกอบตู้ โลหะให้เหมาะสมกับแชสซีรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้ รวมทัง้ออกแบบและพฒันาการผลิตตู้ โครงสร้าง

อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับติดตัง้อปุกรณ์สือ่สารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพ่ือสง่ออก 
 

ภาพตวัอยา่งงานขึน้รูปและประกอบตู้โลหะ 

 

 

 

 

 

 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพฒันารูปแบบตวัถงัรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตวัถงัรถและ

อปุกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนสุิทธิบตัรแล้วจํานวน 97 รายการ รวมทัง้อยู่ระหว่างการขึน้ทะเบียนขอรับอนสุิทธิบตัร หรือสิทธิบตัร

การประดิษฐ์ หรือสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจํานวน 17 รายการ รวมทัง้ ทีมงานของ

บริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตวัถังและติดตัง้ระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง มา

ยาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สทิธิในการใช้แบบผลติภณัฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น 

แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ ไฟเบอร์กลาสนํา้หนกัเบา เป็นต้น ให้แก่ลกูค้าซึ่งเป็นกลุม่ผู้ประกอบการ

ผลติและประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะ

ได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจํานวนสินค้าท่ีลกูค้าผลิตโดยอาศยัแบบหรือ

เทคโนโลยีของบริษัทฯ  ซึง่อยูร่ะหวา่งเจรจา 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (Special Design Product) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึง่พว่ง ท่ีต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการ

ใช้งานของลกูค้า ผลติภณัฑ์ท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีท่ีสลบัซบัซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมท่ีแมน่ยําในการใช้งาน ซึง่สามารถ

สรุปประเภทของรถในกลุม่นีแ้ละคณุสมบตัิเบือ้งต้น ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้
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2.1 รถสนับสนุนภาคพืน้ดนิภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสําหรับใช้ในสนามบินท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบ

วิศวกรรมท่ีสลบัซบัซ้อนและทันสมยั ผลิตภณัฑ์ต้องมีคุณภาพสงูและผ่านมาตรฐานระดบัสากลท่ีเข้มงวดจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ (IATA) หน่วยงานการท่าอากาศยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนบัสนนุภาคพืน้ดินภายในสนามบินนีเ้ป็นกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ท่ีทํารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสดัส่วนสงูสดุมาตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน 

(Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัวการบินทัง้ใน

ประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นีห้ลากหลายประเภท อาทิ 

1) รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถท่ีใช้ในการลําเลียงอาหาร

จากครัวการบินซึ่งเป็นหน่วยบริการภาคพืน้ดิน (In-flight services) ขึน้สูเ่คร่ืองบินเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าสายการบิน จนถึง

ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถพฒันาแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  สาํหรับเคร่ืองบินทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมใ่ห้เหมาะสมกบัเคร่ืองบิน

ทกุรุ่นทกุขนาดได้ รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตัง้ระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกรคนไทย

ทัง้หมด โดยความภมูิใจลา่สดุของบริษัทฯ คือ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380  ซึ่งปัจจุบนันบัว่าเป็นเคร่ืองบิน

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมท่ีเท่ียงตรง แม่นยําอย่างมาก รถลําเลียงอาหารสําหรับ

เคร่ืองบินแอร์บสั A380 คนัแรกของบริษัทฯ ได้สง่มอบไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549  และมีการผลิตและสง่มอบ

ให้ลกูค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจบุนั โดยคาดวา่ในอนาคตจะยงัมีคําสัง่ซือ้เข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง 

จดุเดน่ของรถลาํเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบินของบริษัทฯ คือ มีการออกแบบให้ครอบคลมุการใช้งาน

สําหรับเคร่ืองบินทกุขนาด ตัง้แต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบท่ีทนัสมยัมีความเหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน เช่น แบบ 

Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 

สามารถออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศในประเทศท่ีลกูค้านําไปใช้งาน เช่น ประเทศในแถบตะวนัออก

กลาง ซึง่รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินจะต้องสามารถรักษาระดบัอณุหภมูิและความสะอาดของอาหารท่ีบรรทกุอยู่ภายใน

ได้ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเร่ืองระบบการทํางานท่ีเท่ียงตรงและความ

ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดบัการขึน้ลงได้ตามความต้องการในการใช้งานของเคร่ืองบินในแต่ละรุ่น ซึ่ง

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี ้

รุ่น ความยาว 

(หน่วย : เมตร) 

ความสูง 

(หน่วย : เมตร) 

นํา้หนักบรรทุก 

(หน่วย : กิโลกรัม) 

รุ่นเคร่ืองบิน 

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

b) X-Cat M 6.5 - 7  6 4,500 1) รุ่นท่ีมีความสูง 6 เมตร อาท ิ รุ่น A340  รุ่น B777  รุ่น B747   
รุ่น MD11  รุ่น DC10  รุ่น A310 เป็นต้น 

2) รุ่นท่ีมีความสูง 5 เมตร อาท ิรุ่น B767  รุ่น B757 เป็นต้น 

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

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

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

หมายเหต ุ: /1 = เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมยอดเย่ียมจากสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับการผลิต Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L สําหรับ Airbus A380 
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ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 

  

  

 

 
 

2) รถบนัไดขึน้เคร่ืองบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบนัไดสําหรับใช้ในการขึน้-ลงเคร่ืองบินของ

ผู้ โดยสารแทนทางขึน้-ลงแบบงวงช้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีมีคุณภาพสงูและผ่านมาตรฐานระดบัสากลท่ี

เข้มงวดจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดขึน้เคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 
 

3) รถบนัไดกู้ภยั (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบนัไดกู้ภยั สาํหรับใช้ในการขึน้-ลง เคร่ืองบินในกรณี

ฉกุเฉิน ซึง่บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลติรถบนัไดกู้ภยัสาํหรับเคร่ืองบินแอร์บสั A380 ด้วย ในปัจจบุนัถือวา่เป็นเคร่ืองบินท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดกู้ภยั 

 

 

 

 

 

 

4) รถติดตัง้อปุกรณ์สนบัสนนุภาคพืน้ดินอ่ืนๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลติ ให้กบัสายการบินตา่งๆ 

อาทิ รถซอ่มบํารุงเคร่ือง รถขนกระเป๋า รถลาํเลยีงผู้ ป่วย รถดดูสิง่ปฏิกลู Water Tank เป็นต้น 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั HANAOKA SHARYO 

Co.,Ltd. จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงมานานในการผลติและประกอบรถบริการใช้งานในสนามบินตา่งๆ ทัว่โลก 

รถขนกระเป๋า Mock-up แบบฝึกขบัรถ Catering รถลําเลียงผู้ ป่วย รถซอ่มบํารุง 
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เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถลาํเลยีงกระเป๋าขึน้เคร่ืองบิน เป็นต้น เพ่ือร่วมเป็นพนัธมิตรในการผลติและทํา

การตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกนั  

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภยั (Fire Fighting Truck : FFT) 

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสําหรับใช้ในการดบัเพลิงและกู้ภยัในกรณีท่ีเกิดเหตุอคัคีภยัทัง้ในท่ีราบและอาคารสงู 

โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดบัเพลิงและรถกู้ภยัรายใหญ่ของโลกทางแถบยโุรป รถดบัเพลิงและรถ

กู้ภยัของบริษัทฯ มีจดุเดน่ท่ีมีคณุสมบตัิแตกตา่งจากผู้ผลติรายอ่ืน อาทิ 

1) รถดบัเพลิงและกู้ภยัสําหรับอาคารสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถ

ออกแบบรถกู้ภยัท่ีมีบนัไดสงูสดุได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจําหน่ายครัง้แรกเมื่อปี 2553 ส่งมอบ

ให้กบัเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

2) ป๊ัมดูดน้ําและใบพดั : ผลิตจากวสัดุอัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพนํา้ สามารถใช้ได้กับ นํา้จืด 

นํา้เค็ม และนํา้กร่อย 

3) แรงดูดน้ํา : สามารถปรับความดนัสาํหรับดดูนํา้ได้ตามความต้องการของลกูค้า 

 จากคณุสมบตัิท่ีแตกตา่งดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้องการจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

อาทิ บงัคลาเทศ ศรีลงักา เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในประเทศ ทัง้หนว่ยงานหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การ

บริหารสว่นตําบล  การไฟฟ้าฝ่ายผลติ และ บริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

 รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้ เก็บอุปกรณ์กู้ ภัย พร้อมประตูบานเลื่อนทําด้วยอลูมิเนียมสามารถกันนํา้ได้ 

ภายในมีลิน้ชกัแบบรางเลือ่นทัง้แนวนอนและแนวตัง้ สว่นด้านลา่งของประตบูานเลือ่นถดัจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็น

บนัไดได้ และภายในตู้ เก็บอปุกรณ์จะมีการติดตัง้อปุกรณ์กู้ภยัและอปุกรณ์ช่วยชีวิตเบือ้งต้นไว้ 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั 

  

 

 

 

 

2.3 ยานยนต์สาํหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 

 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษเฉพาะสาํหรับการใช้งานในกองทพัเทา่นัน้ ไมว่า่จะเป็น กองทพับก กองทพัอากาศ

กองทพัเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์สาํหรับกองทพัให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานท่ีทางกองทพัต้องการ โดยท่ี

ผา่นมาบริษัทฯ ได้รับการวา่จ้างจากกองทพัให้ผลติและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบตา่งๆ อาทิ รถยนต์บรรทกุขนาดเบา แบบ 50 

และแบบ 51 (M1) ขบัเคลือ่นแบบ 4x4 (หลงัคาผ้าใบ หลงัคาเหลก็ และหลงัคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ รุ่น M817 

และรุ่น  M35A2 รถลาํเลยีงพล เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งรถท่ีใช้ในกิจการกองทพั 

 

 

 

 

 

 

รถดบัเพลิง-กู้ภยั รถดบัเพลิง รถบนัไดกู้ภยั

 

รถบรรทกุรุ่น M817 รถบรรทกุรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
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2.4 งานซ่อมบาํรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 

 เป็นกลุ่มงานรถไฟท่ีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้ รถไฟให้เหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน และความ

ต้องการของลกูค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พดั

ลมชัน้ 3 เป็นตู้แอร์ชัน้ 2 จํานวนทัง้สิน้ 20 ตู้  ซึง่ได้สง่มอบให้แก่การรถไฟแหง่ประเทศไทยเมื่อปี 2549 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ภาพตวัอยา่งงานซอ่มบํารุงและปรับปรุงรถไฟ 

 

 

 

 
 

2.5 รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงพิเศษ (Full Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC) 

 บริษัทฯ สามารถผลติรถกึ่งพว่งออกแบบพิเศษได้ตัง้แตข่นาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ 

16 เพลา เพ่ือใช้ในการขนสง่ อาทิ เคร่ืองจกัรกลหนกั โบกีร้ถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลติรถพว่ง

พิเศษ 16 เพลา ให้กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย เพ่ือบรรทกุชิน้สว่นถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับใช้ในการประกอบถนน

เป็นทางดว่น ซึง่ถือวา่เป็นรถพว่งท่ียาวท่ีสดุในแถบภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไมร่วมแขนลาก) รองรับ

นํา้หนกัระหวา่ง 100-160 ตนั/ก้อน โดยระบบการทํางานของเพลาทัง้ 16 เพลา มีความสมัพนัธ์กบัรัศมีการเลีย้วของหวัรถลาก 

ทําให้รถพว่งท่ีมขีนาดใหญ่สามารถหกัเลีย้วได้งา่ยขึน้ หากมคีวามจําเป็นจะต้องเลีย้วให้มีรัศมีวงเลีย้วท่ีแคบลงหรือกว้างขึน้ ก็

สามารถทําได้ด้วยการบงัคบัด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึง่ทกุล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั นอกจากนีย้งั

สามารถปรับระดบัความสงูตํ่าของพืน้บรรทกุได้ระหวา่ง + 300 มิลลเิมตร 

ภาพตวัอยา่งรถพว่งพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุม่งานบริการพิเศษท่ีบริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบั

สากล เข้ากบัการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทัง้ด้านงาน

วิศวกรรมและด้านการบริหารท่ีสัง่สมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้า

ได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการตา่งๆ ดงันี ้
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3.1 รถกลุ่มบริหารโครงการ 

โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ 

บสั จํากดั) ได้ร่วมกนัเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทพัเรือ จาก

บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจกัร) ซึง่บริษัทฯ รับผิดชอบเป็นท่ีปรึกษา ใน 

สว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก

แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์และบริษัทท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบเป็นท่ี

ปรึกษาด้านงานจดัซือ้ งานบริหารการเงิน งานคลงัสนิค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ

งานซ่อมบํารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์   

www.theopv.com) โดยโครงการดงักลา่วใช้ระยะเวลา 4 ปี และทําการสง่มอบเรือ 

ตรวจการณ์ไกลฝ่ังลํานีไ้ด้ในปี 2556 ซึ่งนบัว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังลําแรกของประเทศไทย ท่ีสร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่

กองทพัเรือ และปัจจบุนักองทพัเรือได้รับพระราชทานนามช่ือเรือลํานีแ้ล้วว่า “เรือหลวงกระบ่ี” และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงาน

บริหารโครงการบางสว่น และการก่อสร้างชิน้สว่นของเรือบางรายการคาดวา่จะมีงานบริหารโครงการเรือลาํท่ี 3 ในปี 2562 

 บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ได้รับสทิธิจาก BAE SYSTEMS ในการนําแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง

เพ่ือการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 4 ปี บริษัทฯ จึงมีโอกาสท่ีจะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ังเพ่ิมเติมอีก หากทาง

กองทพัเรือหรือบริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั มีโครงการท่ีจะสร้างเรือลาํใหมเ่พ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์ทาง

ทะเลให้กับกองทพัเรือ รวมถึงลกูค้าต่างประเทศท่ีต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จํากดั สร้างเรือตามแบบเรือ

ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทท่ีเก่ียวข้องได้ทําสญัญาข้อตกลงไมทํ่าธุรกิจแขง่ขนักนักบับริษัทฯ ดงันัน้ ในอนาคต หากมีการรับงานบริหาร

โครงการลกัษณะดงักลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเทา่นัน้ 

 

โครงการบริการงานซ่อมบาํรุงและศูนย์ซ่อมสาํหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท    

เอกชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศนูย์ซ่อมสําหรับรถบรรทุก   

รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของทัง้ 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงเพ่ือรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถ

ทัง้หมดมากกวา่ 2,000 คนั ในพืน้ท่ีศนูย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบนัมีศนูย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) 

จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลําลกูกา ศูนย์วงัน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบวัทอง และศูนย์ขอนแก่น อีกทัง้บริษัทฯ ได้

เล็งเห็นโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ทําการเช่าพืน้ท่ี ท่ีดินประมาณ 4 ไร่ ท่ี อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยาตัง้แต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนกัสําหรับรถบรรทกุ ในกรณีประสบอุบตัิเหตตุ้องซ่อมนาน และรับงานซ่อม

บริการจากลกูค้าของบริษัทรายอ่ืน และลกูค้าทัว่ไป ทําให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการดูแลลกูค้าท่ีศนูย์ซ่อมวงัน้อย

เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพ่ิมโอกาสในการรับงานซอ่มบริการเพ่ิมขึน้จากงานของ Linfox และ Tesco-

Lotus ปัจจบุนัมีลกูค้าหลายรายต้องการท่ีจะทําสญัญา งานซอ่มบํารุงเพ่ือรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM)  กบับริษัทฯ และอยู่

ระหวา่งการเจรจาเง่ือนไขตา่งๆ 

 โดยบริษัทได้รับสญัญาให้เพ่ิมศนูย์บริการซอ่มบํารุงกบั Tesco-Lotus ใน DC ท่ีทาง Tesco-Lotus เพ่ิมขึน้ และมี

จํานวนรถเพียงพอสาํหรับการเพ่ิมศนูย์บริการซอ่มบํารุงด้วย 

 

http://www.theopv.com/
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 โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Smart Transit) 

 เป็นโครงการขนสง่มวลชนในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ท่ีใช้ระบบ Smart Transit  

ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ และ Application ท่ีสมบรูณ์ทัง้ระบบ ปัจจุบนัเป็นโครงการ Smart Transit ตวัอย่างให้กับ

หลายองค์กรเพ่ือศกึษาดงูาน ในเร่ืองการดําเนินการด้าน Smart ขนสง่มวลชน 
ภาพตวัอยา่งรถ KKU Smart Transit 

 

 

                 
                           

 

โครงการบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) 

 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาให้เช่ากบัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 เพ่ือ

ติดตัง้และให้เช่าระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจําทางของ ขสมก. จํานวน 2,600 

คนั ระยะเวลา 5 ปี 

 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 บริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจาก ขสมก. เน่ืองจากบอร์ดขสมก. ให้บริษัท 

ดําเนินการติดตัง้ Cashbox ต่อจากเดิมท่ีมีคําสัง่จะยกเลิก  ซึ่งมีผลกระทบกับบริษัทในการดําเนินการติดตัง้และพฒันา 

Cashbox ให้เป็นไปตาม TOR  ซึง่คาดวา่เมื่อได้ความชดัเจน จะใช้เวลาในการติดตัง้ประมาณ 3 เดือน และจะสามารถสง่มอบ

ได้ หลงัจากนัน้ จะรับรู้รายได้จากคา่เช่าตามงบประมาณเดิม 1,665 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี 

ภาพตวัอยา่ง E-Ticket 
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 3.2 กลุ่มงานบริการ 
ศูนย์ซ่อมบริการตวัถงัรถบรรทุก 

 ศนูย์ซอ่มบริการตวัถงัรถบรรทกุ มีทัง้หมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวงัน้อย และสาขาพทัยา เป็นศนูย์ซอ่ม

รถบรรทกุ และงานซอ่มบริการเพ่ิมจากโครงการบริหารซอ่มบํารุงรถบรรทกุให้กบัรถ Tesco-Lotus รวมทัง้ลกูค้าทัว่ไป และซอ่ม

บริการให้กบัลกูค้าท่ีซือ้รถกบับริษัทฯ  

  

     
 

 

ศูนย์ซ่อม One Stop Service  

บริษัทฯ ลงทนุเปิดศนูย์บริการรถบรรทกุแบบ One Stop Service ในช่ือ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดย

บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดศนูย์แรกท่ีจงัหวดั ชลบรีุ และจะเปิดเพ่ิมอีก 7 แห่ง ทัว่ประเทศภายในปี 2563 ใช้เงินลงทนุประมาณ 

480 ล้านบาท เพ่ือให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา เคร่ืองยนต์ ตวัถงั ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศนูย์ซ่อม

บริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นท่ีน่าพอใจ และผลการสํารวจ

ความต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี ้ บริษัทวางแผนเพ่ิมบริการจดทะเบียน ต่อภาษี 

ประกนัภยัพร้อมจําหน่ายอะไหลอ่ปุกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั พร้อมทัง้ระบบการบนัทึกข้อมลู

ประวตัิการซอ่มแซมท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมลูประวตัิการซอ่มของรถแตล่ะคนัได้ทกุศนูย์บริการ  
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โครงการซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี 
 กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ท่ีร่วมจัดตัง้โดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จํากัด 

(มหาชน) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายและว่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) จํานวน 489 คนั กบั องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 โดยมีคา่โครงการทัง้โครงการรวมทัง้สิน้ 

4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่งเป็นมลูค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)และงานบริการ 2,370 

ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

รายละเอียดการสง่มอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าชธรรมชาติ (NGV) 

ครัง้ที่ส่งมอบรถ จาํนวน วันที่ส่งมอบ รายละเอียด 

ครัง้ท่ี 1 100 คนั 26 เมษายน 2561 ได้รับเงินคา่รถ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

ครัง้ท่ี 2 100 คนั 27 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินคา่รถ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561  

ครัง้ท่ี 3  100 คนั 17,26 ธนัวาคม 2561 ได้รับเงินคา่รถ วนัท่ี 15 มกราคม 2562  

หมายเหต ุ: การส่งมอบรถส่วนทีเ่หลืออีกจํานวน 189 คนั อยู่ระหว่างรอการส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2562 

 

ภาพตวัอยา่งรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

 

                    
 

 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าท่ีนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา

ผลติภณัฑ์ (R&D) อยา่งตอ่เน่ือง ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 

 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ไปจนถึงการบริการหลงัการขาย โดย

ให้ความสาํคญัตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าท่ีจะถกูสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมี

การศกึษาข้อมลูการใช้งานของลกูค้าเพ่ือนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้า และสามารถประหยดั

ต้นทนุได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตวัถงัและตวัตู้ รถบนรถเดิมท่ีใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทนุ 60% มีความ

พิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีท่ีลกูค้าเลือกใช้ การจัดซือ้วสัดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิน้ต้องมี

คณุภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตามระบบ ISO 9001:2015 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์สง่ผ่าน

และ เก็บข้อมลูในทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิมร่างชิน้งานไปจนถึงชิน้งานเสร็จท่ีมีความสมบรูณ์แบบ ผา่นการทดสอบการใช้งาน  
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 การให้บริการหลงัการขายและการบํารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานท่ีบริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลกัการด้านงานบริการของบริษัทฯ ท่ีว่า “ล้อท่ีหมุนนําเป็นปัจจยัสําคญัในการบริการงานขนสง่ของท่าน และเราตระหนกัถึง

ความสําคญัในจุดนี ้เราจึงเน้นบริการหลงัการขายเป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะให้ล้อทกุล้อของรถบรรทกุของท่านหมนุอยู่เสมอในทุก

สถานการณ์” 

  สาํหรับผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้

วา่จ้าง บริษัทฯ จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความชํานาญ และมีศกัยภาพในการผลติ ผา่นการทําสญัญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือ

จดัตัง้นิติบคุคลขึน้ใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพ่ือท่ีจะได้สามารถกําหนดสดัสว่นในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถตอบสนองความต้องการทกุประการของลกูค้า 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้วา่จ้าง โดยคํานงึถึงความพร้อมของบคุลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับ

งาน การกําหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม (Cost 

Plus Margin) ต้นทุนทัง้หมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุสว่นประกอบ ค่าแรงทาง

ตรงท่ีคํานวณจากประมาณการชั่วโมงการผลิตท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและ

คา่ใช้จ่ายสว่นกลางท่ีปันสว่นเข้างาน คา่เผ่ือเหลอืเผ่ือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และต้นทนุการรับประกนั เป็นต้น โดยทีมงาน

ฝ่ายวิศวกรและฝ่ายผลติจะต้องร่วมกนัถอดแบบโครงสร้างของผลติภณัฑ์โดยละเอียดเพ่ือนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณ

วัสดุอุปกรณ์และชั่วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบท่ีต้องสัง่ซือ้จากต่างประเทศ จะมีการ

กําหนดคา่เผ่ือเหลอืเผ่ือขาดสาํหรับอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเพ่ิมเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทนุด้วย อยา่งไรก็ตาม 

ราคาท่ีเสนอให้แก่ลกูค้าจะต้องพิจารณาควบคูก่บัระดบัราคาท่ีสามารถแขง่ขนัได้ และให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

 ในกรณี มีการสัง่ซือ้หรือสัง่ผลติสนิค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมี

นโยบายการกําหนดราคาซือ้ขายระหว่างกนัโดยพิจารณาจากต้นทนุทัง้หมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการบวกสว่นต่างร้อยละ 5 

เน่ืองจากในบางกรณี ลกูค้ามีความต้องการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการนําตู้ ไฟเบอร์กลาสนํา้หนักเบามา

ประกอบติดตัง้ด้วย หรือลกูค้าสัง่ซือ้ตู้ ไฟเบอร์กลาสนํา้หนกัเบาจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการประกอบและติดตัง้ตู้ ไฟเบอร์

กลาสนํา้หนกัเบาเช่ือมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ่งพว่ง บริษัทยอ่ยจะทําใบสัง่งานมายงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบ

และติดตัง้ให้ 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

 บริษัทฯ เน้นการจําหนา่ยสนิค้าด้วยวธีิการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขาย

ท่ีมีประสทิธิภาพผา่น 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมลูงาน และติดตอ่ผู้วา่จ้างโดยตรง ซึง่ปัจจบุนัฝ่ายขายของบริษัทฯ แบง่

ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายตา่งประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ทีมขายในประเทศ 

1.1 ทีมขายสําหรบัลูกคา้เอกชน : เป็นทีมขายท่ีทําหน้าท่ีขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบ

การขาย 2 เเบบ คือ 

- ขายให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ หรือธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้า ผู้ประกอบการเลอืกท่ีจะให้บริษัท

จดัหาหวัรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลอืกท่ีจะซือ้หวัรถมาจากตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะ

บรรทกุโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนํามาให้บริษัทเป็นผู้ผลติ

เเละติดตัง้ประกอบตวัตู้  หรือรถพว่งตา่งๆ เข้ากบัสว่นแชชซีของหวัรถ 

- ขายผา่นบริษัทตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะบรรทกุ โดยทีมขายจะเข้าไปตดิตอ่กบัตวัเเทนจําหนา่ยรถกะบะ

บรรทกุโดยตรง เพ่ือผลติเเละติดตัง้ตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ให้กบัตวัแทนจําหนา่ย เมื่อลกูค้าสัง่ซือ้รถกระบะ
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บรรทกุ พร้อมให้ตวัเเทนจําหนา่ยตวัตู้  หรือพว่งตา่งๆ ตวัเเทนจําหนา่ยจะสง่งานมายงับริษัทให้เป็นผู้ผลติ

เเละติดตัง้อีกทอดหนึง่ 

1.2 ทีมขายสําหรบัลูกคา้หน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายท่ีเน้นการขายสนิค้าให้กบัหนว่ยงานราชการ โดยสนิค้าท่ี

จําหนา่ยเป็นสนิค้าท่ีใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทกุขยะ รถบรรทกุนํา้ รถบรรทกุเสาไฟฟ้า รถขนเคร่ืองจกัรกลหนกั 

เป็นต้น 

1.3 ทีมขายเฉพาะโครงการ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสนิค้าท่ีใช้เฉพาะโครงการ อาทิ ผลติรถท่ีใช้ในกองทพั 

หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจตา่งๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายตา่งประเทศ : เน้นการขายไปยงัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 

(GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งจะมี

ขอบเขตการขายไปยงัประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงการค้า กบั Doll Fahrzeugbau GmbH 

ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ จะขายผา่นตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ท่ีเข้าประมลูงานของบริษัทลกูค้าในต่างประเทศ 

หรือบริษัทฯ จะจําหน่ายเองโดยตรงไปยงัลกูค้าต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง Dealer เป็นผู้ รับผิดชอบงานดแูล

ซอ่มบํารุงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีขายในประเทศนัน้ๆ ตามช่วงระยะเวลารับประกนัของสนิค้า ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่ต้อง

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบริการหลงัการขายดงักลา่ว ทัง้นีห้ากบริษัทฯ จะทําการตลาดและเข้าเสนองานหรือร่วมประมลู

งานกบับริษัทลกูค้าในตา่งประเทศโดยตรง จะมีต้นทนุสงูกว่าการขายผ่าน Dealer  ในสว่นค่าใช้จ่ายบริการหลงัการ

ขาย โดยบริษัทฯ ได้เพ่ิมต้นทนุในการคํานวณราคาเสนอขายด้วย  

ซึง่ในปี 2561 บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี ้

• ประมาณร้อยละ 99.48% ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในกลุม่เอเชีย อาทิ สงิคโปร์ 

เกาหล ีฮ่องกง ญ่ีปุ่ น เป็นต้น  

• ประมาณร้อยละ 0.52% เป็นสนิค้ารถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน ขายไปยงัทกุประเทศทัว่โลก 

อาทิ นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลงัการขายเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัท โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการหลงัการขายกบักลุม่ลกูค้าต่างประเทศ เน่ืองจาก

เป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือให้กับลกูค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การให้คําปรึกษาและการซ่อม

บํารุงเคร่ืองยนต์ด้วยระบบ IT ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุทางไกล (Remote service) และการให้คําปรึกษา

เก่ียวกบัการใช้งาน เป็นต้น อีกทัง้ยงัเน้นงานบริการหลงัการขายอ่ืน ๆ และมีการติดตามผลทกุๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลกูค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ใช้สินค้า

โดยตรง โดยการนําเสนอผา่นสือ่ตา่งๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้

สือ่ทางอิเลค็โทรนิคตา่งๆ เป็นต้น รวมถึงการสง่ข้อมลูขา่วสารให้กบัลกูค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานท่ีดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้า

ต่างประเทศ ลกูค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งทําให้สามารถดูแลและ

บริการ รวมทัง้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

     2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลติเเละจําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ี

ทําธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตเเละจําหน่ายสินค้าท่ีมีจุดกระจายสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศ เเละหน่วยงานราชการ อาทิ 
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กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดัต่างๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะผลิตตามคําสัง่ซือ้ของ

ลกูค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้ดงันี ้

1. กลุม่ลกูค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ค้าปลกี คือกลุม่ลกูค้าหลกัในประเทศ โดยสว่น

ใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน เช่น รถพว่ง-กึ่งพว่งพิเศษ รถพว่งดมัพ์-กระบะดมัพ์ รถ

ลากจงูพร้อมรถกึง่พว่งแบบชานตํ่า รถพว่งตู้ ไฟเบอร์กลาส รถพว่งพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ 

(Presentation X-Lift) รถขนสง่ก๊าซแบบทอ่ยาว ตู้ ห้องเย็น (ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย) เป็นต้น 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline 

catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพืน้ดินภายในสนามบิน ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน คือกลุม่ลกูค้าหลกั

ตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support 

Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขึน้เคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders 

Truck) เป็นต้น 

  

 บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนยัสําคญั โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอย่างรายช่ือลกูค้าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสงัเขป ดงันี ้

 

ลาํดับ ชื่อลูกค้าในประเทศ สินค้าที่ขาย 

1 บริษัท ขนสง่ จํากดั รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

2 องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

3 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากดั รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน 
4 บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั รถขนอ้อยแบบเทข้าง  

5 บริษัท ฮีโนม่อเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จํากดั รถเทรลเลอร์ (Semi Trailer) 
ลาํดับ ชื่อลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าที่ขาย 

1 AVIATION PRODUCTS AND MAINTENANCE 
JSC (VPM) 

เวียดนาม รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน 

2 GATE GOURMET KOREA เกาหล ี รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน 
3 MORITA CORPORATION ญ่ีปุ่ น รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน และ

รถดบัเพลงิกู้ภยั (Truck Rescue) 
4 Regal Motors Ltd. ฮ่องกง รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน 

5  SATS Airport Service สงิคโปร์ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเคร่ืองบิน 
 

     

 2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ท่ีมียอดจําหน่ายสงูสดุในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา คือ กลุม่ผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สําหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลําเลียงอาหารขึน้เคร่ืองบิน (Catering Hi-

loaders Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ดงันัน้ในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจการ

บิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ธุรกิจการบนิ 

 สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) คาดการณ์ว่าในปี 

2562 นีอ้ตุสาหกรรมการบินของโลกจะมีกําไรเพ่ิมขึน้เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็น 35,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.16 ล้าน

ล้านบาทเพ่ิมขึน้จาก 32,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี ้โดยไออาต้า ระบวุา่กําไรของอตุสาหกรรมการบินโลก ท่ีเพ่ิมขึน้ราว 9.91 

เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากราคานํา้มนัท่ีลดลง และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก นบัเป็นการเพ่ิมขึน้เป็นปีท่ี 10 ติดตอ่กนั 

 ไออาต้า คาดการณ์กําไรดงักลา่วจากราคานํา้มนัดิบเฉลี่ยของเบรนท์ท่ีคาดว่าจะอยู่ในระดบั 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

บาร์เรล ลดลงจากราคาเฉลีย่ในปี 2018 ท่ี 73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสง่ผลให้ราคานํา้มนัเคร่ืองบินลดลงตามา โดยคาด

วา่จะอยูท่ี่ 81.3 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรล ลดลงจาก 87.6 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในปีนี ้

 ทัง้นีก้ารคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจการบินในปี 2019 ของ ไออาต้าองค์กรซึง่เป็นตวัแทนของสายการบิน 290 แบ

รนด์ทัว่โลก หรือคิดเป็น 4 ใน 5 ของสายการบินทัเ้งหมด มีขึน้หลงัการปรับลดคาดการณ์กําไรของปี 2018 ลงจากคาดการณ์ท่ี 

38,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐลง เน่ืองจากราคานํา้มนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงต้นปีท่ีผา่นมา 

(ทีม่า : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA) 

 

2. ธุรกิจโลจิสติกส์  

ภาพรวมธุรกิจบริการขนส่ง ปี 2562 คาดว่า“ยังคง

ขยายตวั” แตอ่าจเป็นไปในอตัราท่ีชะลอลงเล็กน้อยจาก

การส่งออกและการบริโภคในประเทศท่ีขยายตวัลดลง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนนิติบคุคลจดัตัง้

ใหมข่องธุรกิจขนสง่ขนถ่ายสนิค้า และคนโดยสาร พบว่า

ยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะท่ีจดทะเบียนใน

รูปแบบห้างหุ้นสว่นจํากัด และบริษัทจํากัดในพืน้ท่ีภาค

กลาง (ไม่รวม กทม.) กรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก ซึ่ง

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคญั และเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

การขยายตวัของมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดบัสงู อีกทัง้

การพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ขนาดใหญ่ของภาครัฐท่ี

เช่ือมโยงเมืองเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

โดยธนาคารโลกได้จดัทําดชันีวดัประสทิธิภาพโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศ (LPI) ปี 2561 ซึ่งประเทศไทยถกูจดัให้

อยู่ในอนัดบัท่ี 32 จาก 160 ประเทศปรับตวัดีขึน้ถึง 13 อนัดบัจาก ปี 2559 ท่ีอยู่อนัดบัท่ี 45 โดยคะแนนประเมินท่ีเพ่ิม

สงูสุด 3ด้าน ได้แก่ ความตรงต่อเวลา สมรรถนะผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ทัง้ภาครัฐและธุรกิจและระบบการติดตามและ

ตรวจสอบ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของระบบบริการขนสง่ของไทยท่ีพฒันาขึน้อยา่งมาก 

ธุรกิจบริการขนสง่และคลงัสนิค้าปี 2562 คาดวา่ “ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง” สะท้อนจาก GDP สาขาการขนสง่ สถานท่ี

เก็บสินค้า และคมนาคมท่ีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 5.8 (%YOY) ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 7.4 

(%YOY) ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภค ภาคเอกชน การสง่ออกและการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง 

อยา่งไรก็ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเช่ือมโยงพืน้ท่ีทางการค้าทัง้ใน

และตา่งประเทศมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ยงัคงสง่ผลเชิงบวกทําให้ความต้องการ บริการขนสง่และพืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้ายงัคง

ขยายตวั โดยเฉพาะธุรกิจท่ีให้บริการขนสง่สินค้าภาคอตุสาหกรรมและสินค้าแบบเร่งด่วน รวมไปถึง ธุรกิจคลงัสินค้าท่ีมี

ระบบจดัการสนิค้าท่ีทนัสมยั (Premium Warehouse) คลงัสนิค้าห้องเยน็ควบคมุอณุหภมูิ (Cold Storage) และคลงัสนิค้า 
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รูปแบบใหม่ท่ีไม่ต้องใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่แต่เน้นการบริหารจดัการท่ีสะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

ธุรกิจ E-Commerce โดยคาดวา่ปี 2562 นีจ้ะขยายตวัร้อยละ 6.6 (%YOY) มีมลูคา่ประมาณ 3.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ราคาพลงังานและภาวะการแขง่ขนัยงัมี แนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ อาจทําให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาต้นทนุเพ่ิมแต่อตัราทํา

กําไรของธุรกิจไมเ่พ่ิมขึน้ 

(ทีม่า : ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน) 

 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจําปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎว่าจํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทัว่

ประเทศ มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 59,271 คนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.59 โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากการ

ลดจํานวนของรถบรรทกุสว่นบคุคล และจํานวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่ด้วยรถบรรทกุ (สะสม) ทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 381,456 ฉบบั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2560 ร้อยละ 0.06 

 

ตารางข้อมลูเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 

ประเภทรถ 
จาํนวนรถ (คัน) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 2560/2561 [ เพิ่ม (ลด)] 

  รวมรถบรรทุก 65,556 59,271 (9.59) 

  แยกเป็น  - ไม่ประจําทาง 25,452 24,938 (2.02) 

              - ส่วนบคุคล 40,104 34,333 (14.39) 

         (ทีม่า : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html )  

 

ตารางข้อมลูสถิตจํิานวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่และจํานวนผู้ประกอบการขนสง่ ทัว่ประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 

ประเภทรถ 

 จาํนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

(ฉบับ)  
 จาํนวนผู้ประกอบการขนส่ง (ราย)  

2560 2561 2560 2561 

รวมรถบรรทุก 381,694 381,456 381,694 381,456 

 แยกเป็น - ไม่ประจําทาง 24,922 26,395 24,922 26,395 

            - ส่วนบคุคล 356,772 355,061 356,772 355,061 

(ที่มา : กลุม่สถิติการขนสง่ กรมการขนสง่ทางบก http://apps.dlt.go.th/statistics_web/licence_other.htm )  

 

การแข่งขนั 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 

โดยสว่นใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึง่มีการจดอนสุทิธิบตัร และอยูร่ะหวา่งการขอจดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 

หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ อีกทัง้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีการติดตัง้ระบบวิศวกรรมเพ่ือสร้าง

ความแตกตา่งจากสนิค้าท่ีมีการจําหนา่ยโดยทัว่ไป จึงทําให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจจํานวนไม่มากนกั โดยจะมีคู่แข่งท่ีผลิตและ

ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ่งพ่วงท่ีมีลกัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนัอยู่บ้าง สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตวัถงัและ

ดดัแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน รถ

สนบัสนนุภาคพืน้ดินภายในสนามบิน รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั จะมีคูแ่ขง่ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่

แขง่ขนัในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้

 

http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/licence_other.htm
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คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 

คู่แข่งขันในประเทศ   

1. บริษัท พนสั แอสเซมบลีย์ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วง 

2. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จํากดั (มหาชน) ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วง 

3. บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วง 

4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จํากดั ไทย รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั 

คู่แข่งขันต่างประเทศ   

1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบนิ / 
รถสนบัสนนุภาคพืน้ดนิภายในสนามบนิ 

2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบนิ / 
รถสนบัสนนุภาคพืน้ดนิภายในสนามบนิ 

3. DOLL Fahrzeugbau GmbH เยอรมนี รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบนิ 
รถสนบัสนนุภาคพืน้ดนิภายในสนามบนิ 

 

 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลติตามคําสัง่ซือ้ลกูค้าเป็นหลกั (Made to Order) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยใช้

เทคนิคด้านวิศวกรรมท่ีทนัสมยั และความเช่ียวชาญของพนกังานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตวัถังและติดตัง้งานระบบ

วิศวกรรมสาํหรับรถบรรทกุประเภทตา่งๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตัง้แตทํ่าสญัญากบัลกูค้าจนสามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้า

ได้โดยเฉลีย่ประมาณ 120 วนั สาํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่า

หลกัของบริษัทฯ โดยเฉพาะสว่นท่ีต้องสัง่ซือ้และสง่มาจากต่างประเทศ อีกทัง้ขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าสัง่

ผลติ 

 บริษัทฯ มีโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ท่ีในการผลติบนเนือ้ท่ีดินประมาณ 50 ไร่ และมีเคร่ืองจกัรในการ

ผลิตท่ีทันสมัยครบถ้วน ในขัน้ตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ในทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิมร่างชิน้งานไปจนถึงชิน้งานเสร็จสมบรูณ์ โดยมีขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ และขัน้ตอนใน

การผลติ ดงันี ้

 

 ขัน้ตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ 

1) เมื่อลูกค้าสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะดําเนินการส่งแบบโครงสร้างท่ีลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความ

ต้องการของลกูค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไปยงัฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพ่ือ

นําไปถอดแบบ คํานวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์ และคํานวนต้นทนุ 

2) เมื่อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและคํานวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลบัไปยงัฝ่ายขายเพ่ือคํานวณ

ราคาและแจ้งให้ลกูค้าทราบเพ่ือตดัสนิใจ 

3) เมื่อลกูค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและสง่แบบโครงสร้าง

ผลติภณัฑ์ไปยงัฝ่ายผลติเพ่ือดําเนินการผลติ 

4) ฝ่ายผลติแจ้งรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการผลติไปยงัฝ่ายจดัซือ้เพ่ือดําเนินการสัง่ซือ้วตัถดุิบ และ/

หรือจดัจ้างเหมาสาํหรับงานสว่นประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้าเพ่ือนํามาผลิตชิน้ส่วน / ประกอบตวัถงั / ติดตัง้งานระบบ / งานพ่นทราย

เคลอืบสผีลติภณัฑ์ 
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6) เมื่อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภณัฑ์ ก่อนแจ้งไปยงัฝ่ายขายเพ่ือกําหนดวนันดัตรวจสอบ

และสง่มอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า 

7) ฝ่ายขายสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า และประสานงานการให้บริการหลงัการขาย 

 

แผนภาพขัน้ตอนการจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขัน้ตอนในการผลติ 

1) ผู้จดัการฝ่ายผลติ และวิศวกรผู้ควบคมุ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อกําหนดอ่ืนท่ีจําเป็นในการผลติ 

2) เจ้าหน้าท่ีธุรการตัง้รหสังานลงในใบรับคําสัง่ซือ้และเปิดรหสังานในระบบบญัชี 

3) วิศวกรควบคมุจดัทําแผนการผลติโดยอ้างอิงข้อมลูจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของลกูค้า 

4) วิศวกรควบคุม และเจ้าหน้าท่ีธุรการ จัดเตรียมแบบสัง่งานการผลิต จากฝ่ายวิศวกรรม จัดทําใบสัง่งานของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5) วิศวกรควบคมุดาํเนินการผลติตามกระบวนการท่ีได้วางแผนการผลติ หากมีการแก้ไขให้ทําการปรับแผนทกุๆ 1

ครัง้ / 2 สปัดาห์ 

6) จัดทํารายงานการผลิตประจําวัน และ/หรือจัดทํารายงานผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีท่ีพบ พร้อมบนัทกึผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 

7) ทําการตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนสง่มอบงาน 
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แผนภาพขัน้ตอนการผลิต 

 

 
 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศกัยภาพของลกูค้าหนว่ยงานเอกชน

จากข้อมูลพืน้ฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือในตวัผู้บริหาร และประวตัิการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่สําหรับงาน

ของหน่วยงานราชการ จะมีความเสี่ยงเก่ียวกับการรับชําระเงินค่อนข้างน้อย เน่ืองจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติ

งบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แตอ่าจจะมีอตัรากําไรน้อยกวา่งานของเอกชน  สว่นงานท่ีได้รับจากหน่วยงานเอกชน 

อาจมีความเสีย่งจากการได้รับชําระเงินลา่ช้าหรือได้รับชําระเงินไมค่รบถ้วนตามสญัญา แตจ่ะมีอตัรากําไรท่ีเป็นไปตามนโยบาย

ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ ทัง้นี ้นอกจากการประเมินศกัยภาพทางการเงิน และความน่าเช่ือถือของลกูค้าแล้ว บริษัทฯ ยงัพิจารณา

ความพร้อมของบริษัทฯ เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหวา่งทําและงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ จํานวนบคุลากร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

และเงินทนุหมนุเวียน เป็นต้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า วา่การดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเง่ือนไขของสญัญา 

 

ด้านการจัดซือ้ 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีฝ่ายจดัซือ้รวมทัง้หมดจํานวน 9 คน แบง่เป็นฝ่ายจดัซือ้ในประเทศจํานวน 8 คน และฝ่ายจดัซือ้

ตา่งประเทศจํานวน 1 คน การจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมลูฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทนุ ท่ีได้สรุปปริมาณวสัดุ

อปุกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการผลติ เพ่ือตรวจสอบกบัข้อมลูในคลงัสนิค้าวา่มวีสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วหรือไม ่ หรือมีจํานวนเพียงพอตอ่

การใช้งานหรือไม ่จากนัน้จึงทําการสอบราคาจากคูค้่าท่ีอยูใ่นทะเบียนรายช่ือคูค้่าของบริษัทฯ เพ่ือสรุปการสัง่ซือ้และกําหนดวนั

จดัสง่วสัดอุปุกรณ์มายงับริษัทฯ ตอ่ไป 

 บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ผลิตและ/หรือผู้ จัดจําหน่าย แบ่งออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้า

ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คูค้่าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คู่ค้าในประเทศสําหรับวสัดอุปุกรณ์ท่ีสามารถ

จดัซือ้ได้ภายในประเทศ อาทิ หวัรถ แชสซี ช่วงลา่ง เหลก็ อลมูิเนียม สายไฟ สี วสัดสุิน้เปลือง เป็นต้น โดย

ทําการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ท่ีผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นในการสัง่ซือ้แต่ละคราวสําหรับวัสดุ

อุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยี่ห้อท่ีจําหน่าย (กรณีท่ีลกูค้ากําหนดยี่ห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 

ปริมาณท่ีสามารถผลิตและจดัส่งได้ เป็นต้น เพ่ือให้เสนอราคาและนําใบเสนอราคาเปรียบเทียบเง่ือนไข

ทางการค้า อาทิ ยี่ห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ก่อนพิจารณาคดัเลือกและ

ทําข้อตกลงการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

 บริษัทฯ จะมกีารประเมินคูค้่าทกุๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าท่ีได้บนัทกึไว้

ประจําทกุเดือน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มกีารกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจดัซือ้สรรหาคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาในทะเบียน

รายช่ือคูค้่า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสาํหรับทกุๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ 
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 คูค้่าตา่งประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าตา่งประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 

มีนโยบายท่ีจะติดต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายสําหรับวสัดอุปุกรณ์แต่ละประเภท ยกเว้น 

วสัดอุปุกรณ์บางรายการท่ีมีสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรตา่งประเทศอยูแ่ล้ว  

 

ตารางแสดงมลูคา่และสดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2559 - 2561 

ยอดสั่งซือ้วตัถุดิบ 2559 2560 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 510.00 71.11% 708.76 79.04 1,563.86 80.45 

ตา่งประเทศ 207.22 28.89% 187.99 20.96 380.05 19.55 

รวม 717.22 100.00% 896.75 100.00% 1,943.91 100.00% 

 

ด้านการจัดจ้าง 

 บริษัทฯ มีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาในงานกลงึโลหะ งานตดัโลหะ และงานพบัโลหะ เพ่ือให้ได้สว่นประกอบ

ตามขนาดและรูปแบบท่ีต้องการใช้ในแตล่ะผลติภณัฑ์ หรือจดัจ้างผู้ รับเหมางานพน่ทรายเคลอืบสผีลติภณัฑ์ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น

งานท่ีไม่ต้องอาศยัทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตท่ีต้องใช้ทักษะและ

ประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถทําให้กระบวนการผลิตทําควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลด

ระยะเวลาการผลติได้ระดบัหนึง่ 

 หากในกระบวนการผลติมีความจําเป็นต้องจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาภายนอก ฝ่ายจดัซือ้จะตดิตอ่ไปยงัผู้ รับเหมา 

2-3 ราย ท่ีผา่นเกณฑ์เบือ้งต้นในการสัง่จ้างแตล่ะคราวสาํหรับแตล่ะประเภทงานจดัจ้าง เพ่ือให้เสนอบริการมาและนําใบเสนอ

บริการมาเปรียบเทียบเง่ือนไขทางการค้า อาทิ ราคา สว่นลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนท่ีฝ่ายจดัซือ้จะพิจารณา

คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสัง่จ้างงานบริการดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทมีการประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เน่ืองเช่นเดียวกนั

กบัคูค้่าท่ีเป็นผู้ จําหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 

 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 จากปี 2553 ถึงปัจจบุนั บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนเร่ืองสิง่แวดล้อมจากชมุชนท่ีอยูร่อบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสาํคญั

กบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการจดัการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมภายในบริเวณ

โรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพ่ือไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทัง้นี ้เพ่ือลด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้กับพนักงานและชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมทัง้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อ

ร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Facebook อีกทางหนึง่ด้วย 
 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตัง้ตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส 

นํา้หนกัเบา สาํหรับรถขนสง่สนิค้าทัง้ตู้แห้ง (ไม่ติดเคร่ืองทําความเย็น) และตู้ เย็น อาหารสดและแห้ง เพ่ือรักษาคณุภาพสินค้า 

อาทิ พืช ผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ สตัว์ทะเล เบเกอร่ี นม นํา้แข็ง เป็นต้น รวมทัง้สามารถนําไปประยกุต์ใช้ขนสง่สนิค้าประเภทอ่ืน อาทิ 

การขนส่งดอกไม้ สมนุไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลกัการว่าต้องทําการรักษาคณุภาพของ

สินค้าด้วยการควบคุมอณุหภูมิจากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึน้รูปเป็นชิน้

เดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ่งทําให้ฉนวนกันความร้อนทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ป้องกนันํา้ร่ัวซึม รักษารูปทรง ยืดอายกุารใช้งานได้ยาวนานกว่า และทําให้รถท่ีติดตัง้ตู้ของ CTV-TMT มีนํา้หนกัเบากว่ารถท่ี
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ติดตัง้ตู้ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ ซึ่งผนงัตู้ผลิตจากวสัดปุระเภทอ่ืนๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแข็งแรงมากกว่า ด้วยเทคโนโลยี

เฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายในเป็นพิเศษ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นสว่นประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยงัสามารถติดตัง้

อปุกรณ์พิเศษเพ่ิมเติม (Double Deck) เพ่ือแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชัน้ได้ Jumbo Box Trailers ผลิตสําหรับติดตัง้บน 

Chassis ทัง้แบบ 2 เพลา และ 3 เพลา 

 ทัง้นี ้ เทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขึน้รูปเป็นชิน้เดยีวของ CTV-TMT ซึง่ได้ซือ้ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีดงักลา่วจาก

เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝร่ังเศสเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนั CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ท่ีสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสนํา้หนกัเบาความยาวตอ่เน่ืองสงูสดุ 15 เมตร ซึง่รถบรรทกุท่ี CTV-TMT ให้บริการติดตัง้ผนงัไฟ

เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอพั รถบรรทกุ 6 ล้อ รถบรรทกุ 8 ล้อ รถบรรทกุ 10 ล้อ รถกึง่พว่ง รถพว่ง 

และตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 

 2.6.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทยอ่ยมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่

ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีความแตกตา่งจากผู้ผลติรายอ่ืน อาทิ ความทนัสมยั มีนํา้หนกัเบา มีความ

คงทน และง่ายตอ่การซอ่มแซม เป็นต้น 

 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึน้รูปชิน้เดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถ

ผลติได้ความยาวตอ่เน่ืองสงูสดุถงึ 15 เมตร ซึง่ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 บริษัทยอ่ยมกีารกําหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซึง่ราคาท่ี

กําหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาลา่สดุอ้างอิงตามต้นทนุการผลติจริงในแตล่ะชว่งเวลา กรณีลกูค้า

ต้องการติดตัง้อปุกรณ์เสริมพิเศษอ่ืนๆ ก็จะมีการบวกเพ่ิมราคาสาํหรับอปุกรณ์เสริมดงักลา่ว ซึง่ทางบริษัทยอ่ยกําหนดราคา

ผลติภณัฑ์ในอตัราท่ีสามารถแขง่ขนัได้ และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

 บริษัทยอ่ยเน้นการจําหนา่ยสนิค้าผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพ่ือเข้าถงึกลุม่ลกูค้าโดยตรงจากทีมขาย 

2. ลกูค้าท่ีซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะนําลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 

3. บริษัทผู้จดัจําหนา่ยหวัรถลากจงูเป็นผู้แนะนําลกูค้าให้มาติดตัง้ตู้กบับริษัทยอ่ยโดยตรง 
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4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงันี ้

1. บริษัทเน้นการให้บริการท่ีเป็นกันเอง เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการหลงัการขาย อาทิ การให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการใช้งาน และการซอ่มบํารุง เป็นต้น 

2. บริษัทมีการออกบธูงานแสดงสนิค้าตา่งๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ท่ี อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี เป็นต้น 

3. บริษัทฯ ทํากิจกรรมเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า และตามตารางการเยี่ยมลูกค้า

ประจําปีของบริษัทฯ รวมทัง้ยงัเข้าร่วมกิจกรรมกบัลกูค้า เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมทําบญุ และงานปี

ใหม ่เป็นต้น 

 

2.6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีใกล้เคียงกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เน่ืองจากลกูค้าท่ี

สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่ีทําธุรกิจขนส่งสินค้าท่ีต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตตาม

คําสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) และมีการจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในประเทศทัง้หมด บริษัทย่อยมีแผนการตลาดท่ีจะ

ทําการหาลกูค้าในตา่งประเทศ โดยเร่ิมจากฐานลกูค้าเดิมของบริษัทและลกูค้าจากบริษัทท่ีเป็นบริษัทใหญ่ของลกูค้าในประเทศ

ไทย รวมทัง้การร่วมออกงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศด้วย 

 

2.6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทยอ่ย คือ ตู้ไฟเบอร์กลาสนํา้หนกัเบาสาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งประเภทต่างๆ ซึ่งถือว่า

อยู่ในกลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุม่ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก 

(Container) สําหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิ

สติกส์ ดงันัน้ในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทย่อยจะแบ่งออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก และ

ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 ในปี 2561 ธุรกิจรถตู้บรรทกุมีปริมาณการผลิตรวม 5,717 ตู้  ปรับตวัลดลงจากปี 2560 จํานวน  164 ตู้  หรือคิดเป็น

อตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.79 ของปริมาณการผลิตของปีก่อนหน้า ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินว่าสาเหตุท่ีปริมาณการผลิตตู้

บรรทกุในปี 2561 ลดลงเน่ืองจากปัจจยัด้านของเศรษฐกิจชะลอตวั และกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์มองเห็นโอกาสในการขยายตวัของ

ไทยในการเปิดเส้นทางการขนสง่ไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน 

ทีม่า : ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ ที ่  http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html  
 

 

การแข่งขนั 

 คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 

1. บริษัท ลมัเบอเร่ท์ เอเชีย จํากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 

2. บริษัท รุจโอฬาร จํากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้สแตนเลส 

3. บริษัท แคร่ีบอย มาร์เก็ตติง้ จํากดั ไทย ผลิต และตดิตัง้ผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 

 

http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html
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2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทยอ่ยรับจ้างผลติตามคําสัง่ซือ้ลกูค้า (Made to order) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย โดยใช้

เทคโนโลยีท่ีลํา้สมยัในการผลติผนงัห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขึน้รูปเป็นชิน้เดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วย

โครงสร้างโลหะรวมกบัไฟเบอร์กลาส 

 บริษัทยอ่ยมีโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ท่ีในโรงงานเดยีวกนักบัของบริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรในการผลติท่ี

ทนัสมยัและในปี 2556 ได้ทําการขยายกําลงัการผลติอีก 1 สายการผลติ ในขัน้ตอนการผลติ จะมกีารวางแผนและบริหารการ

ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ และให้ความสาํคญัในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์เช่นเดยีวกนักบับริษัทฯ 

 ในส่วนของขัน้ตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขัน้ตอนในการผลิต บริษัทย่อยมีแผนผังขัน้ตอนเหมือนกับของ

บริษัทฯ ทกุประการ  

 

ด้านการจัดซือ้ 

 บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซือ้จดัจ้างในประเทศ สําหรับการจัดซือ้ต่างประเทศจะมีพนกังาน

ของบริษัทยอ่ยเอง ซึ่งวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิต บริษัทย่อยทําการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยไมม่ีการพึง่พิงคูค้่ารายใดรายหนึง่อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ด้านการจัดจ้าง 

 ในบางกรณี ลกูค้าสัง่ซือ้ตู้ ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทยอ่ย แตจ่ะต้องมีการประกอบและตดิตัง้ตู้ ไฟเบอร์กลาสเช่ือมเข้า

กบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึ่งพว่ง ท่ีลกูค้าจดัหามาเอง หรือขอสัง่ซือ้แบบสาํเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ ไฟเบอร์กลาส   

บริษัทยอ่ยจะทําใบสัง่งานมายงับริษัทฯ เพ่ือให้เป็นผู้ประกอบและติดตัง้ให้ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทย่อยให้ความสําคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเร่ืองกลิ่น, 

ฝุ่ น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขัน้ตอนในการป้องกนัผลกระทบ ดงันี ้

(ก) มลภาวะเร่ืองกลิน่ : บริษัทใช้พดัลมดดูอากาศผา่นมา่นสเปรย์นํา้ 

(ข) มลภาวะเร่ืองฝุ่ น : บริษัทจดัเก็บผา่นมา่นสเปรย์นํา้ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดําเนินการทําลาย 

(ค) มลภาวะเร่ืองกากสารเคมี : บริษัทจดัเก็บ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดาํเนินการทําลาย 

 

2.8 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรับงานตามคาํสัง่ซือ้ของลกูค้า และมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งผลติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่รวมประมาณ 3,603.22 ล้านบาท ประกอบด้วย งานท่ียงัไมส่ง่มอบของบริษัทฯ 

3,579.85 ล้านบาท และงานของบริษัทยอ่ย 26.37 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลกูค้าท่ีมมีลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปดงันี ้
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ลาํดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 

ระยะเวลาส่งมอบ

ตามสัญญา 

มูลค่าตาม

สัญญา 

มูลค่า

คงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 61 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 

1 
องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) 

เช่าระบบบตัรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ 
(E-Ticket) 

 

15 มิ.ย.60 
 

10 มิ.ย.61-1 1,556.07 1,556.07 

2 
กลุ่มร่วมทํางาน SCN-
CHO 

ซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้
เชือ้เพลิงก๊าชธรรมชาต ิ
(NGV)ให้กบัองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
พร้อมซอ่มแซมและบํารุงรักษา
รถโดยสาร 

 
 

27 ธ.ค. 60 
25 มิ.ย.61-2 1,557.51 601.98 

3 บมจ. การบินไทย ขายรถ Catering 
 

24 ต.ค.60 
 

23 ก.พ.62 181.44 181.44 

4 
กรมสรรพาวธุ
ทหารบก 

ซอ่มคืนสภาพปืน 
24 ก.ย. 61 

12 มี.ค. 64 429.61 409.61 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 

 
1 

 
บจ.ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย)  

18 ต.ค. 61 31 ม.ค. 62 
9.59 9.59 

หมายเหต ุ -1  รอแก้ไขสญัญา คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ครบตามสญัญา ภายในปี 2561 

               -2  อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะส่งมอบครบถ้วนภายในเดือนมีนาคม 2562 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสีย่งจากการดาํเนินธุรกิจภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายใน 

และภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยถือวา่การบริหารความเสีย่งเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ บริหาร

กิจการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยเป็นสว่นท่ีเสริมสร้างศกัยภาพในการ แขง่ขนั อีกทัง้ยงั

เป็นปัจจยัสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) บริษัทจึงได้จดัให้มีการบริหาร ความเสีย่งอยา่งมีระบบ มี

การเฝ้าระวงั และการใช้มาตรการตา่งๆ เพ่ือลดความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ือง โดยคณะกรรมการ บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง ตอบแทนและสรรหา เพ่ือพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในระดบั นโยบาย และฝ่ายบริหารทําหน้าท่ี

ดแูลกระบวนการบริหารความเสีย่งขององค์กรโดยรวม และปฏิบตัิหน้าท่ีประจําวนั แทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตอบ

แทนและสรรหา ในการติดตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานผลการบริหาร ความเสีย่งเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 

นอกจากนี ้ ยงักําหนดให้จดัทําแผนบริหารความเสีย่งประจําไตรมาส และจดัทําคูม่ือการบริหารความเสีย่ง เพ่ือเป็นแนวทางใน 

การดําเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและ ภายนอกท่ี

เปลีย่นแปลงไปอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการจดัทําแผนสาํรองฉกุเฉินสาํหรับใช้ปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ ฉกุเฉินในกรณีตา่งๆ 

เพ่ือให้สามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทนัทีและประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ ตลอดเวลา โดยปัจจยัความเสีย่งท่ี

อาจทําให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท มีดงันี ้

  

3.1   ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจโครงการใหม่ภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและนโยบาย

ของรัฐบาล 

โครงการขายและจ้างซอ่มแซมบํารุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 489 คนั  

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาร่วมทํางานในรูปกิจการร่วมค้า (Joint Venture SCN-CHO หรือ “JV”) กับ บริษัท สแกน

อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“SCN”) สําหรับโครงการชือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อม

บํารุงรักษารถโดยสาร NGV 10 ปี จํานวน 489 คนั มลูคา่รวม 4,261 ล้านบาท ให้กบั องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

สญัญาลงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 กลุ่มร่วมทํางานฯ ได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารฯ งวดแรก 

จํานวน 100 คนั พร้อมการบํารุงรักษาฯ แล้ว ตามสญัญาบริษัทจะสง่มอบครัง้ท่ี 2 จํานวน 100 คนั ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 

2561 ครัง้ท่ี 3 จํานวน 100 คนั ภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 และ ครัง้ท่ี 4 จํานวน 189 คนั  ภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 

2561 รวมเป็นจํานวน 489 คนั 

ตอ่มาศาลปกครองกลาง มีคําสัง่ทเุลาการบงัคบัให้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการของ ขสมก. ในสญัญาดงักลา่ว 

ทําให้ ขสมก.โดยหนงัสือ ท่ี ขสมก.564 /2561 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2561 แจ้งให้กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ชะลอการ

ดําเนินการตามสญัญา และเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ศาลฯ ได้ทําการสัง่เพิกถอนคําสัง่ดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ สามารถ

ดําเนินการสง่มอบรถเมล์ NGV ตามสญัญา โดย ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ดําเนินการสง่มอบรถเมล์ NGV แล้วทัง้หมด 300 คนั 

พร้อมทัง้ได้รับการชําระเงินจาก ขสมก. เรียบร้อยแล้ว จํานวน 1,160.40 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่ารถเมล์ NGV ท่ีเหลืออีก

จํานวน 189 คนั มลูคา่ 731.05 ล้านบาท  จะสามารถทยอยสง่มอบได้ในเดือนมีนาคม 2562  

ซึง่บริษัทฯ ยงัมีความเสี่ยงในการสง่มอบรถสว่นท่ีเหลือ 189 คนั ให้ได้ตามสญัญา และการดําเนินการซ่อมบํารุงรถ

ตามสญัญา 10 ปี นบัจากวนัท่ีรถบรรจเุข้าดําเนินการในแตล่ะลอ็ตการสง่มอบ 
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การบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้ทําแผนการประกอบและขบวนการต่างๆ ในการสง่มอบ อย่างรัดกุมและได้มีการ

ติดตามแผนตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด ทําให้มีความเช่ือมัน่วา่จะสามารถสง่มอบรถได้ตามกําหนด และได้สร้างระบบการบริหารงาน

ซอ่มบํารุงท่ีชดัเจน ร่วมกนักบัหนว่ยงานภาครัฐผู้ เป็นเจ้าของโครงการทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ มีการให้ข้อมลูท่ี

เพียงพอซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัรวม มีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิด

สมํ่าเสมอ โดยบริษัทจะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และได้รับประโยชน์

ร่วมกนัในระยะยาว ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศในภาพรวม ซึง่คาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในการสง่มอบรถเมล์ NGV 

อีก 189 คนัท่ีเหลอื และสามารถดําเนินงานซอ่มในโครงการได้ตามปกติ 

 

โครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเลคทรอนิคพร้อมอปุกรณ์ (E-ticket) จํานวน 2,600 คนั 

 บริษัทได้รับสญัญาโครงการเช่าระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ E-Ticket และ Cash-Box โดยดําเนิน 

ธุรกิจภายใต้สญัญาติดตัง้ระบบบตัรโดยสารให้กบัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มลูคา่โครงการรวม 1,665 ล้านบาท 

บริษัทฯ ดําเนินการติดตัง้อปุกรณ์ E-Ticket ครบทัง้ 2,600 คนั เรียบร้อยแล้วและอยูใ่นระหวา่งการทดสอบระบบ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยงัไม่สามารถสง่มอบอปุกรณ์ดงักลา่วอย่างเป็นทางการ ให้แก่ ขสมก. ได้ เน่ืองจากยงัไม่ได้ข้อสรุปจากทาง ขสมก. 

เร่ืองการติดตัง้ Cash – Box วา่จะดําเนินการตอ่ไปหรือไม ่

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ Cash – Box จํานวนทัง้สิน้ 800 คนั จาก 2,600 คนั เน่ืองจากยงัไม่ได้รับ

ความชดัเจนด้านนโยบายของหน่วยงาน เร่ืองวิธีการทดสอบและวิธีการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับท่ีมีเง่ือนไขความ

ประสงค์อ่ืนๆ ให้บริษัทปฏิบตัิท่ีนอกเหนือจากสญัญา โดยคาดวา่จะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

 

 การบริหารความเสีย่ง   

1. บริษัทฯ ประเมินวา่โอกาสท่ีจะถกูยกเลกิสญัญาทัง้ E-Ticket และ Cash – Box อยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองจากท่ีผ่านมา

บริษัทฯ ได้ทํางานร่วมกับทาง ขสมก. มาตลอดในการปรับแก้งานท่ีส่งมอบตามความเห็นของผู้ ตรวจรับงานของ ขสมก. 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนสาํรองด้วยการนําอปุกรณ์ดงักลา่วไปติดตัง้ในโครงการบริหารรถขนสง่มวลชน ท่ีจะดําเนินการใน

ปี 2562 ผ่านบริษัทย่อย คือ บจก. อมรรัตนโกสินทร์ เบือ้งต้นบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้อปุกรณ์ทัง้หมด 3,000 เคร่ือง แต่จะ

ทยอยติดตัง้จํานวน 1,500 เคร่ืองก่อน ซึ่งจะครอบคลมุอปุกรณ์ทัง้หมด ดงันัน้คาดว่าการยกเลิกสญัญา E-Ticket และCash 

Box จะกระทบเพียงคา่เสยีโอกาสของบริษัทฯ และคา่ใช้จ่ายในการถอดอปุกรณ์เพ่ือย้ายไปท่ีใหมเ่ทา่นัน้ 

2.  บริษัทฯ ได้สร้างระบบการบริหารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครัฐผู้ เป็นเจ้าของโครงการทัง้ในระดบับริหารและ

ระดับปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลท่ีเพียงพอซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันรวม ทัง้ติดตามสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ โดยบริษัทจะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่าง

สมเหตสุมผล และได้รับประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศในภาพรวม 

 

หมายเหต ุ   โครงการ E Ticket - Cashbox ยงัไม่มีการบนัทึกเป็นรายได้ ปัจจุบนั บริษัทฯ บนัทึกสินทรัพย์ดงักล่าวเป็น “อุปกรณ์” ใน

กลุ่มทีดิ่น    อาคารและอปุกรณ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการจนกว่าจะมีการนําไปใหเ้ช่าใช้บริการ 

 

3.1.2 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 

 บริษัทดําเนินธุรกิจผลติและบริการให้ทัง้ลกูค้าในประเทศและตา่งประเทศ ดงันัน้รายได้หลกัของบริษัทมาจากสินค้า

มาตรฐาน สนิค้าออกแบบพิเศษ และงานบริหารโครงการ ซึง่อาจจะถกูกระทบโดยปัจจยัภายในและภายนอกท่ีบริษัทไม่สามารถ



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.3 - 3 

 

ควบคมุได้ เช่น การอนมุตัิแบบเพ่ือการสัง่ผลิตลา่ช้า คู่ค้าส่งมอบอปุกรณ์เพ่ือนํามาผลิตลา่ช้า เป็นต้น ซึ่งสง่ผลต่อการสง่มอบ

ไมไ่ด้ตามกําหนด ในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้จากการพฒันาศนูย์ซ่อมเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรายได้ท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเอง การแข่งขนัจากคู่แข่งอู่ขนาดเล็ก รวมทัง้ระยะเวลาในการสง่มอบซึ่งใช้เวลาในการผลิตมากกว่า

คูแ่ขง่ ซึง่หลายปัจจยัเป็นสิง่ท่ีบริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ทัง้หมด ดงันัน้หากรายได้ของบริษัทแตกตา่งจากการคาดการณ์ในแผน

กลยทุธ์อาจสง่ผลตอ่การบริหารสภาพคลอ่งและความสามารถในการชําระเงินตามข้อผกูพนัธ์ท่ีมี เช่น ดอกเบีย้จ่าย การชําระคืน

เงินกู้ ท่ีถึงกําหนด ค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามสญัญา  รวมถึงโอกาสของงานใหม่ๆ ท่ีเป็นความถนดัของบริษัทแต่ไม่สามารถ

ดําเนินการรับงานได้ เป็นต้น  

การบริหารความเสี่ยง  บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบตัิการทกุแผนกท่ีเก่ียวข้องติดตามผลกระทบท่ีอาจจะมีผลต่อ

ปัจจยัเบือ้งต้นอย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถจํากดัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากปัจจยัเสีย่ง เช่น ต้นทนุการผลติ การกระจายขบวนการผลิตเพ่ือให้ผู้ รับเหมาช่วงมาดําเนินการแทน การหาแหลง่วตัถดุิบทัง้

ในและต่างประเทศหลายๆ ร้านค้า การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงความต้องการลกูค้ามากท่ีสดุ มีความหลากหลายและช่วยลด

ต้นทนุ  การติดตามงานบริการซ่อมบํารุงกบัลกูค้าท่ีซือ้รถใหม่เข้าโปรแกรมการบํารุงรักษารถเชิงป้องกนัในศนูย์ซ่อมทัง้ 8 แห่ง

และศนูย์สบิล้อ 24 ชัว่โมง by CHO เป็นต้น รวมทัง้การเน้นงานตามสญัญาระยะยาว เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ 

และเพ่ิมความแนน่อนของรายได้  

 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจาํกัด 

บริษัทดําเนินธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตสินค้า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป็นหลกั โดยมีรายได้รวมจากการขายสินค้าในปี 2561 แบ่งออกเป็นรถมาตรฐาน คิดเป็น ร้อยละ 5.81 รถออกแบบพิเศษ ร้อย

ละ 84.75 และบริหารโครงการและบริการ ร้อยละ 9.44 ของรายได้รวม โดยรถออกแบบพิเศษมีกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมการบิน 

ขนสง่พิเศษ และหนว่ยงานเอกชน ราชการตา่ง ๆ ในประเทศ  
 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

   

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการมอบหมายฝ่ายปฏิบตัิการทางด้านการตลาด ลงพืน้ท่ีติดตามงานโครงการต่างๆ 

รวมถึงงานซ่อมบํารุงของศูนย์ซ่อม ท่ีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในปี 2561 ซึ่งผลการดําเนินงานมีรายได้ในการขายและบริการ 

214.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.84 เห็นได้วา่ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ในการให้บริการท่ีเพ่ิมจํานวนรถเข้ารับ

บริการเพ่ิมขึน้ คาดวา่ในปี 2562 จะยงัคงรักษากลุม่ลกูค้าเดิมและเพ่ิมลกูค้าผู้ประกอบการขนสง่ในภาคตะวนัออกให้เพ่ิมขึน้  

 

 

  

   

  

 

รายได้รวมจากสนิค้ามาตรฐาน 131.62 ล้านบาท คิดเป็น  5.81% 

รายได้รวมจากสนิค้าออกแบบพิเศษ 1,921.08 ล้านบาท   คิดเป็น  84.75% 

บริหารโครงการและบริการ 214.15 ล้านบาท คิดเป็น  9.44% 
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3.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 

 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศให้กับหน่วยงานภาครัฐ หลงัจากสง่มอบ บริษัทฯ ต้องมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการซอ่มบํารุงเพ่ือให้รถโดยสารปรับอากาศ ใช้งานได้ตลอดสญัญา 10 ปี หลงัสง่มอบ บริษัทฯ จําเป็นต้องมี

บคุลากรช่างชํานาญงานในการซ่อมบํารุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกบังานท่ีมีในสญัญา การสร้างอบรมช่างจะต้องใช้เวลา

เพ่ือให้มีทกัษะสามารถดําเนินตามแผนซอ่มบํารุง ซึง่มีความเสีย่งท่ีจะไมส่ามารถหาบคุลากรทดแทนได้ทนัทว่งที  

 การบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้เปิดการอบรม on the Job training ภายในร่วมกับวิทยากรท่ีเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีจดัทําการฝึกอบรมตัง้แต่การประกอบเคร่ืองยนต์ ประกอบโครงสร้างรถ การปรับแต่งเคร่ือง ระบบไฟฟ้า ระบบช่วง

ลา่ง เพ่ือให้ช่างมีความรู้ความสามารถ ได้อย่างรวดเร็วสามารถประจําศูนย์ท่ีทางลกูค้ากําหนดให้ดแูลรักษาตามอู่ต่างๆ ได้ 

รวมถึงการให้สวสัดิการเพ่ิมเติมตา่งๆ เช่น เบีย้ขยนั คา่อาหารกลางวนั คา่บํารุงรักษารถสําหรับฝ่ายท่ีต้องนํารถสว่นตวัออกไป

ปฏิบตัิงานของบริษัท มีการจดัให้ความรู้เสริมสร้างทกัษะในโครงการโรงเรียนช่าง ช ทวี ซึ่งสว่นหนึ่งทําให้พนกังานมีความรัก

องค์กรตามวฒันธรรมขององค์กรตอ่ไป   

 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน   

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

สนิค้าสว่นใหญ่มีสว่นประกอบท่ีสาํคญันําเข้าจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 70 การเสนอราคาและการชําระเงินซือ้

สนิค้าสว่นใหญ่ใช้สกลุเงินยโูร  ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหลกั โดยประมาณร้อยละ 20 ขายไปยงัต่างประเทศ และขายในประเทศไทย

ประมาณร้อยละ 80  เป็นสกลุเงินบาท ซึง่เมื่อตกลงราคาขายและคา่บริการกบัลกูค้าแล้วไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ เมื่อมีสภาวะ

คา่เงินตา่งประเทศฯ แข็งคา่ขึน้ บริษัทไมส่ามารถปรับราคาสนิค้าให้สอดคล้องกบัต้นทนุสนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้ได้ทนัที ดงันัน้ บริษัทอาจ

ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุ สนิค้าและกําไรขัน้ต้นของบริษัทได้  

การบริหารความเสี่ยง  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ริษัท ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มของอตัราแลกเปลี่ยนในการกําหนดราคาขายสินค้าให้สะท้อนกบัอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา 

และมีการลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วยการวางแผนการสัง่ซือ้และสง่มอบให้เหมาะสม รวมถึงการกําหนดราคาขาย

ให้ครอบคลมุความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในระดบัหนึ่ง ทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว

ในวงจํากดั ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายในการเก็งกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น   

3.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

เน่ืองจากบริษัทยงัมีภาระหนีส้ินท่ีต้องชําระดอกเบีย้ให้กับผู้ ให้กู้  รวมทัง้บริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตอีกหลาย

โครงการ จึงอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวนมาก ดงันัน้ดอกเบีย้จ่าย จึงอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่

ของบริษัท การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีปรับสงูขึน้ อาจสง่ผลตอ่การดําเนินงานของบริษัท เน่ืองจากต้นทนุดอกเบีย้ของ

สนิเช่ือบางสว่นเป็นอตัราลอยตวั ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ในกรณีท่ีอตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนหรือปรับตวั

สงูขึน้  

การบริหารความเสีย่ง  บริษัทจะจดัโครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบง่สดัสว่นออกเป็นเงินกู้อตัราดอกเบีย้ลอยตวั และ

เงินกู้อตัราดอกเบีย้คงท่ี รวมถึงแผนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน หรือออกหุ้นกู้ ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและแผนการใช้เงิน

ของบริษัทโดยคํานงึถึงอตัราดอกเบีย้ในอนาคต 
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3.3.3 ความเสี่ยงจากการรับชาํระเงนิลูกหนีล่้าช้า  

บริษัทเป็นผู้ผลติสนิค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) และงานบริหารโครงการท่ีมีสญัญาควบคมุ ซึ่งมีการ

กําหนดส่งมอบสินค้าและรับชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญา หรือเป็นผู้ ให้บริการรับบริหารโครงการซึ่งเป็นงานท่ีต้อง

ให้บริการก่อนการเรียกเก็บเงินตามเง่ือนไขท่ีตกลง ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการท่ีลกูค้าบางรายอาจชําระเงินค่าสินค้าหรือ

ค่าบริการล่าช้า หรืออาจมีปัญหาในการชําระเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายคงท่ีซึ่งเป็นรายจ่ายประจําทกุเดือน ในปี 2561 บริษัทมียอดลกูหนี ้Over Due  คิดเป็นมลูค่าประมาณ 535.40  ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้ทัง้ปี โดยยอดลกูหนีส้ว่นใหญ่เกิดจากลกูหนีโ้ครงการรถโดยสาร NGV489 ซึ่ง ณ ปัจจุบนั

ได้มีการชําระเรียบร้อยแล้ว  

การบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดนโยบายประเมิน

ศกัยภาพของลกูค้าหรือผู้วา่จ้างก่อนพิจารณารับคําสัง่ซือ้หรือตกลงให้บริการ ลกูค้าเอกชนและลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ มี

การกําหนดให้ลกูค้าชําระเงินมดัจําลว่งหน้าก่อนสว่นใหญ่ในอตัราร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 30 ของมลูคา่สัง่ซือ้ตามสญัญา ในกรณี

สญัญาจ้างผลติสนิค้า และมีการกําหนดให้เจ้าของโครงการชําระคา่บริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของ

งานบริการท่ีเหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชําระเงินของลกูค้า หากมีลกูค้ารายใด

เกินกําหนดชําระเงินจะต้องทําการติดตามเรียกชําระเงินหากไม่ชําระตามกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเรียกเก็บ

ดอกเบีย้ในการชําระล่าช้า โดยแจ้งไว้ในสญัญาซือ้ขายหรือใบเสนอราคา  และแจ้งให้ทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ผู้บริหาร

ระดบัสงูทราบโดยทนัทีและให้รายงานข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทกุเดือน โดยมีฝ่ายท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

ติดตาม  และการสือ่สารอยา่งเป็นระบบ ทางบริษัทมัน่ใจวา่จะขจดัความเสีย่งจากการชําระหนีล้า่ช้าจากลกูค้าลงได้ 

  

3.3.4 ความเสี่ยงความสามารถในการชาํระหนี ้ 

  บริษัทฯ ได้ทําการคํานวณและเปิดเผยอตัราสว่นท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

  1. อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ตามเกณฑ์เงินสด คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + จ่าย

ภาษีเงินได้ + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน / (ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน) อตัราสว่น

ดงักลา่วอยูท่ี่ (6.59) เทา่ , (9.08) เทา่ และ 17.62 เทา่ สาํหรับปี 2561 สิน้ปี 2560 และ 2559 ตามลาํดบั  

       2. อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนัตามเกณฑ์เงินสด คํานวณจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การ

จ่ายชําระหนีส้นิ + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย) อตัราสว่น

ดงักลา่วอยูท่ี่ (0.03) เทา่ , 0.01 เทา่ และ 0.00 เทา่ สาํหรับสิน้ปี 2561 2560 และ 2559 ตามลาํดบั  

  อตัราสว่นดงักลา่วมีรายการติดลบในปี 2560 และ Q3 2561 เน่ืองจากบริษัทฯมีการเซ็นสญัญาในโครงการพิเศษ

นอกเหนือจากโครงการปกติ สําหรับโครงการชือ้รถโดยสารปรับอากาศ (NGV) จํานวน 489 คนั กับองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.)  ตอ่มาศาลปกครองกลาง มีคําสัง่ชะลอการดําเนินการสง่มอบรถเมล์ NGV ทําให้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจาก 

ขสมก. ได้  ซึ่งทางบริษัทฯมีการบนัทึกบญัชีตามสดัส่วนงานท่ีเสร็จเป็นรายได้ไปแล้ว มลูค่า 1,018 ล้านบาท   ส่งผลทําให้

บริษัทให้มียอดลกูหนีก้ารค้าสงู ณ 30 กนัยายน 2561 มียอดลกูหนีจ้ากโครงการรถเมล์ NGV จํานวน 947.69 ล้านบาท   

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 บริษัทฯ ดําเนินการสง่มอบรถเมล์ NGV แล้วทัง้หมด 300 คนั พร้อมทัง้ได้รับการ

ชําระเงินจาก ขสมก. เรียบร้อยแล้ว จํานวน 1,160.40 ล้านบาท จะส่งผลให้ยอดลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ลดลง และเพ่ิม

กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่รถเมล์ NGV ท่ีเหลอือีกจํานวน 189 คนั มลูค่า 731.05 ล้านบาท  จะ



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.3 - 6 

 

สามารถทยอยสง่มอบได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับชําระเงินตามกําหนดภายใน 30 วนัหลงัจากสง่มอบ 

จะสง่ผลให้ยอดลกูหนีก้ารค้าของบริษัทลดลงกลบัเข้าสูร่ะดบัปกติ 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาถึงวงเงินกู้ ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงิน

คงเหลอืท่ีสามารถเบิกใช้ได้อีกประมาณ 385.25 ล้านบาท (ไมร่วมวงเงินคํา้ประกนั) ประกอบกบัมีสนิค้าคงเหลอืท่ีสามารถขาย

ได้ ประมาณ 200 ล้านบาท และมีท่ีดินท่ีจดัเตรียมไว้สําหรับการลงทนุขยายธุรกิจโดยมีมลูค่าตามราคาทนุเท่ากบั 81.57 ล้าน

บาท โดยมีราคาประเมินท่ีดินจากผู้ประเมิน บริษัท ฟานิก แอพเพรซลั จํากดั เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 มีมลูค่าประมาณ 

160 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขายท่ีดินแปลงนีไ้ด้โดยเร็วสามารถเพ่ิมสภาพคลอ่งให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่งและเป็น

แหลง่เงินทนุสาํรองสาํหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในการพฒันาโครงการได้อยา่งตอ่เน่ือง 

การบริหารความเสีย่ง  

บริษัทฯ มีนโยบายให้ทกุหน่วยงานในบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงในงานท่ีเก่ียวข้องเป็นรายเดือน และมีการ

รายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารทราบ รวมทัง้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส รวมทัง้มี

การประเมินความเสี่ยงโดยรวมและมีการรับความเห็นจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือนําไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง มีการปรับประมาณการต่าง ๆ ในสอดคล้องกับเหตุการณ์เป็นรายเดือน  ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประเมินวา่เพียงพอและสามารถจดัการได้ตามนโยบายบริษัท 

 

3.3.5 ความเส่ียงเน่ืองจากการที่ ต้องดํารงอัตราส่วนหนีส้ินที่ มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น        

ไม่เกิน  3 ต่อ 1  

           จากการท่ีบริษัทมีความเสีย่งจากการดํารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 3.0:1 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 

บริษัทได้มีการบริหารจดัการหนีส้นิ โดยสามารถดํารงอตัราสว่นดงักลา่ว ตํ่ากว่า 3.0:1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.68:1  

          ทัง้นี ้สําหรับ “หุ้นกู้ ของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” มีอตัราส่วน

หนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบไุว้ในร่างข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงไว้ซึ่ง

อตัราสว่นของ "หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้" ต่อ "สว่นของผู้ ถือหุ้น" (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราสว่นไม่เกิน 

3:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิน้ปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้             

            หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ หมายถึง หนีสิ้นเฉพาะทีมี่ภาระดอกเบีย้จ่าย ตามข้อ (1) หกัด้วยเงินกู้ยืมทีใ่ชใ้นโครงการรถโดยสาร 

NGV489 และโครงการ E-Ticket อตัราส่วนหนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) โดยคํานวณจาก หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบี้ย

จ่าย ซ่ึงไม่รวมเงินกู้ยืมสําหรับใชใ้นโครงการที่ไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจํา (Non Recurring Project) ทีมี่ระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสดุเป็นครั้ง

คราว หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุวใ้นข้อกําหนดสิทธิสําหรับหุ้นกู้ของบริษทัในอตัราไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 เท่า  

 

        อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ดําเนินการเพ่ิมทนุในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 จํานวน 160 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวน   17 ล้านบาท 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ นายมารัตน์ แซล่ิม้ จํานวน 100 ล้านบาท 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ นายปภินวิชช์ เชิงชวโน จํานวน   43 ล้านบาท 

 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ประมาณ 160 ล้านบาท 

 จากการเพ่ิมทนุดงักลา่วสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง โดยประมาณการ ณ สิน้ปี 

2561 เท่ากบั 1.29 เท่า และหากครัง้นีบ้ริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครบเต็มจํานวนจะทําให้หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ 



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.3 - 7 

 

600 ล้านบาท ซึง่จะทําให้อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมเปลี่ยนแปลงเป็น 1.94 เท่า ซึ่งยงัอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  

โดยรายละเอียดตามตารางดงันี ้

ประมาณการอัตราส่วนหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สิน้ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562 

ออกหุ้นกู้  600 ล้านบาท 

หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ (ไมร่วมโครงการพิเศษตามข้อกําหนดสทิธิหุ้นกู้ ) 1,200 ล้านบาท  1,800 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น หลงัจากเพ่ิมทนุ 927 ล้านบาท 927 ล้านบาท 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.29 เทา่ 1.94 เทา่ 

 

 

บริษัทฯ ได้มีแนวทางป้องกันและแผนการรองรับเพื่อรักษาการดํารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม  

1. บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ สาํหรับการออกหุ้นกู้ ในครัง้นีเ้ป็นการออกเพ่ือใช้ในการลงทนุศนูย์ซ่อมบริการเพ่ิมเติมและ

เป็นเงินทนุในการดําเนินการโครงการใหญ่ ซึง่มีการทยอยจ่ายเงิน  ดงันัน้ในระยะเวลาท่ียงัไมม่ีการใช้เงินตามแผน บริษัทจะทํา

การชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือรักษาการดํารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ผู้ ถือหุ้นไมใ่ห้สงูขึน้ตามแผน 

2.  บริษัทฯ มีท่ีดินท่ีจดัเตรียมไว้สาํหรับการลงทนุขยายธุรกิจโดยมีมลูค่าตามราคาทนุเท่ากบั 81.57 ล้านบาท โดยมี

ราคาประเมินท่ีดินจากผู้ประเมิน บริษัท ฟานิก แอพเพรซลั จํากดั เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 มีมลูค่าประมาณ 160 ล้าน

บาท บริษัทฯ สามารถขายท่ีดินแปลงนีเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งของบริษัทฯ อีกทางหนึง่  

 

3.4 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย  
 

 

ประเด็นทางกฎหมาย    

คดีความท่ีทางบริษัทได้ฟ้องร้อง และ/หรือถกูฟ้องร้อง ดําเนินคดีของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้ 

 (1)  คดีแพ่งหมายเลขดําท่ี พ. 262/2553 48/54 ฟ้องตามตัว๋เงินค่าจ้างดดัแปลงรถ M1 เป็นรถตู้พยาบาลระหว่าง 

บริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง นายภิญโญ คชนนัท์ (จําเลย) ซึง่ศาลได้พิพากษาวงเงินมลูหนีต้ามสญัญาประนีประนอมยอมความจํานวน 

300,000 บาท และได้ตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี เพ่ือยดึทรัพย์ลกูหนีม้าชําระหนี ้ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการสบืทรัพย์ของจําเลย  

  (2) คดีแพง่หมายเลขคดีดําท่ี 913/2559 ฟ้องลกูหนีท้างการค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดัเป็นจําเลย มลูหนี ้

มาจากคําสัง่ซือ้ตู้บรรทกุห้องเย็นพร้อมติดตัง้ ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีและศาลได้พิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

แล้วให้จําเลยชําระเงินให้โจทก์จํานวน 850,000 บาท ขณะนีจํ้าเลยหรือลกูหนีผิ้ดนดัตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

ดงักลา่ว ฝ่ายกฎหมายจึงได้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําสัง่ตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี เพ่ือดําเนินการยึดทรัพย์

ลกูหนีต้อ่ไป 

    บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับชําระหนีต้ามข้อมลูขัน้ต้น ซึง่กรณีท่ี (1), (2) เป็นการลงทนุตามปกติธรุกิจได้มี

การสาํรองหนีไ้ว้ตามนโยบายบญัชีแล้ว 

  (3)  ผู้ ฟ้อง กิจการร่วมค้า เจวีซีซี (เป็นสญัญาร่วมค้าระหวา่ง บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) กบับริษัทขอนแก่น ช.ทวี     

(1993) จํากดั)   



       บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 1.3 - 8 

 

        ผู้ถกูฟ้อง องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ  

 คดีพิพาททางศาลปกครองระหวา่งกิจการร่วมค้า เจวีซีซี กบัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ในโครงการประกวดราคา

ซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คนั มลูคา่งาน 1,735.55 ล้านบาทไมร่วมคา่ซอ่มบํารุง 

10 ปี ท่ีจะมีการกําหนดราคาเพ่ิมเติมต่างหาก โดยใช้ช่ือกิจการร่วมค้า เจวีซีซี เป็นสญัญาร่วมค้าระหว่าง บริษัท ช ทวี จํากดั 

(มหาชน) กบับริษัทขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั ซึง่ได้รับการคดัเลอืก และประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมลูและมีหนงัสอืท่ี สก

ม. 1414/2558 เชิญบริษัทติดต่อลงนามสญัญา เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2558 องค์การขนสง่

มวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการทําสญัญาดังกล่าวข้างต้น ทัง้นีกิ้จการร่วมค้าเจวีซีซี โดยบริษัท ช ทวี จํากัด 

(มหาชน) ได้มีหนังสืออุทธรณ์ยื่นไปยังหน่วยงานผู้ ออกคําสั่ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่ไม่เป็นผล ท่ีประชุม

คณะกรรมการกิจการร่วมค้าฯ ได้มีมติให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีในชัน้ศาลปกครองโดยขอให้องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ  เพิกถอนคําสัง่ และเรียกค่าเสียหาย เป็นคดีหมายเลขดําท่ี 294/2559 ณ ศาลปกครองกลาง ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 

2559 ระหว่างกิจการร่วมค้าฯ เป็นผู้ ฟ้องคดี ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี 1 

คณะกรรมการบริหารกิจการขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 ผู้ อํานวยการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 

คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 4 และกระทรวงการคลงั ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 5  

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คดีได้ดําเนินการมาถึงขัน้ตอน การพิจารณาของตุลาการเจ้าของสํานวนว่า 

ข้อเท็จจริงตามท่ีคูค่วามทัง้สองฝ่ายสง่มายงัศาลตามขบวนการเพียงพอหรือไม ่ 

ถ้าไมเ่พียงพอ ตลุาการเจ้าของสาํนวน จะสัง่ให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ซึง่ยงัไมม่ีคําสัง่แจ้งมา  

ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว ตุลาการเจ้าของสํานวนจะสรุปสํานวนเสนอองค์คณะ และอธิบดีฯ ส่งสรุป

ข้อเท็จจริงให้คูก่รณี และกําหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ ฟ้องคดี แถลงปิดคดี และตดัสินคดี  ซึ่งยงัไม่มีคําสัง่แจ้ง

มาเช่นกนั 

บริษัทฯ ได้บันทึกความเสี่ยงจากการไม่ได้รับงานในโครงการโดยบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ เป็น

คา่ใช้จ่ายไว้แล้ว และกรณีท่ีศาลตดัสนิยกฟ้อง บริษัทฯ จะไมไ่ด้รับชดเชยค่าเสียหายใด ๆ หรือ กรณีท่ีศาลสัง่ให้ ขสมก. ชดใช้

คา่เสยีหายให้บริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการบนัทกึบญัชีเป็นรายได้ของบริษัทฯ 
 

 

3.5 ความเส่ียงของตราสาร 

3.5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

CHO ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงความเสี่ยงในกรณีท่ีธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนีแ้ละผู้ออก

ตราสารหนีอ้าจจะไมส่ามารถชําระดอกเบีย้หรือชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ชดุนีห้รือเกิดเหตผิุดนดัชําระและผลของการผิดนดัชําระอ่ืนๆ 

ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ (ข้อ 11) ของหุ้นกู้  ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ ต้องตกเป็นบคุคลล้มละลายหรือผิดนดัชําระหนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้

จะมีสิทธิในการขอรับชําระหนีเ้ท่าเทียมกับเจ้าหนีไ้ม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันรายอ่ืนๆ ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้

ประเมินความเสีย่งด้านเครดิต ผู้ลงทนุควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมลูท่ี

ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน และควรติดตามข้อมลูขา่วสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้ เป็นบริษัทมหาชน

จํากดั ผู้ลงทนุจึงสามารถติดตามข้อมลูข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง (www.cho.co.th) และสําหรับ

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสามารถขอข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 

 

http://www.cho.co.th/
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3.5.2 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อาจขายได้ตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไว้

หรือราคาท่ีซือ้มา ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลา่วคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้ราคา

หุ้นกู้จะลดลง ทัง้นี ้โดยทัว่ไปราคาของหุ้นกู้ ท่ีมีอายคุงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ใน

ตลาดมากกวา่ 

 

3.5.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ประสงค์จะขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจไม่

สามารถขายหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาท่ีตนต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปลีย่นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้นี ้ผู้ออก

หุ้นกู้ ไม่ได้นําหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้(BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ใน

ตลาดรองได้กบัผู้มีใบอนญุาตค้าตราสารหนี ้ซึง่สว่นใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซือ้หุ้นกู้

จากผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีต้องการขายหุ้นกู้ตวัเองผา่นผู้มีใบอนญุาตค้าตราสารหนีน้ัน้ๆ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้น

กู้ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แต่จะถูกจํากดัให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากดัการโอนไว้กบัสํานกังาน ก.ล.ต. ให้จํากัดการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง 

การกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 (ตามท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือใช้แทนท่ี) 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 

(ล้านบาท) 

1. ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดนิ      

1.1. โฉนดเลขท่ี 11622 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิ 41-0-92.1 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 

53.97 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 191.63 

1.2. โฉนดเลขท่ี 39614, 50100 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิรวม 7-1-24 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 

14.00 จํานองธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 208.00 

1.3. โฉนดเลขท่ี 4552 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิ 9-1-8.5 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีดนิสําหรับโครงการในอนาคต 61.11 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 26.00 

1.4. โฉนดเลขท่ี 100646-50, 100659 ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิรวม 0-1-08.9 ไร่ 

บริษัทฯ ท่ีดนิบ้านพกัสวสัดกิารพนกังาน 5.58 -ไม่มี- -ไม่มี- 

1.5. โฉนดเลขท่ี 73096 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เนือ้ท่ีดนิ 7-1-67 ไร่ 

1.6. โฉนดเลขท่ี 288470, 3504, 8023 ตําบลท่าพระ(ดอน

หนั)ท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น รวม 

3 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 262-1-41 ไร่  

บริษัทย่อย 

 

บริษัทฯ 

ท่ีดนิสําหรับโครงการในอนาคต 

 

ท่ีดนิสําหรับโครงการในอนาคต 

 

17.13 

 

214.99 

จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

-ไม่มี- 

16.00 

 

-ไม่มี-  

รวมท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดนิ   366.78   

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

2.1. สิ่งปลูกสร้างเลขท่ีเลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 

ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 39614, 50100 และ 11622) 

 

บริษัทฯ 

 

สํานกังานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 

114.07 

 

จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานองธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

714.00 

208.00 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 

(ล้านบาท) 

2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี  เลขท่ี 66/5 หมู่ 2 ตําบลโป่ง อําเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 47813 และ 49992 เนือ้ท่ีดิน 7-0-30 ไร่ ซึง่

บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิเช่าตอ่จากผู้ ถือสิทธิการเช่า) 

 

บริษัทฯ สํานกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ 6.60 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.3. บ้านพกัเลขท่ี 173/51-55,67 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทฯ บ้านพกัสวสัดิการพนกังาน 2.45 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.4. บ้านเลขท่ี 5 (บ้านริมนํา้) ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 

บริษัทย่อย สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ สําหรับ

โครงการในอนาคต 

7.65 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

2.5. อาคารโรงงาน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั บริษัทย่อย อาคารโรงงาน 30.88 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.6. อาคารศนูย์ซอ่ม One Stop Service  

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 89117 เนือ้ท่ีดิน 13-2-72 ไร่ ซึง่บริษัทฯ ทํา

สญัญาเช่าท่ีดนิจากผู้ ถือสิทธิ) 

บริษัทฯ ศนูย์ซอ่ม One Stop Service 

“สิบล้อ 24 ชัว่โมง by CHO” 

82.32 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.7. อาคารศนูย์ซอ่มบางบวัทอง 

(ตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 159991 เนือ้ท่ีดินขนาดหน้ากว้างประมาณ 

15 เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งบริษัทฯ ทําสัญญาเช่าท่ีดินจากผู้ ถือ

สิทธิ) 

บริษัทฯ ศนูย์ซอ่มบริการ 2.73 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.8. อาคารศูนย์ซ่อม โครงการซ่อมแซมบํารุง รักษารถ

โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

ของ ขสมก. 

บริษัทฯ ศนูย์ซอ่มบริการ 2.89 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    249.59   

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์/เคร่ืองมือ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีสํานกังานและโรงงาน 51.96 -ไม่มี- -ไม่มี- 

4. เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้สํานกังาน บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีสํานกังานและโรงงาน 8.28 -ไม่มี- -ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีสํานกังานและโรงงาน 59.85 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 

(ล้านบาท) 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรการผลิตระหวา่งตดิตัง้) 

บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ท่ีสํานกังานและโรงงาน 
361.40 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   481.49   
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 36.69 ล้านบาท 

ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบญัชี การจดัซือ้ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคมุการ

ผลิตสินค้า) ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี (ค่าความเช่ียวชาญ) เคร่ืองหมายการค้า ค่าสิทธิบตัรระหว่างการจดทะเบียน และค่า

คอมพิวเตอร์อยูร่ะหวา่งติดตัง้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าบริษัท (Logo) และเคร่ืองหมายการค้าสําหรับตราสินค้า 

(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ เคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธ์ิ รายละเอียด 

1 

 

บริษัทฯ 

อยูร่ะหวา่งการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า

สาํหรับสนิค้าท่ีผลติภายใต้แบบสนิค้าของบริษัท ช ทวี 

จํากดั (มหาชน) 

2  

 
 

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าท่ีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าของ DOLL หรือแบบสนิค้าท่ีพฒันาร่วมกนั

ระหวา่งบริษัทฯ กบั DOLL 

3 

 

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าท่ีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

4 

 

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าท่ีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 

5 

 บริษัทยอ่ย 

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์

โมเทค จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

6 

 

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์

โมเทค จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

หมายเหต ุ: - ลําดบัท่ี 1 อยู่ในขัน้ตอนการดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ท่ีใช้ประกอบธุรกิจ ในท่ีนีค้ือ อนสุิทธิบตัรการประดิษฐ์ (อนสุิทธิบตัร) มีมลูค่า

ยตุิธรรมเทา่กบั 61,000,000.00 บาท ณ วนัท่ีประเมินประมลูคา่ วนัท่ี 5 มกราคม 2558    

ตารางแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยในปีที่ผ่านมาของแต่ละอนุสิทธิบัตรที่ประเมินมูลค่า 

อนสุิทธิบตัรท่ีประเมินมลูค่า ราคาขายตอ่หน่วย ในปี  2555-2557 

2555 2556 2557 

1) โครงหลงัคาสะพานเทียบเคร่ืองบนิของรถขนส่งเสบียงขึน้เคร่ืองบนิ 287,398.42  264,209.74  305,866.52 

2) โครงสร้างขาคํา้ยนัของรถขนส่งเสบียงขึน้เคร่ืองบนิ 132,534.29 178,547.76 146,431.28 

3) ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแซสซีส 16,859.41 16,426.33 17,326.44 

4) บนัไดขึน้ลงรถ 16,500.00 16,500.00 16,500.00 

5) ชดุบนัไดขึน้หลงัตู้  2,700.00 2,700.00 2,700.00 

6) ชดุบนัไดลิงขึน้หลงัคารถ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

7) ชดุเพิ่มความยาวคานขวางแบบปรับได้ 221,680.20 - 295,800.00 
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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 

 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนสุทิธิบตัรผลติภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 97 รายการ เพ่ิมขึน้

จากปี 2560 จํานวน 5 รายการ ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ 

 

ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

และออกแบบผลติภณัฑ์ 
วันที่ได้รับ วันหมดอายุ 

1 ชดุกลไกลการเปิดปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ 03 ก.ย. 2553 24 ส.ค. 2557 

2 ชดุประกบัยดึคานเสริม 18 ม.ค. 2554 07 ก.ค. 2559 

3 ชดุเพ่ิมความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 

4 ชดุบนัไดขึน้หลงัคาตู้ 28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 

5 ชดุบนัไดลงิขึน้หลงัคารถ 28 มี.ค. 2554 19 ก.ค. 2559 

6 บนัไดขึน้ลงรถ 26 ธ.ค. 2554 21 ก.ย. 2560 

7 อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 12 ก.ย. 2555 19 ต.ค. 2560 

8 โครงหลงัคาสะพานเทียบเคร่ืองบินของรถขนสง่เสบียงขึน้เคร่ืองบิน 04 ม.ค. 2556 19 ต.ค. 2560 

9 โครงสร้างขาคํา้ยนัของรถขนสง่เสบียงขึน้เคร่ืองบิน 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 ชดุติดตัง้ขาคํา้ยนัท้ายรถขนสง่เสบียงขึน้เคร่ืองบิน 7 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2560 

13 สลกัลอ็ค 19 พ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 

14 กระบอกลมเร่งเคร่ืองยนต์ 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 

15 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 19 พ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 

16 ชดุลกูล้อรางเลือ่น 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 กรอบบานเลือ่นประต ู 11 มิ.ย. 2558 21 ก.ย. 2564 

21 ชิน้สว่นประกอบเคร่ืองอดั 28 ก.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 

22 อปุกรณ์ลากรถ 18 มิ.ย. 2558 29 พ.ย. 2564 

23 ชัน้วางของ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 

24 ฝาปิดถงัเก็บนํา้ 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 

27 บนัไดข้างสาํหรับยานพาหนะ 19 ต.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 
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28 หน้าตดัโลหะ 19-ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 

29 ลกูล้อรางเลือ่น 08 ต.ค. 2558 08 ม.ค. 2565 

30 ลกูล้อรางเลือ่น 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 ชิน้สว่นรถบรรทกุ 09 ธ.ค. 2558 10 เม.ย. 2564 

34 บนัได 09 ธ.ค. 2558 13 มี.ค. 2564 

35 อกุกรณ์กัน้ทางเข้าออก 08 ม.ค. 2559 12 ธ.ค. 2564 

36 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 14 ม.ค. 2559 10 พ.ย.2563 

37 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 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 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 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 อกุปกรณ์จบัชิน้งาน 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 

46 อปุกรณ์ลอ็คฝาท้ายกระบะรถบรรทกุ 29 ม.ค. 2559 10 พ.ย. 2563 

47 อปุกรณ์ปรับตัง้แรงบิดของสปริง 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 อปุกรณ์ยดึลกูล้อตัง้สายพาน 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 ชิน้สว่นอปุกรณ์ยดึเพลาสาํหรับรถบรรทกุ 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 ชิน้สว่นเสริมโครงรถบรรทกุตู้สนิค้า 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 

62 สะพานลาํเลยีงสมัภาระ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 

63 โครงลิน้ชกัสาํหรับยานพาหนะ 05 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 

64 อปุกรณ์ยดึจบัหมอนหนนุล้อยานพาหนะ 18 เม.ย. 2559 19 ต.ค. 2564 
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65 ชดุยดึพร้อมกระบอกไฮดรอลกิสาํหรับรถบรรทกุ     08 พ.ค. 2559 07 ธ.ค. 2564 

66 ชดุรถยนต์   03 พ.ค. 2559 15 ส.ค. 2563 

67 ชิน้สว่นขาคํา้ยนั 03 มิ.ย. 2559 08 ม.ค. 2565 

68 ชิน้สว่นขาคํา้ยนั 13 มิ.ย. 2559 29 พ.ย. 2564 

69 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 13 มิ.ย. 2559 14 ก.ย. 2563 

70 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 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 ชิน้สว่นโครงสร้างลฟิท์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 

75 ชิน้สว่นโครงสร้างลฟิต์ 09 มิ.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 

76 อปุกรณ์สวิทซ์ควบคมุของขาคํา้ยนั 07 เม.ย. 2559 13 มี.ค. 2564 

77 อปุกรณ์ช่วยรับนํา้หนกัสาํหรับรถบรรทกุ 27 ก.ย. 2559 06 ก.พ. 2564 

78 อปุกรณ์ช่วยรับนํา้หนกัสาํหรับรถบรรทกุ 27 ก.ย. 2559 06 ก.พ. 2564 

79 กระบะบรรทกุ 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 

80 กรอบประตตูู้บรรทกุสนิค้า 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 

81 ชิน้สว่นโครงสร้างลฟิท์ 27 ก.ย. 2559 06 ก.ย. 2564 

82 แทน่ยดึกระบอกไฮดรอลกิ 27 ก.ย. 2559 09 พ.ย. 2564 

83 โครงรองรับหวัเก๋งรถบรรทกุ 27 ก.ย. 2559 09 ธ.ค. 2564 

84 สะพานสาํหรับสง่ของเข้าเคร่ืองบิน 27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 

85 อปุกรณ์กลไกพบัราวกนัตก 27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 

86 ชิน้สว่นตู้บรรทกุสนิค้า  27 ก.ย. 2559 07 ธ.ค. 2564 

87 กนัชนสาํหรับยานพาหนะ 11 ส.ค. 2559 29 พ.ย. 2564  

88 อปุกรณ์ช่วยรับนํา้หนกัสาํหรับรถบรรทกุ 14 ก.ค. 2559 06 ก.พ. 2564  

89 คนัโยกชดุควบคมุระบบไฮดรอลคิ 24 พ.ย. 2559 21 ก.ย. 2564  

90 แทน่ติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุบนยานพาหนะ 09 ก.ย. 2559 13 มี.ค. 2564  

91 ชิน้สว่นโครงรถบรรทกุ 01 ส.ค. 2560 26 พ.ย. 2568  

92 บนัได สาํหรับยานพาหนะ 07 ส.ค. 2560 17 ธ.ค. 2568  

93 ชัน้วางของ 16 ม.ค. 2561 15 ธ.ค. 2563 

94 บนัไดสาํหรับยานพาหนะ 17 ม.ค. 2561 01 มี.ค. 2569  

95 อปุกรณ์ลอ็ค 17 ม.ค. 2561 01 มี.ค. 2569  

96 ฝาครอบทอ่เคร่ืองปรับอากาศ 24 พ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2568  

97 โครงรถบรรทกุ 9 พ.ค. 2561 1 มี.ค. 2569 

หมายเหต ุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทอยู่ระหวา่งย่ืนขอจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรและ/หรือสิทธิบตัรอีก 16 รายการ 
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4.3 สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 

4.3.1  สัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร 

 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร จากนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการบริษัท) เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สาํนกังานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี ้

 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่อาคารสาํนักงานหลักสี่ 

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 96/25  ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

คูส่ญัญา : นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย
/1

 

พืน้ท่ีเช่า : 2,894 ตารางเมตร 

คา่เช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้ เช่าจะชําระคา่เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ครัง้เดยีวในวนัครบกําหนดอายสุญัญา) 

ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562) 
หมายเหต ุ: /1 = นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้จดัการมรดกแทนนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกลุไทย 

 

      4.3.2  สัญญาเช่าที่ดิน 

บริษัทฯ ทําสญัญาเชา่ชว่งท่ีดิน จากนายตอ่ศกัดิ์ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ ถือสทิธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิท่ีดิน) เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สาํนกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ้

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ จังหวัดชลบุรี 

ท่ีตัง้ : โฉนดเลขท่ี 49992 เลขท่ีดิน 77 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

โฉนดเลขท่ี 47813 เลขท่ีดิน 1 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

คูส่ญัญา : นายโสภณ  ทิมเท่ียง 

เนือ้ท่ีดิน : 7-0-30 ไร่ 

คา่เช่า : 300,000 บาท / ปี 

ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2563) ยงัไมต่อ่สญัญาฉบบัใหม ่โดยอยู่

ระหวา่งพิจารณาตอ่สญัญา และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 

 

บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง จากนางสาวพิน บญุช่วย เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ศนูย์ซอ่มหนกัรถบรรทกุ 

โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ้

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีตัง้ : โฉนดเลขท่ี 16586 เลขท่ีดิน 166 ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย(พระราชวงั) จ.พระนครศรีอยธุยา 13170  

คูส่ญัญา : นางสาวพิน  บญุช่วย 

เนือ้ท่ีดิน : 8 ไร่ 

คา่เช่า : 250,000 บาท / เดือน 

ระยะเวลา : 2 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ถึง วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2562) 
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บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนายมาโนชญ์ ตัง้ฑิกุล เพ่ือใช้เป็นท่ีเพ่ือตัง้ศูนย์ซ่อมหนัก

รถบรรทกุ โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี ้ 

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ จังหวัดนนทบุรี 

ท่ีตัง้ : โฉนดเลขท่ี 159991 เลขท่ีดิน 102 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 

คูส่ญัญา : นายมาโนชญ์ ตัง้ฑิกลุ  

เนือ้ท่ีดิน : กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร 

คา่เช่า : 20,000 บาท / เดือน 

ระยะเวลา : 10 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2569)  
 

 

บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าท่ีดิน จากนายสมชาย สรุทศันีวฒันาพร เพ่ือใช้เป็นท่ีเพ่ือตัง้ศนูย์ซ่อมหนกัรถบรรทกุ โดยมี

รายละเอียดสญัญา ดงันี ้  

สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ แหลมฉบงั 

ท่ีตัง้ : โฉนดเลขท่ี 89117 เลขท่ีดิน 567 ต.หนองงขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 

คูส่ญัญา : นายสมชาย สรุทศันีวฒันาพร 

เนือ้ท่ีดิน : 13-2-72 ไร่ 

คา่เช่า : 1,700,000 บาท / ปี 

ระยะเวลา : 15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2574)  
 

 

       4.3.3  สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พืน้ท่ีอาคาร

และโรงงาน เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทย่อย และพืน้ท่ีอาคารสํานกังานสาขาในกรุงเทพฯ ชัน้ 2 เพ่ือใช้เป็น

สาํนกังานสาขาของบริษัทย่อย รวมทัง้ทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (บริษัทท่ีมีความ

เก่ียวโยงกับผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พืน้ท่ีอาคารสํานักงานใหญ่ เพ่ือใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท

ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ดงันี ้

 

สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน 

ท่ีตัง้ : ท่ีดินโฉนดท่ี 11622 เลขท่ีดิน 39 หน้าสาํรวจ 4968 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 

40000 

คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 

พืน้ท่ีเช่า : บางสว่นของโฉนดด้านทิศตะวนัออก พืน้ท่ีเช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)  

คา่เช่า : 200,000 บาท / เดือน  

ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563) 

 

สัญญาให้เช่าพืน้ที่อาคารสาํนักงานชัน้ 2  

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 96/25 หมูท่ี่ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 

10210 

คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
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คา่เช่า : 20,000 บาท / เดือน 

ระยะเวลา : 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) 

 

สัญญาให้เช่าพืน้ที่อาคารสาํนักงาน  

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 265 หมูท่ี่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

คูส่ญัญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

คา่เช่า : 30,000 บาท / เดือน (ชําระคา่เชา่ครัง้เดียวภายในเดือนท่ีครบกําหนดอายสุญัญาเชา่) 

ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
       

 4.3.4  กรมธรรม์ 

คู่สัญญา : บริษัท แอลเอ็มจีประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขท่ี :  10-SAB-0000457-2017-04 

ประเภทกรมธรรม์ : ความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : เลขท่ี 96/25  ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย์ 10210 

ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2561 ถึง วนัท่ี 4 เมษายน 2562) 

จํานวนเงินเอาประกนั : 6,630,000 บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

คู่สัญญา : บริษัท กรุงเทพ ประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขท่ี :  14016-004-170000140 

ประเภทกรมธรรม์ : ความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ถึง วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562) 

จํานวนเงินเอาประกนั : 135,300,000 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

  

คู่สัญญา : บริษัท แอลเอ็มจีประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขท่ี :  10-SAU-0000253-2017-04 

ประเภทกรมธรรม์ : ความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : 62 หมู ่2 ตําบลลาํไทร อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 

ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2561 ถึง วนัท่ี 4 เมษายน 2562) 

จํานวนเงินเอาประกนั : 149,950,000 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

คู่สัญญา : บริษัท แอลเอ็มจีประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขท่ี :  10-SAB-0000456-2017-04 

ประเภทกรมธรรม์ : ความเสีย่งภยัทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิเอาประกนั : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

10210 
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ระยะเวลา : 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2561 ถึง วนัท่ี 4 เมษายน 2562) 

จํานวนเงินเอาประกนั : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

   

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยวิธีราคาทนุรวมทัง้สิน้ 22.60 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.00 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 

  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยวิธีสว่นได้เสยีรวมทัง้สิน้ 

9.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.11 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 
(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

บริษัท เคแอลอาร์ที จาํกัด 20.00 49.00% 9.80 

  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 9.80 

 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรับงาน โดยลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีรู้จกักนัมานานหรือบริษัทท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือจดัตัง้กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) 

สําหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและ

ทีมงาน อตัราการทํากําไรต้องเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาคดัเลอืกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ 

ทัง้ในเร่ืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือของผู้บริหาร เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ร่วมงานกนัในอนาคต 

 สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพ

คลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสาํคญั และโครงการลงทนุแตล่ะครัง้จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิท่ีกําหนดไว้  ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า

ไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานท่ีสําคญัของบริษัทย่อยดงักล่าวให้

สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดําเนินกิจกรรมทางการค้าผ่านกิจการร่วมค้า และ/หรือสญัญา 

Consortium ตา่งๆ ได้มีคดีความและข้อพิพาททางกฎหมาย ท่ีอาจสง่ผลกระทบด้านลบตอ่งบการเงินหรือสนิทรัพย์ของบริษัทฯ  

ตามงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

คดีพิพาททางศาลปกครองคดีหมายเลขดําท่ี 294/2559 ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  ณ ศาลปกครองกลาง ระหวา่ง 

• ผู้ฟ้องคด ี กิจการร่วมค้า เจวีซซีี (เป็นสญัญาร่วมค้าระหวา่ง บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) กบับริษัท

ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั)  

• ผู้ถกูฟ้อง  องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ท่ี 1 

 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ท่ี 2  

 ผู้ อํานวยการองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ท่ี 3  

 คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี 4 

 กระทรวงการคลงั ท่ี 5 

โครงการประกวดราคาซือ้ขายและซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) 

จํานวน 489 คนั โดยองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ได้ประกาศให้กิจการร่วมค้า เจวีซีซ ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ขาย มลูค่า 

1,735,550,000 บาท และมลูคา่ในสว่นการจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์โดยสารฯ พร้อมอะไหล ่ดงักลา่วเป็นเวลา 10 

ปี มลูคา่ 2,286,312,531.75 บาท พร้อมกบัหนงัสอืเชิญลงนามสญัญา ท่ี สกม. 1414/2558 ลงวนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 ต่อมา

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ได้มีหนงัสอืแจ้งยกเลกิการทําสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทัง้นีกิ้จการร่วม

ค้าเจวีซีซี โดยบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ได้มีหนงัสืออทุธรณ์ยื่นไปยงัหน่วยงานผู้ออกคําสัง่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

แตไ่มเ่ป็นผล ท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการร่วมค้าฯ ได้มีมติให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีไปยงัศาลปกครองกลางโดยขอให้

ศาลสัง่ให้ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้ห้าร่วมกนัหรือแทนกนั เพิกถอนคําสัง่ และชดใช้ค่าเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ผู้ ฟ้อง

คดีเป็นเงินจํานวน 841,519,965 บาท และค่ารถยนต์โดยสารซึ่งผลิตแล้วเตรียมสง่มอบอีกจํานวน 250 คนั เป็นเงินจํานวน 

121,520,000 หยวน (CHY)(คิดเป็นเงินบาท ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นเงิน 668,360,000 บาท) พร้อมด้วยดอกเบีย้ใน

อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป จนกวา่ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้ห้าจะชําระให้แก่ผู้ ฟ้องคดีจนเสร็จสิน้ 

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 10 กันยายน 2561 คดีได้ดําเนินการมาถึงขัน้ตอน การพิจารณาของตุลาการเจ้าของสํานวนว่า 

ข้อเท็จจริงตามท่ีคูค่วามทัง้สองฝ่ายสง่มายงัศาลตามขบวนการเพียงพอหรือไม ่ 

ถ้าไมเ่พียงพอ ตลุาการเจ้าของสาํนวน จะสัง่ให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ซึง่ยงัไมม่ีคําสัง่แจ้งมา  

ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว ตุลาการเจ้าของสํานวนจะสรุปสํานวนเสนอองค์คณะ และอธิบดีฯ ส่งสรุป

ข้อเท็จจริงให้คูก่รณี และกําหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ ฟ้องคดี แถลงปิดคดี และตดัสินคดี  ซึ่งยงัไม่มีคําสัง่แจ้ง

มาเช่นกนั 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป ณ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์                                                                  

: 

: 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

CHO ( จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตวัถงั ติดตัง้ระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์  

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 ก่ี ย ว กั บ

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ  สนิค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น  รถบรรทกุ  

รถพ่วง รถบสั  รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน  รถไฟ  รถดบัเพลิง     รถกู้ภยั  รถ

หุ้มเกราะ รถลาํเลยีงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น  

ทนุจดทะเบียน 

(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

: 

 

460,279,620.25 บาท 

(สีร้่อยหกสบิล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพนัหกร้อยยี่สบิบาทยี่สบิห้าสตางค์) 

ทนุชําระแล้ว 

(ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น 

:   

 

: 

 327,221,629.25 บาท 

(สามร้อยยี่สบิเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหนึง่พนัหกร้อยยี่สบิเก้าบาทยี่สบิห้าสตางค์) 

หุ้นสามญั 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

หุ้นบริุมสทิธิ : ไมม่ี  

โทรศพัท์ : 043-043-880-90 

โทรสาร : 043-043-899 

 

ท่ีตัง้สาํนกังานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

10210 

  โทรศพัท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385 

ท่ีตัง้สาํนกังานสาขา 2 (ชลบรีุ) : เลขท่ี 66/5 หมู ่2 ตําบลโป่ง อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150 

  โทรศพัท์ 038-227-378        โทรสาร 038-227-378 

ท่ีตัง้สาํนกังานสาขา 3 

(พระนครศรีอยธุยา) 

: 

 

เลขท่ี 62 หมู ่2 ตําบลลาํไทร อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 

โทรศพัท์  035-257-085        โทรสาร 035-257-086 

ท่ีตัง้สาํนกังานสาขา 4 

(แหลมฉบงั  ชลบรีุ) 

: 37/30 หมูท่ี่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์  033-005-131        โทรสาร 033-005-132 

เว็บไซต์ (URL) : www.cho.co.th 

 

บริษัทย่อย : 1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตัง้ตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 

 

http://www.cho.co.th/
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ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 40000  

โทรศพัท์ : 043-043-880-90 

โทรสาร : 043-043-899 

บริษัทย่อย : 2.บริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั (KLRT) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0405560004886 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 555/56 หมูท่ี่ 13 ถนนกสกิรทุง่สร้าง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ : 061-8230318 

บริษัทย่อย : 3.บริษัท อมรรัตนโกสนิทร์ จํากดั (ARK) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561186808 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารจดัการรถโดยสารประจําทาง อจัฉริยะ (SMART BUS) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์    

โทรศพัท์  

โทรสาร 

อีเมล์  

: 

: 

: 

: 

043-043-888 ตอ่ 1120 

043-043-899 

ir@cho.co.th 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 0-2-009-9999 

โทรสาร 

เว็บไซต์ (URL) 

: 

:     

0-2-009-9476 

www.tsd.co.th 

 

บริษัทผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ผู้สอบบญัชี – บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย 

: นายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ           ทะเบียนเลขท่ี 3534 

นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ                         ทะเบียนเลขท่ี 3873 

นายวเิชียร ก่ิงมนตรี                         ทะเบียนเลขท่ี 3977 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : 179/74-80  อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 15  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ   

เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท์ : 0-2-344-1000, 0-2-824-5000 

โทรสาร : 0-2-286-5050 

เว็บไซต์ (URL) : www.pwc.com/th  

   

 

mailto:ir@cho.co.th
http://www.pwc.com/th
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน  

   6.2.1  การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยตระหนกัถึงความสําคญั

ของการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว มีความแม่นยํายิ่งขึน้ โดยให้

ความสําคญักบัการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการทํางานตามแผนงานท่ีวางไว้ในแต่ละขัน้ตอน ตัง้แต่เร่ิมร่าง

ชิน้งานจนกระทัง่สง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้คําแนะนํา และบํารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุทางไกล 

(Remote service) ดงันัน้ถึงแม้สินค้าของบริษัทฯ จะถกูนําไปใช้งานยงัต่างประเทศก็สามารถได้รับการบํารุงรักษาโดยทีมงาน

ผู้ เช่ียวชาญของบริษัทได้โดยตรง 

การวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบตวัถงัรูปแบบตา่งๆ ให้

เหมาะสมกบัประเภทงานขนสง่เฉพาะ ตามความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ รถพว่ง-กึ่งพว่งท่ีลกูค้า

เลอืกใช้ รวมทัง้พฒันาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพ่ือให้สนิค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึน้ มีความ

แข็งแกร่งทนทานในขณะท่ียงัสามารถรับนํา้หนกัได้มากท่ีสดุ ง่ายตอ่การบงัคบัควบคมุเพ่ือความคลอ่งแคลว่ในการขนสง่ทกุ

สภาพถนน มีความเหมาะสมและทนตอ่ทกุสภาพอากาศในประเทศท่ีลกูค้านําสนิค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไมห่ยดุยัง้ในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ 

ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง โดยทกุผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น

ผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขึน้ทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้รับอนสุทิธิบตัรมาแล้ว 97 รายการ 

นอกจากนีย้งัมีนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  17 รายการ ท่ีอยูร่ะหวา่งขึน้ทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์/

สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับการวิจัยและพัฒนาการออกแบบโครงสร้างแบบ 

Fabricate X-Frame โดยใช้วสัด ุHigh-Tensile Grade ท่ีมีความแข็งแรงและมีนํา้หนกัเบา ทําให้สามารถปรับระดบัความสงูของ

โครงสร้างได้สงูสดุ 9 เมตร และได้มีการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิสําหรับควบคมุเสถียรภาพและทิศทางการสง่อาหาร

แบบ 6 ทิศทาง เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็วขึน้ ทําให้ลดระยะเวลาในการผลติลง ซึง่เกิดจากการท่ีทีมงาน

ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลติและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ศกึษาวิจยัในโครงการ Routine to Research (R2R) เร่ิมตัง้แตปี่ 2557 เป็น

ต้นมา โดยการสง่เสริมให้พนกังานคิดค้นวิธีการ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการช่วยทํางานให้สะดวก รวดเร็ว และประหยดั

ทัง้ต้นทนุและเวลา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางานเป็นการฝึกการวางแผน จดัเตรียม กําหนดขัน้ตอน ได้อยา่งเป็นระบบมาก

ขึน้ รวมถึงมีการสลบัปรับเปลีย่นขัน้ตอนการผลติให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลติโดยรวมได้ ในขณะท่ี

ยงัคงรักษามาตรฐานการผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดมาตรฐานสากลตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับการ

รับรอง ไมว่า่จะเป็น ISO 9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 

นอกจากจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้

ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบคุลากรทกุฝ่ายงาน โดยจดัให้มีการ

อบรมบุคลากรทัง้การอบรมภายในบริษัท โดยบุคลากรของบริษัทเอง ซึ่งมีประสบการณ์การทํางานมานาน เช่ียวชาญ และ

ปรับปรุงพัฒนางาน รวมทัง้การรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ฝึกสอนและปรับให้เป็นครูช่างของบริษัท เพ่ือเพ่ิมความ

ภาคภมูิใจในงานอาชีพมากขึน้ และการอบรมจากผู้ เช่ียวชาญหรือสถาบนัชัน้นําภายนอกอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ  ท่ีทนัสมยัให้กบับคุลากรของบริษัท 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา ปี 2559-2561 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คา่ใช้จ่ายการวจิยัและพฒันา 3.05 0.018 0.59 

รวม 3.05 0.018 0.59 
 

 

 

          

  6.2.2  โครงการในอนาคต 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพ่ือรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต ดงันี ้

โครงการ เงนิลงทุน ระยะเวลาโครงการ 

(ตัวเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ     

1.) โครงการวจิยัและพฒันาระบบออโตเมชัน่   
-  หุน่ยนต์ชว่ยงานในโรงงานอตุสาหกรรม 15.00-20.00 ล้าน

บาท 
ปี 2555-2562 

 

2.) โครงการขยายศนูย์ซอ่ม “สบิล้อ 24 ชัว่โมง by CHO” ทัว่
ประเทศรวม 8 ศนูย์ 

      ( ต้นปี 2560 เปิดดําเนินงานแล้ว 1 ศนูย์ )  
 

480 ล้านบาท ปี 2560-2564 

3) โครงการพฒันาเมอืงขอนแก่น  600 ล้านบาท ปี 2561-2564 

4) โครงการบริหารระบบขนสง่อจัฉริยะ (Smart Bus) 600 ล้านบาท ปี 2562-2565 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย     

1) โรงงานใกล้กรุงเทพฯ 50.00 ล้านบาท ปี 2561-2562 
2) โครงการสร้างโรงผลติฉนวนโพลยีรีูเทนโฟม (PU Foam) 20.00 ล้านบาท ปี 2562-2563 

 

 

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพ่ือรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต ดงันี ้

              

1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมช่ัน  

หุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม : ได้ดําเนินการเซ็นสญัญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจยัและพฒันาหุ่นยนต์ต้นแบบ

แล้วเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ซึ่งจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนัน้ทําการทดสอบ และทดลอง

ใช้งานในสายการผลติของบริษัทอีก ประมาณ 5 ปี จนสามารถผลติเป็นสนิค้าออกจําหนา่ยเชิงพาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเร่ิม

ผลติเพ่ือจําหนา่ยในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 วตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาหุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม ก็เพ่ือ

ร่วมพฒันาระบบการผลติสนิค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีลํา้สมยัในต้นทนุแบบประหยดั ทําให้กําลงัการผลิตสงูขึน้ และเพ่ิม

มลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรมให้สัง่การใช้งานได้ง่าย เน้นกลุม่

ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน)   
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2. โครงการขยายศูนย์ซ่อม สิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO ท่ัวประเทศ 

      
    บริษัทฯ ลงทนุเปิดศนูย์บริการรถบรรทกุแบบ One Stop Service ในช่ือ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดย ได้

ดําเนินการเปิดศนูย์แรกท่ีจงัหวดั ชลบรีุ และจะเปิดเพ่ิมอีก 7 แห่ง ทัว่ประเทศภายในปี 2563 ใช้เงินลงทนุประมาณ 480 ล้าน

บาท เพ่ือให้บริการซอ่มแซม บํารุงรักษา เคร่ืองยนต์ ตวัถงั ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศนูย์ซ่อมบริการเดิม

ของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นท่ีน่าพอใจ และผลการสํารวจความ

ต้องการของธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี ้บริษัทฯ วางแผนเพ่ิมบริการจดทะเบียน ต่อภาษี 

ประกนัภยัพร้อมจําหน่ายอะไหลอ่ปุกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั พร้อมทัง้ระบบการบนัทึกข้อมลู

ประวตัิการซอ่มแซมท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมลูประวตัิการซอ่มของรถแตล่ะคนัได้ทกุศนูย์บริการ   

 

3. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น 

บริษัทฯ ดําเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพฒันาเมืองขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ   

3.1 โครงการพฒันาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิทเต็ม จํากัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจของ 5 

เทศบาลจงัหวดัขอนแก่น) ในสว่นงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทัง้การผลิต และ

ติดตัง้ระบบขนสง่ผู้ โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพฒันาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะ 1)

ระยะเวลาสญัญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM)  

ชื่อ กิจการร่วมค้า ซเีคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM) 

คู่สัญญา/อัตราการร่วมทุน สดัสว่นกิจการร่วมค้า ณ. วนัท่ีเสนอราคา 22 ธนัวาคม 2560 

1. บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                            ร้อยละ 49 

2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั                 ร้อยละ 45 

-    (โดยมี กลุม่ ทวีแสงสกลุไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 97  

3. บริษัท เคเทค บิลดิง้ คอนแทรคเตอร์ส จํากดั    ร้อยละ 6 

  (โดยมีบริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จํากดั(มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 )  

4. MCC OVERSEAS LIMITED                         -ยงัไมล่งทนุ-  

  (โดยมี China Metallurgical Corporation (บริษัทของรัฐบาลของประเทศจีน) เป็นผู้ ถือ

หุ้นทัง้หมด) 

โดยจะปรับเปลีย่นอตัราการร่วมทนุหลงัจากชนะการเสนอราคาในโครงการฯ ดงันี ้

1. บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน)                           ร้อยละ 25 

2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จํากดั                ร้อยละ 23 

3.บริษัท เคเทค บิลดิง้ คอนแทรคเตอร์ส จํากดั     ร้อยละ 3 

4. MCC OVERSEAS LIMITED                          ร้อยละ 49 

วัน เดือน ปี  

ที่จัดตัง้กิจการร่วมค้า 

19 ธนัวาคม 2560 
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3.2 โครงการงานจ้างเหมาปฏิบตัิการเดินทางรถ โครงการการบํารุงรักษา และการบริหารจัดการพืน้ท่ีสถานีและส่วน

เก่ียวเน่ือง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนสง่ผู้ โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM 

และการพฒันาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะท่ี 1) ระยะเวลาสญัญา 

30 ปี "เป็นการบริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กบัเจ้าของโครงการ” โดยนิติบคุคลร่วม

ทํางาน KLRTT (KLRTT Consortium)   

ชื่อผู้ยื่นเสนอ นิติบคุคลร่วมทํางาน KLRTT (KLRTT Consortium) 

คู่สัญญา/อัตราการร่วมทุน 1. บริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั 

    เป็นบริษัทหลกัในการจดัการ รับผิดชอบงานบริหารโครงการระบบขนสง่ผู้ โดยสารราง 

เบาในสดัสว่น ร้อยละ 60 ของมลูคา่โครงการ 

    (CHO ร่วมลงทนุในบริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั  ร้อยละ 49) 

2. บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จํากดั    ร้อยละ 40 ของมลูคา่โครงการ 

    (โดยมี บริษัท เคเคทีที โฮลดิง้ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 96 ) 

วัน เดือน ปี  

ที่จัดตัง้กิจการร่วมค้า 

11 ธนัวาคม 2560 

 

4. โครงการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus) 

CHO มีแผนลงทนุในการบริหารระบบขนสง่อจัฉริยะผ่านการลงทนุในบริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จํากดั (ARK) โดยมี

แผนถือหุ้นในสดัสว่นประมาณ 51% หรือมากกว่า 50% มลูค่าท่ี CHO ลงทนุประมาณ 600 ล้านบาท โดย ARK มีแผนบริหาร

รถเมล์ขนสง่มวลชนผ่านกลุม่บริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก. (องค์การขนสง่มวลชน) เดิมในการปรับปรุงรถเดิมเป็นรถท่ีมี

ระบบอจัฉริยะ (Smart Bus) และมีแผนเปลี่ยนรถใหม่ทัง้หมดภายในปีท่ี 2-4 รวม 3 ปี ในการลงทนุครัง้นีจ้ะมีผู้ ถือหุ้นหลกั 3 

กลุม่ ประกอบด้วย 

1. CHO 

2. กลุม่บริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก.  

3. นกัลงทนุสถาบนั หรือนกัลงทนุท่ีมีประสบการณ์ เสริมสร้างศกัยภาพของ ARK 

 

ในการลงทนุครัง้นีค้าดวา่ ARK จะสามารถรับรู้รายได้ทนัที เน่ืองจากเป็นการลงทนุในกิจการท่ีดําเนินการอยูแ่ล้ว และ

คาดว่า CHO จะมีรายได้โดยตรงจากการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ และการซ่อมบํารุงในโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเร่ิม

ดําเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3 หรือ 4 ปี 2562  

 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 

1) โครงการสร้างโรงงานผลติใกล้กบัพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือลดต้นทนุในการขนสง่ และสามารถให้ลกูค้าเข้าตรวจสอบสินค้า

ได้สะดวก เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่อยูใ่นกรุงเทพฯและพืน้ท่ีปริมณฑล บริษัทฯ จึงมีนโยบายแสวงหาและศกึษาข้อมลู

ในการสร้างโรงงานผลิตเพ่ิมในพืน้ท่ีอ่ืน ซึ่งผลจากการศึกษาและเพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว จึงมีนโยบายในการหาพืน้ท่ีบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

2) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียรีูเทนโฟม (PU Foam) ตามแผนการพฒันาและปรับโครงสร้างต้นทนุ บริษัท ช.ทวี 

เทอร์โมเทค จํากดั (TMT) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย มีแผนการลงทนุในโรงงานผลติโฟม โดยตัง้งบประมาณในการลงทนุ  20 

ล้านบาท จากงบประมาณเดิน 30 ล้านบาท เน่ืองจากโฟมมีสดัสว่นในต้นทนุคอ่นข้างสงู และถ้า TMT ลงทนุผลติโฟม



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน)   

หน้าที่ 1.6 - 7 

 

ได้เองจะทําให้ต้นทุนลดลง ควบคุมเวลาและแผนการใช้โฟมในการผลิตได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้สามารถพฒันาโฟมให้มี

คณุภาพหลากหลายเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ของ TMT และลดต้นทนุได้มากขึน้จากการวางแผนการผลิตแบบ Just In 

Time  ซึง่คาดวา่จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2/2562 และดําเนินการผลิตโฟมได้ในไตรมาส 3/2562 เป็นต้น

ไป 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.7 - 1 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 460,279,620.25 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้า

พนัหกร้อยยี่สบิบาทยี่สบิห้าสตางค์) และทนุชําระแล้ว 327,221,629.25 บาท (สามร้อยยี่สบิเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพนั

หกร้อยยี่สบิเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,308,886,517 หุ้น (หนึ่งพนัสามร้อยแปดล้านแปดแสนแปด

หมื่นหกพนัห้าร้อยสบิเจ็ดหุ้น) มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์)  

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีดงันี ้

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. กลุม่นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย 

   นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

   นางวาสนา  ทวีแสงสกลุไทย 

516,259,730 

447,619,730 

68,640,000 

39.443 

34.199 

5.244 

2. นายมารัตน์  แซล่ิม้ 71,494,844 5.462 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 51,066,934 3.902 

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 40,000,000 3.056 

5. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย 39,541,700 3.021 

6. นายทนง สวุจนกร 34,000,000 2.598 

7. นายปภินวิชช์  เชิงชวโน 30,000,000 2.292 

8. นายพฒุิพฒัน์   เวศย์วรุตม์  26,061,975 1.991 

9. นายสรุพล   ทวีแสงสกลุไทย  22,336,000 1.706 

10. นายศิริชยั  คอูนนัต์กลุ 12,951,300 0.989 

11. นายกิติเมศวร์  เวศย์วรุตม์ 11,957,200 0.914 

12. นายสกนธ์  สวุจนกร 8,667,300 0.662 

           รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 12 รายแรก  864,336,983 66.036 

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 5,755 ราย 

 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 5,760 ราย 

 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว       8 ราย 

หมายเหต ุ:        บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจโดยการออก

ตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึง่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือขาย

ให้นกัลงทนุ และนําเงินท่ีได้จากการขาย NVDR ไปลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยนกัลงทนุท่ีถือ NVDR จะได้รับ



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.7 - 2 

เงินปันผลเสมือนผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ สามารถทราบ

ข้อมลูนกัลงทนุในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th 

 
 

7.3  การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระหวา่งปี 2560-2561 ดงันี ้

 
ลําดบั กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

หุ้นสามญั CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ

การเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 % หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 % หุ้น 

           กรรมการบริษัท 

1.  นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ 330,000 0.028 330,000 0.025 ไม่เปล่ียนแปลง 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

2.  นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 447,619,730 37.840 447,619,730 34.199 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  68,640,000 5.244 68,640,000 5.244 ไม่เปล่ียนแปลง 

3.  นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย 39,344,360 3.326 39,541,700 3.021 ไม่เปล่ียนแปลง 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

4.  นายศริิวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

5.  นายอนสุรณ์  ธรรมใจ -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

6.  นายอาษา  ประทีปเสน -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

7.  นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

           ผู้บริหาร 

1.  นางสมนึก   แสงอินทร์ 71,720 0.006 71,720 0.005 ไม่เปล่ียนแปลง 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

2.  นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์ -- -- -- --  

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

3.  นายนิตธิร   ดีอําไพ 7,150 0.0006 7,150 0.0005 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

4.  นายประสบสขุ   บญุขวญั 12,490 0.001 12,490 0.001 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

5.  Mr.Sven Markus Gaber -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

6.  นายนพรัตน์   แสงสวา่ง 132,330 0.011 132,330 0.010 ไม่เปล่ียนแปลง 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

7.  นายอภิชยั   ชมุศรี 54,360 0.005 54,360 0.004 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

8.  นายนิรุต ิ  สมุงคล 182,820 0.015 182,820 0.014 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  38,610 0.003 38,610 0.003 ไม่เปล่ียนแปลง 

9. นายผดงุเดช   เอือ้สขุกลุ 6,710 0.0006 6,710 0.0005 ไม่เปล่ียนแปลง 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 330,000 0.028 330,000 0.025 ไม่เปล่ียนแปลง 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.7 - 3 

 
ลําดบั กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

หุ้นสามญั CHO (จํานวนหุ้น) หมายเหต ุ

การเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 % หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 % หุ้น 

10. นายบํารุง   ชินสมบตัิ -- -- -- --  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

11. นายศกัรินทร์   อุน่น่ิม 120,560 0.010 120,560 0.009 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -- -- -- --  

12. นายฉตัรชยั   กนัตวรุิฒ 2,640 0.0002 2,640 0.0002 ไม่เปล่ียนแปลง  

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

13. นายผาด   พิมรินทร์   152,370 0.013 136,570 0.010 ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -- -- -- --  

 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงิน

สาํรองตา่งๆ ทกุประเภท ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปัน

ผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้

เป็นเงินลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา ทัง้นี ้มติของ

คณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละสีส่บิ (40) ของกําไรสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่าย

เน่ืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือ

หลงัจากหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การจ่ายเงินปันผลในปี 2558 เป็นไปตามนโนบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเป็นเงินสดจําวน 49 ล้านบาท และเป็น

หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปันผลเป็นเงินสด ในอตัรา 0.0058 บาทตอ่หุ้น 

2. ปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นปันผล 0.025 บาทตอ่หุ้น 

3. รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 0.0308 บาทตอ่หุ้น 

4. รวมเป็นเงินมลูคา่ 28.28 ล้านบาท 

 การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตัิให้งด

จ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบเฉพาะกิจการปี 2559 ขาดทนุ 

 การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนมุตัิให้งด

จ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบเฉพาะกิจการปี 2560 ขาดทนุ 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.7 - 4 

 การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้งดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการ

ดําเนินงานจากงบเฉพาะกิจการปี 2561 มีขาดทนุสะสม ทัง้นีจ้ะมีผลเมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 ในวนัท่ี 24 

เมษายน 2562 มีมตอินมุตัิ 

 

ประวตัิการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2557-2561 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ หลงัหกัทนุสาํรองตามกฎหมาย(งบเฉพาะ

กิจการ) (ลา้นบาท) 

75.72 35.50 (69.99) (27.67) 41.70 

เงินปันผลจ่าย                                                                                  

(ลา้นบาท) 

49.00 28.28/1 0 0 0/2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล                                                                       

(%) 

64.71% 79.66 N/A N/A N/A 

หมายเหต ุ:  /1 = บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวน 5.32 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุคดิเป็นเงินปันผลจ่าย

จํานวน 22.96 ล้นบาท  

  /2 = บริษัทฯไม่สามารถจ่ายปันผลได้เน่ืองจากงบเฉพาะกิจการยงัมีผลขาดทนุสะสมจํานวน 15.72 ล้านบาท 

 

 

  



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที่ 2.8 - 1 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
 

8.1 คณะกรรมการ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

3. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

7. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที่ 2.8 - 2 

 หมายเหต ุ:  รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

   โดยมีนายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย ลง

ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 

ซ่ึงจบการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง (การสอบบญัชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

บณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.1.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี คณะกรรมการฯ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชชัวาล     เตรียมวิจารณ์กลุ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 

3. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ปี 2559-2561 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการฯ 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการฯ 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการฯ 

1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ 6/6 -- -- 6/6 -- -- 10/10 -- -- 

2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย 6/6 -- -- 6/6 -- -- 10/10 -- -- 

3. นายอนสุรณ์   ธรรมใจ 6/6 9/9 -- 6/6 9/9 -- 10/10 9/9 -- 

4. นายชชัวาล   เตรียมวจิารณ์กลุ 6/6 9/9 5/5 6/6 9/9 5/5 10/10 9/9 5/5 

5. นายอาษา   ประทีปเสน 6/6 9/9 5/5 6/6 9/9 5/5 10/10 9/9 5/5 

6. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 6/6 -- -- 5/6 -- -- 9/10 -- -- 

7. นายศริิวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย 6/6 -- 5/5 6/6 -- 5/5 7/10 -- 4/5 

 

 

 

 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที่ 2.8 - 3 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 

3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 

4. นางสมนกึ            แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 

5. นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ กรรมการบริหาร 

6. นายนิติธร            ดีอําไพ กรรมการบริหาร 

7. นายประสบสขุ บญุขวญั กรรมการบริหาร 

8. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 

9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง กรรมการบริหาร 

10. นายอภิชยั ชมุศรี กรรมการบริหาร 

11. นายนิรุต ิ สมุงคล กรรมการบริหาร 

12. นายผดงุเดช        เอือ้สขุกลุ กรรมการบริหาร 

13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ กรรมการบริหาร 

14. นายศกัรินทร์       อุน่น่ิม กรรมการบริหาร  

15. นายฉตัรชยั         กนัตวิรุฒ กรรมการบริหาร 

16. นายผาด             พิมรินทร์ กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวธญัญภสัร์  น้อยประชา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

หมายเหต ุ :  - ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่3/2561 เมื่อวนัที ่ 30 มกราคม 2561 มีมติแต่งตัง้นายผาด พิมรินทร์ และทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในทีป่ระชมุ ครั้งที ่2/2561 เมื่อวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีผลใหเ้ป็นกรรมการบริหาร

ตามตําแหน่ง เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2561 

- ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่13/2561 เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์ และที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีผลให้เป็น

กรรมการบริหารตามตําแหน่ง เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที่ 2.8 - 4 

8.2 ผู้บริหาร 

  

 คณะผู้บริหารของบริษัท   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 15 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นางสาวยิ่งหทยั  ปอนพงังา  ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี

ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จัดทําและรอบรวมรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเลขานกุารบริษัทท่ีคณะกรรมการ

แต่งตัง้ขึน้เป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (ข้อมูล

เลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

3. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

5. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 

6. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พฒันาธุรกิจในประเทศ 

7. นายผดงุเดช        เอือ้สขุกลุ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พฒันาธุรกิจตา่งประเทศ 

8. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร -  การตลาดตา่งประเทศ 

9. นายศกัรินทร์       อุน่น่ิม  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การตลาดในประเทศ 

10. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การผลติ 

11. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเสีย่ง 

12. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – งานบริการ 

14. นายฉตัรชยั         กนัตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ด้านศกัยภาพองค์กร 

15. นายผาด             พิมรินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8.4 คณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility)  

  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีจํานวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   และทีมทํางานอีกกวา่ 30 คน  

 

 

 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในคณะกรรมการ CSR 

1. นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสมนกึ  แสงอินทร์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองประธาน ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม 

HAPPY WORK PLACE 

3. นายศิริวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร กรรมการ  

4. นายอภิชยั  ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

ความเสีย่ง 

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

พิเศษ 

5. นายนพรัตน์  แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

การผลติ 

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

สิง่แวดล้อม 

6. นายประสบสขุ  บญุขวญั  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

พฒันาธุรกิจในประเทศ 

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

สงัคมและชมุชน  

7. นายนิรุติ  สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

ออกแบบวิศวกรรม  

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม 

HAPPY WORK PLACE 

8. นายฉตัรชยั  กนัตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

ด้านศกัยภาพองค์กร  

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

สิง่แวดล้อม  

9. นายผาด  พิมรินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

กรรมการ และท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

สงัคมและชมุชน 

10. นายวิญ� ู อินทร์โก ผู้จดัการแผนกขายในประเทศ กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรม

พิเศษ 

11. นายสมหมาย  แก้ววเิศษ ผู้จดัการโครงการ Smart City  กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรม

สิง่แวดล้อม 
12. นายปิยะพงษ์  จิวเมือง ผู้จดัการฝ่ายผลติของ บจก.ช.ทว ี

เทอร์โมเทค 

กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรม

สงัคมและชมุชน  
13. นายฉตัรชยั  กนัตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – 

ด้านศกัยภาพองค์กร  

กรรมการ และประธานฝ่ายกิจกรรม 

HAPPY WORK PLACE 
14. นายนิคม  พลสงูเนิน ผู้จดัการศนูย์ซอ่มวงัน้อย กรรมการ 

15. นายณฐัพร  เมืองจนัทรา ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกกฎหมาย กรรมการ 

16. นางสาวธญัญภสัร์  น้อยประชา เจ้าหน้าท่ีควบคมุเอกสารแผนก 

QMR      

กรรมการและเลขานกุาร CSR 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR 

1. รับนโยบาย วางแผน กําหนดงบประมาณ และกํากบัดแูล การทํากิจกรรม CSR ตามแผนงาน 

2. เป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกคณะทํางานแตล่ะฝ่าย เสนอกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แตง่ตัง้ 

3. กําหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการทํา CSR ในแตล่ะฝ่าย 

4. ควบคมุและติดตามผลการทํางาน CSR ในแตล่ะฝ่าย 

5. ตรวจสอบและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน CSR 

6. ออกระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบั CSR ในฝ่ายตา่งๆ 

7. ตรวจสอบผลลพัธ์และจดัทําตวัชีว้ดัตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการทํา CSR สากล 

 

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิหลกัการในการกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ดงันี ้ 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 เบีย้ประชมุ : แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 1,700,000 บาท แบง่เป็นดงันี ้

-  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอ่การประชมุ 

-  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    10,000 บาทตอ่การประชมุ 

 

 คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการ :   
 คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : คา่ตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น

ดงันี ้

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ     12,500 บาท/เดือน/คน 

-  กรรมการตรวจสอบ     10,000 บาท/เดือน/คน 

 ค่าตอบแทน/รายเดือน 

(บาท) ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท -ไมม่ี- 

คณะกรรมการตรวจสอบ  390,000 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสีย่ง สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน -ไมม่ี- 
 

 ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนสั) : เงินโบนสัสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

อนุมัติไว้ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรให้แก่

กรรมการแตล่ะคน ในปี 2561 ไมม่ีการจ่าย 

  

ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนด

คา่ตอบแทน 

 เบีย้ประชมุ : (ไมร่วมผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารบริษัท) 

- ประธานคณะอนกุรรมการ   10,000 บาทตอ่การประชมุ 

- กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของคณะอนกุรรมการ   8,000 บาทตอ่การประชมุ 
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สรุปคา่ตอบแทนกรรมการปี 2560-2561 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการฯ 

เงินโบนสั

กรรมการ 

รวม 
กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการฯ 

เงินโบนสั

กรรมการ 

รวม 

1. นางเพญ็พิมล เวศย์วรุตม์ 75,000 -- -- -- 75,000 125,000 -- -- -- 125,000 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 60,000 -- -- -- 60,000 100,000 -- -- -- 100,000 

3. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 60,000 112,500 -- -- 172,500 100,000 112,500 -- -- 212,500 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 60,000 90,000 50,000 -- 200,000 100,000 90,000 50,000 -- 240,000 

5. นายอาษา ประทีปเสน 60,000 90,000 40,000 -- 190,000 100,000 90,000 40,000 -- 230,000 

6. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 50,000 -- -- -- 50,000 90,000 -- -- -- 90,000 

7. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 60,000 -- 40,000 -- 100,000 70,000 -- 32,000 -- 102,000 

 
ค) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น (ไมร่วมค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการ) โดย

มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน 14 14.42 13 14.83 14 15.92 

โบนสั 13 0.95 11 0.93 14 1.08 

สวสัดกิาร อาท ิเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เงินสมทบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

เป็นต้น 

14 0.84 11 0.96 14 1.11 

รวม 14 16.21 13 16.72 14 18.11 
 

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น 

(ก) คา่ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการ 

  - การประกนัภยัความเสีย่งของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท    

(ข) คา่ตอบแทนอ่ืนของคณะอนกุรรมการ 

  - ไมม่ี – 

(ค) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

• เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 โดย

บริษัทฯ ได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารอง

เลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทัง้สิน้ 0.00 บาท เน่ืองจากผู้บริหารสมคัรเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์

ออมทรัพย์ 

• เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือเป็นสวสัดิการพนกังาน ตัง้แต่ปี 

2547 โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนคงท่ีของแต่ละช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 
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2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทัง้สิน้ 115,200 บาท (ข้อมลู

แสดงรวมในตารางคา่ตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 

• ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คือรถประจําตําแหน่ง 1 คัน และพนกังานขับรถ 

จํานวน 1 คน 

8.6 บุคลากร 

8.6.1 จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2559-2561 บริษัทมีจํานวนบคุลากรตาํแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

1. พนกังานประจํา    

- ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน 20 20 26 

- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 9 15 21 

- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 7 6 6 

- ฝ่ายทัว่ไป 192 207 257 

- ฝ่ายการผลิต 440 442 476 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 3 3 

2. พนกังานรายวนั -- -- -- 

รวม 672 693 789 

 

8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

        (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ในรูปเงินเดือน ค่าทํางานล่วงเวลา โบนสั 

คอมมิชชัน่/1 และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

156.12 182.57 174.98 

รวม 156.12 182.57 174.98 

หมายเหต ุ: /1 = บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้พนกังานฝ่ายขายทกุคน โดยวิธีการคํานวณจะขึน้กบัข้อตกลง

ท่ีทําไว้กบั บริษัท ซึง่บริษัทฯ จะจ่ายคา่คอมมิชชัน่เข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิน้เดือน  

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะแก่พนกังานมากกวา่ท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคล้องกบัสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ 

เช่น โบนสั คา่คอมมิชชัน่ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ สวสัดิการรักษาพยาบาล สวสัดิการเงินชว่ยเหลอืพนกังานท่ีพิการ ประกนัชีวติ

กลุม่ ชดุทํางาน  ประกนัสงัคม ห้องแพทย์ ช่วยเหลอืเงินกู้ ไมม่ีดอกเบีย้ ข้าวกลางวนัแจกฟรี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสมทบให้ 

100% เป็นต้น 

 

8.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสง่เสริม และการ

ให้ความรู้เพ่ือพฒันาความสามารถให้แกบ่คุลากรของบริษัทฯ โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจดัสง่พนกังานเข้า

รับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ

ควบคมุดแูล และคําแนะนําจากผู้บงัคบับญัชา โดยในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของบคุลากรใน
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แตล่ะโครงการ เพ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯ ได้เรียนรู้งานท่ีหลากหลายและกว้างมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมทกัษะความรู้ และ

ความชํานาญในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทฯ อีกด้วย  

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการท่ีเข้าใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับ

ลกัษณะธุรกิจ ข้อมลูธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ และได้รับคูม่ือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัท รายงานประจําปี  คู่มือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน/นโยบาย

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และคูม่ืออ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกรรมการ                                                                

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูทกุคนเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลกัการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจน 

บทบาท และหน้าท่ีของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยหลกัสตูรเบือ้งต้นท่ีกรรมการบริษัท

เข้าร่วมสมัมนาเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification 

Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รวมทัง้

หลกัสตูรเฉพาะจากสถาบนัตา่งๆ ทัง้นี ้เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ  ซึ่งในปี 2561 นี ้มีกรรมการเข้าอบรม/

สมัมนาหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสถาบนัอ่ืนๆ ดงันี ้

กรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร 

หลักสูตรที่อบรมปี 2561 สถาบัน 

1. นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการบริษัท)  

(ประธานหน้าหน้าท่ีบริหาร) 

• What Business needs to know about 

Data Science 

• Coraline  

2. นางสมนกึ  แสงอินทร์ 

(กรรมการบริหาร) 

• ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสูย่คุแหง่

ความป่ันป่วนทางเทคโนโลยี 

• ผลกระทบมาตรฐานทางการเงิน TFRS9 

• What Business needs to know about 

Data Science 

• Thailand Development 

Research Institute (TDRI) 

• ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Coraline 

3. นายนิติธร  ดีอําไพ 

(กรรมการบริหาร) 

• มาตรการเตือนผู้ลงทนุและปรับปรุง

ข้อกําหนดการเข้าจดทะเบียนโดยอ้อม 

• ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

4. นายประสบสขุ  บญุขวญั 

(กรรมการบริหาร)  

• What Business needs to know about 

Data Science 

• Coraline  

 

5. นายอภิชยั  ชุม่ศรี 

    (กรรมการบริหาร) 

• Sustainability Risk and Materiality 

Analysis  

• ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

6. นายฉตัรชยั  กนัตวิรุฒ 

    (กรรมการบริหาร) 

• หลกัสตูรพฒันานกัธุรกิจสมยัใหม ่

• What Business needs to know about 

Data Science 

• มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• Coraline  

 

7. นายผาด  พิมรินทร์ 

    (กรรมการบริหาร) 

• What Business needs to know about 

Data Science 

• Coraline  

 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 หน้าที่ 2.8 - 10 

รวมจํานวน 7 คน ตามลาํดบั จากทัง้หมด 20 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร) อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้

ดําเนินการสมคัรสมาชิก IOD ให้กรรมการ เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ขา่วสาร และเพ่ิมเตมิความรู้ รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มกีาร

อบรมทัง้ภายในและภายนอกเพ่ิมเติมดงันี ้ 

                                                                                                                                              (ชัง่โมง : คน) 

จาํนวนช่ัวโมงการฝึกอบรม 

ภายนอก – ภายในบริษัท (เฉล่ียต่อคนต่อปี) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผู้บริหารระดบัสงู 55.33 11.58 31.17 

ระดบัผู้จดัการแผนก 72.36 23.63 25.23 

ระดบัพนกังาน 18.35 7.70 9.23 

รวม 146.04 42.91 65.63 

  

 นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคญักับการสร้างขวัญ และกําลงัใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณา

ปรับปรุงการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง และเหมาะสม โดยมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการฝึกอบรมภายนอก และภายใน

บริษัทฯ รวม 4.38 ล้านบาท รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ใช้จ่าย 3 ปี ตามข้อมลูในตารางข้างลา่งนี ้

 

     (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คา่ฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 21.94 3.23 4.38 

รวม 21.94 3.23 4.38 
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 9. การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

  

 คณะกรรมการบริษัทคํานงึถึงความสาํคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (The Principles  of  Good 

Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสีย่ง  

รวมทัง้การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการสื่อสารข้อมูล

เผยแพร่ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร และบคุคลทัว่ไปได้รับทราบ  เพ่ือ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมทัง้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 ไมม่ีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามนโยบายข้างต้น   

 บริษัทฯ พยายามควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และคํานงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารง

ไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุๆ กลุม่ ซึง่มีสาระสาํคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงันี ้

 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือการรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิ

เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  

1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการแจ้งให้

ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2) การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลอืกใช้ และจดัเตรียมสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก ในท่ีประชุมเปิด

โอกาสให้ซกัถาม ตอบคําถาม บนัทึกข้อซกัถาม การอํานวยความสะดวกเร่ืองการมอบฉนัทะ รวมถึงเลือกวนั

และเวลาท่ีเหมาะสม 

3) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ

สาํหรับการพิจารณา ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 

วนั หรือ 14 วนั ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็น

ของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกําหนดให้มี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาํคญัๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบงัคบัของ

บริษัท การดําเนินการประชมุ วิธีการใช้สทิธิลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้คําถามใดๆ 

ตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเฉพาะ

เร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่างๆ ทัง้นี ้ประธานกรรมการหรือประธานท่ี

ประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ

แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มท่ี 

5) หลงัเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อนตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทฯ จะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ โดย

มีเนือ้หาท่ีประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทกุๆ วาระ 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 2 

และข้อซกัถาม หรือข้อคิดเห็นท่ีสําคญั เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยงัตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืมอบอํานาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

คดัเลอืกเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการประชุมผู้ ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้

เอง 

2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพ่ือขอเสนอให้เพ่ิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมี

ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวก

ในการนําเสนอวาระดงักล่าวเข้าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพ่ิมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยได้แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัทฯ พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ และหนงัสือ

แสดงความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาอยา่งครบถ้วน ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือบคุคลดงักลา่วท่ีผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิกรรมการบริษัท

ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในแตล่ะ

ปี และนําเสนอเข้าท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เพ่ือพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบตัิงานของพนกังาน

ในหวัข้อจริยธรรม ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสําคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 

โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เปิดทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไมม่ีโอกาสใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์

แห่งตน อีกทัง้กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ท่ีมีการซือ้หรือขาย

หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

6) กําหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการงดซือ้ ขาย และโอนหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบ

การเงินอยา่งน้อย 1 เดือน และหลงัประกาศอยา่งน้อย 3 วนั รวมถึงการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุครัง้ไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7) กําหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนทําการซือ้ขาย    

 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทฯ เคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี ไมว่า่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคูค้่า ตลอดจน

สงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพ่ือให้สามารถดําเนิน



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 3 

กิจการตอ่ไปได้ด้วยดี มีความมัน่คงโดยตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพ่ือสร้างความสาํเร็จในระยะยาว โดยบริษัท

มีแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

1) ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2) การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาท่ีตกลงกนั 

3) เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในด้านคณุภาพสนิค้า และการให้บริการ 

4) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีท่ี้ให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 

5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพ่ือทําลายคู่แขง่ทางการค้า 

6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเกือ้กูล

สงัคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ตอ่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายกําหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนัน้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ

ดําเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จํานวนครัง้ของการ

ประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ หรือลกัษณะของ

คา่ตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

 

 ทัง้นี ้ข้อมลูต่างๆ เหลา่นีน้อกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ท่ี

เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดแูลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตาม

ผลการดําเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน และกรรมการบริษัทท่ี

ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้

คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนันบั

จากวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 4 

การประเมินการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ี

บริษัทฯ ได้รับผลการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies - CGR) ประจําปี 2561 ในระดบัดีเลศิ (Excellent) ซึง่จดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) และมีสรุปผลการสาํรวจของปี 2557-2561 ดงันี ้

 

ปี 

ผลการสาํรวจ (%) 

คะแนนของ 
CHO 

จดัอยูใ่นระดบั คะแนนโดยเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

2561 92% ดีเลศิ 
 

81% 

2560 90% ดีเลศิ  
 

80% 

2559 89% ดีมาก   
  

78% 

2558 87% ดีมาก    
 

75%  

2557 66% ดีพอใช้   
 

72% 

                

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพ 96 

คะแนน จดัอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจําปี 2561 ซึ่ง

จดัทําโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2561 ดงันี ้ 

 
ปี 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

คะแนนของ CHO จดัอยูใ่นระดบั คะแนนโดยเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

2561 96 ดีเยี่ยม 92.42 

2560 96 ดีเยี่ยม 91.97 
2559 100 ดีเยี่ยม 91.62 

2558 100 ดีเยี่ยม 92.68 
2557 90.13 ดีเยี่ยม 91.35 

 

 ผลการปฏิบัตท่ีิยังไม่ได้ปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ี

 ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้

รายการที่ยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 

25 ของหุ้นทัง้หมด 

ธุรกิจของบริษัทฯ จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือนําพาบริษัทฯ ให้

ประสบผลสาํเร็จ  

2. บริษัทไม่ได้กําหนดวิ ธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยการลงคะแนน

แบบสะสม (Cumulative Voting) 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง 

(1 Share : 1 Vote) เน่ืองจากปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 5 

3. บริษัทฯ ไมไ่ด้เปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนเฉพาะของ 

CEO แต่จะเปิดเผยรวมอยู่กบัค่าตอบแทนของกรรมการ 

และผู้บริหารทัง้คณะ 

องค์กรมีขนาดเลก็ และข้อมลูยงัไมม่ีผลกระทบกบัการบริหาร

จดัการ 

4. ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้มาจากกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์ในธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถ

ให้ความเห็นกบัคณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอยา่งดี 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนมุตัิ

จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  

2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทได้ 

3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 

4) เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น โดย

ประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชมุจะสง่เสริม ให้มีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ และจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอในการ

ประชมุ เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาสาํคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบริษัทฯ กําหนดให้มี

การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และตามความจําเป็น โดยมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  

และนําสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่น้อย

กวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม พร้อมทัง้กําหนดให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ

จําเป็น นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการจดัให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงิน

รวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงิน

ดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และ

เป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา และดแูลให้มีการ

เปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

• บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

เมื่อเร่ิมดํารงตําแหน่ง และทกุครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสียรวมทัง้รายงานเป็นประจําทกุปี ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

โดยปี 2560 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารจดัสง่รายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่เลขานกุาร

บริษัทเพ่ือรวบรวมและทําสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยนําเร่ืองเข้าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเมื่อการประชมุครัง้ท่ี 2/2561 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 6 

 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จดัให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกัน

พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการใน

การปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

  

 การจัดทาํรายงานความย่ังยืนประจาํปี 2561 

 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Report) ประจําปี 2561 เพ่ือเผยแพร่และรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  โดยมุ่งเน้นให้ข้อมลูเก่ียวข้องกบั ด้าน

เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม  โดยอธิบายถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีมุ่งเน้นไปสูก่ารพฒันาบคุลากรในทกุระดบั และเพ่ือมุ่ง

ไปสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้อยา่งแท้จริง (Learning Organization) การจดัวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเช่ือมโยงและ

สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยตรง 

ทัง้นีรู้ปแบบของการจดัการความยัง่ยืนขององค์กรด้าน CSR  จะเน้นความมีสว่นร่วมของบคุลากรทัง้องค์กร  
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

            โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (แตง่ตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2555 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555) และ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน (แต่งตัง้โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 6/2557 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2557) มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของกรรมการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย  

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 

2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

3. นายอนสุรณ์   ธรรมใจ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชชัวาล   เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายอาษา   ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

7. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

 หมายเหต ุ:  รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

   โดยมีนายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย ลง

ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 

 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 7 

 

      ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 

3. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตําแหน่ง

กรรมการ ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป 

5. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจผกูพนับริษัท ได้ 

7. แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคล

ดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนมุตัิการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ใน

การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

11. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุครัง้ และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้า เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 

12. กรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทย่อย

ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

13.  กรรมการต้องมีจิตสาํนกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายตอ่ต้าน

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ พร้อมทัง้สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัให้ปฏิบตัิตาม เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทจุริตและการใช้

อํานาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทัง้ป้องกนัการกระทําผิดกฎหมาย  
 

 ทัง้นี ้กําหนดให้กรรมการหรือบคุคลอ่ืนใด ซึง่มีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์

อ่ืนใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 

 นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

• การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง

กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

• การอ่ืนใดท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

อาทิ รายการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 
 

 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 

 กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ

และแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

 

 ทัง้นี ้การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) สําหรับทัง้บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ นายชัชวาล เตรียม

วิจารณ์กลุ ซึง่จบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญา

ตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอถอดถอนผู้ สอบบัญชีของบริษัท กําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน 

5. สอบทานเพ่ือมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และ

งบประมาณประจําปี 

8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลกิจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน

และรวมถึงการดํารงไว้ซึง่ความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

เช่น  

- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม     

ข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

- ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 

- ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

10. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 11.  พิจารณาข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือการทจุริตตามท่ีได้รับแจ้งจากบคุคลภายในองค์กรและภายนอกตาม

กระบวนการ การรับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

อนึ่ง ในการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 
 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนบัจากวนัท่ีได้รับ

แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ

ช่ือและแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
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9.2.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน       

(คณะกรรมการฯ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี คณะกรรมการฯ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย  

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชชัวาล     เตรียมวิจารณ์กลุ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายอาษา      ประทีปเสน กรรมการ 

3. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 

โดยมี นายนิติธร    ดีอําไพ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. การกาํกบัดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 

1.1. นําเสนอแนวนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) ของกลุม่บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

1.2. ติดตาม และกํากบัดแูล เพ่ือให้มัน่ใจวา่ กลุม่บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ธุรกิจท่ีกลุม่บริษัทฯ กําหนด 

1.3. พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานทางการท่ี

เก่ียวข้อง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

1.4. พิจารณานําเสนอข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุด

ยอ่ยตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ 

1.5. สง่เสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่ถึงในทกุระดบั และสง่เสริมให้มีการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.6. พิจารณาแตง่ตัง้ และกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางานชุดย่อย เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุงานการ

กํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 

1.7. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

  2. การบริหารความเสี่ยง 

 2.1. พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งให้แกค่ณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิ

 2.2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

รับทราบ 

2.3. กํากบัดแูลการพฒันาและการปฏิบตัิตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุม่บริษัทฯ มี

ระบบการบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กร และมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เน่ือง 

2.4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคญั และดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า กลุ่ม

บริษัทฯมีการจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

2.5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งท่ีสาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้การนําระบบการ

บริหารความเสีย่งมาปรับใช้อยา่งเหมาะสม และมีการปฏิบตัิตามทัว่ทัง้องค์กร 
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2.6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยงท่ีสําคญัอย่างสมํ่าเสมอ ให้คําแนะนําและ

คําปรึกษากบัคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน 

และ/หรือ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้พิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเสีย่ง 

2.7. พิจารณาแตง่ตัง้ บคุลากรเพ่ิมเติม หรือทดแทนในหนว่ยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง

ตามความเหมาะสม รวมทัง้กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ 

2.8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  3.   การสรรหา 

3.1 กําหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3.2 พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบวาระ และ/

หรือ เมื่อมีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง และ/หรือ เมื่อมีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3.3 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

  4. การกาํหนดค่าตอบแทน 

4.1. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4.2. กําหนดคา่ตอบแทนท่ีจําเป็น และเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ใน

แตล่ะปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทใน

ธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4.3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําไปกําหนด

คา่ตอบแทน โดยเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นีก้รรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารจะไม่

สว่นร่วมในการพิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จง ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.5. รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผล ของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

4.6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 

3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 12 

4. นางสมนกึ            แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 

5. นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ กรรมการบริหาร 

6. นายนิติธร            ดีอําไพ กรรมการบริหาร 

7. นายประสบสขุ บญุขวญั กรรมการบริหาร 

8. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 

9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง กรรมการบริหาร 

10. นายอภิชยั ชมุศรี กรรมการบริหาร 

11. นายนิรุต ิ สมุงคล กรรมการบริหาร 

12. นายผดงุเดช        เอือ้สขุกลุ กรรมการบริหาร 

13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ กรรมการบริหาร 

14. นายศกัรินทร์       อุน่น่ิม  กรรมการบริหาร 

15. นายฉตัรชยั         กนัตวิรุฒ กรรมการบริหาร  

16. นายผาด             พิมรินทร์ กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวธญัญภสัร์  น้อยประชา  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

หลายเหต ุ :  - ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่3/2561 เมื่อวนัที ่ 30 มกราคม 2561 มีมติแต่งตัง้นายผาด พิมรินทร์ และทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในทีป่ระชมุ ครั้งที ่2/2561 เมื่อวนัที ่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีผลใหเ้ป็นกรรมการบริหาร

ตามตําแหน่ง เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2561 

- ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์ และที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีผลให้เป็น

กรรมการบริหารตามตําแหน่ง เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 

 

      ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพ่ือขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กรรมการใหมต้่องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ และค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานต่างๆ ตามผงั

อํานาจอนมุตัิ 

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การฝึกอบรม การ

ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้

กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

7. กํากบัดแูล และอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง

หรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร

สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

8. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 13 

9. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุครัง้ และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้า เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 

• ถือหุ้นในบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่ง

มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ซึ่งการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดงักลา่วอาจต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

9.2.5 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 15 คน ประกอบด้วย 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กําหนดและเสนอกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ดําเนินการตามกลยทุธ์และแผนทางธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัทางธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจใหมท่ี่มีความเป็นไปได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่

บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. ดําเนินการและปฏิบตัิภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. สัง่การ ออกระเบียบ / ประกาศ / บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

3. นางสมนกึ            แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

5. นายนิติธร            ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 

6. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พฒันาธุรกิจในประเทศ 

7. นายผดงุเดช        เอือ้สขุกลุ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – พฒันาธุรกิจตา่งประเทศ 

8. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 

9. นายศกัรินทร์       อุน่น่ิม  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การตลาดในประเทศ 

10. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การผลติ 

11. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเสีย่ง 

12. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – งานบริการ 

14. นายฉตัรชยั         กนัตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ด้านศกัยภาพองค์กร 

15. นายผาด             พิมรินทร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – เทคโนโลยีสารสนเทศ  



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 14 

6. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานต่างๆ ตามผงั

อํานาจอนมุตัิ 

7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตา่งๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกับรรษัทภิบาล

ท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 

9. สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององค์กร 

10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจําปี เพ่ือนําเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
 

 ทัง้นี ้การมอบอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง

อํานาจท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด) ทํากบั

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 

สรุปตารางอํานาจอนมุตัิทัว่ไป 

ตาํแหน่ง 

การอนุมัติรับงาน / 

เข้าประมูลงาน 

(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงนิลงทุน 

(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่าย

ทั่วไป
/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 2,000,001 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเ่กิน 100,000,000 ไมเ่กิน 20,000,000 ไมเ่กิน 2,000,000 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส / รองกรรมการ

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

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่4/2559 เมื่อวนัที ่9 สิงหาคม 2559 มีมติอนมุติัตารางอํานาจอนมุติัทัว่ไปดงักล่าว 

  /1 = มีอํานาจอนมุติัเฉพาะค่าใชจ่้ายในส่วนของตนเอง 

/2 =ค่าใช้จ่ายทัว่ไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจํา อาทิ ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องกบังานขายโครงการหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจํานวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการอนมุติัโดย

คณะกรรมการบริหารทกุรายการ  

     

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการกําหนดงบประมาณรายปีสาํหรับแตล่ะปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร   

ดงันัน้ ในกรณีท่ีฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณท่ีกําหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมตัิงบประมาณ

เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นัน้ในทกุกรณี 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2557 เมื่อวนัท่ี 

21 ธนัวาคม 2557  เป็นผู้ ทําหน้าท่ีโดยเฉพาะ ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะ

ไม่มีการกีดกันทางเพศ ทัง้นี ้ ในการดําเนินกิจการนัน้ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ต้อง



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 15 

ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ.2535 และต้องไม่เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกับ

ผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทกุคน ต้องไม่มีประวตัิกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี

ย้อนหลงัก่อนวนัยื่นคําขออนญุาต รวมทัง้ไมม่ีประวตัิถกูพิพากษาถึงท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย ไม่เป็นบคุคลท่ีฝ่าฝืนข้อบงัคบั 

ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องท่ีอยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี ้

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท

จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1. ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2.3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่

ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือ

น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
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8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม

ข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คดัเลอืกสมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบแตล่ะคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญท่ีเหมาะสมต่อภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีปฏิบตัิงานในเร่ือง

เก่ียวกบัการจดัเตรียมข้อมลู วาระการประชมุ บนัทกึการประชมุ จดัทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมาย 
 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้รับ

แตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุ โดย

มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตาม

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัทท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา

จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานใน

บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือ

โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (หมายความ

รวมถึง ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัท จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ลกูค้า 

เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหนง่หน้าท่ีและไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่ใดๆ รวมถึงไม่

มีสถานการณ์ใดๆ ท่ีจะทําให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพงึจะเป็น 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ใจท่ีจะเพ่ิมพนูความรู้

เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสทิธิผลในการทํางาน 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่ตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน 9 ปี 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 18 

 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และ

กาํหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการฯ ) 

1. คณะกรรมการ ฯ ได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อยา่งน้อย 3 คน โดย

กรรมการมากกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสว่นน้อยต้องไมม่ี

ตําแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่  

2. ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ได้รับการคดัเลอืกจากท่ีประชมุของคณะกรรมการฯ 

3. คณะกรรมการ ฯ แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการ ฯ อยา่งน้อย 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีปฏิบตังิานในเร่ืองเก่ียวกบัการ

จดัเตรียมข้อมลู วาระการประชมุ บนัทกึการประชมุ จดัทํารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยในตําแหน่งต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ โดยตําแหนง่ ดงันี ้

(1) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(2) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

(3) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(4) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายตา่งๆ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติมได้ตามความ

เหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนง่ได้คราวละ 4 ปี 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจาก

บคุคลท่ีอยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะท่ีทําการคดัเลือกเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิแต่งตัง้ กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 4  ปี 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอช่ือและ

ใช้สิทธิออกเสียงดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัท

ย่อย มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อย นอกจากนีก้ารทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ หรือการทํารายการสาํคญัอ่ืนๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะเดียวกบั

หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกนักับ

บริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 สําหรับการดูแลเร่ืองการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายท่ี

คอ่นข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมลูทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูทางด้านการบญัชี และการเงิน เน่ืองด้วยบริษัทฯ ยึด

มัน่ในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่

สามารถนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 19 

 สําหรับข้อมูลทางการบญัชี และการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ ท่ีสามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี

อํานาจ และหน้าท่ี ซึง่บริษัทฯ ได้มีการกําหนดรหสัผา่นโดยเฉพาะบคุคล และไม่อนญุาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทัง้นีส้ําหรับข้อมลู

สรุปทัง้หมด และข้อมลูบญัชีการเงินท่ีตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน โดยจะมีการ

เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็น

ขณะเดียวกัน หรือหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ

เคารพ ยึดมัน่ และถือปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และท่ีผ่านมาไม่พบว่ามีการนํา

ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนของกรรมการหรือผู้บริหารแตอ่ยา่งใด 

 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 บริษัทฯ มีข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูเก่ียวกบัญาติพ่ีน้อง 

การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอ่ืนใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนใด เป็นต้น ซึง่บคุคลดงักลา่วจะต้องแจ้งการ

เปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 7 วนันบัจากมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูนัน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้

เป็นข้อมลูลา่สดุเสมอ เลขานกุารบริษัทจะนําเสนอตอ่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบภายใน 

7 วนันบัจากได้รับแจ้ง รวมทัง้ได้มีข้อกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทนัทีกรณีท่ีบริษัทฯ มีการพิจารณาเข้า

ทําธุรกรรมใดๆ ก็ตามกบับคุคลเก่ียวข้องของกรรมการ และผู้บริหาร ซึง่อาจจะเข้าเกณฑ์รายการเก่ียวโยงกนั  โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือให้เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพ่ือดําเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ตอ่ไป 

 ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกําหนด ข้อบงัคบั และกฎระเบียบของบริษัทฯ  บริษัทฯ

จะดําเนินการลงโทษ ตามท่ีได้กําหนดบทลงโทษไว้ในคูม่ือพนกังานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนและของคู่สมรส

และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื่อใดก็ตามท่ีบคุคลดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ก็

จะต้องรายงานตามแบบ 59-2 ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( ก.ล.ต.)  ภายใน 3 วนัทําการ

นบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ และภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการในการแจ้งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีแจ้งให้

กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็น

สาระสาํคญัเร่ือง “ไมซ่ือ้ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 

  

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2559 – 2561 ให้แก่ 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงันี ้

 

 

 

 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4717s.pdf


  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 20 

                                                                                                                  (หน่วย : บาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. คา่สอบบญัชีประจําปี     

1.1. CHO และงบการเงินรวม 1,180,000 1,580,000 1,650,000 

1.2. CTV-TMT 512,000 605,000 650,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล    

2.1. CHO และงบการเงินรวม 570,000 765,000 750,000 

2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทัง้สิน้ 2,262,000 2,950,000 3,050,000 

รวมเฉพาะบริษัท CHO 1,750,000 2,345,000 2,400,000 

 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee)  

154,550 บาท 

 

9.7 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสีย่ง สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

เสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส เพ่ือเป็นการทบทวนการนํา CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ธุรกิจ โดยในปี 2561 เร่ืองท่ีคณะกรรมการได้มีการทบทวนเร่ืองดงันี ้

• ไตรมาสท่ี 1/2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาทบทวนเร่ือง การดาํเนินการท่ีผา่นมา

ในปี 2560 ทบทวนนโยบายตา่งๆ เพ่ือปรับปรุง และทบทวนการบริหารความเสีย่งในไตรมาส 1/2561  

•  ไตรมาสท่ี 2/2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 พิจารณาทบทวน 3 เร่ือง  

1. เร่ืองผลคะแนนตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 จดัประเมินโดย

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

2. ทบทวนการกํากบักิจการท่ีดี ประเด็นทางด้านกฎหมาย 

3. ทบทวนการปฏิบตัิเร่ืองการการจดัการ บริหารความเสีย่ง ในไตรมาส 2/2561 

• ไตรมาสท่ี 3/2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 พิจารณาทบทวน 2 เร่ือง 

1. พิจารณาเร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไตรมาส3/2561 

2. พิจารณา เร่ืองการบริหาร จดัการความเสีย่ง ไตรมาส 3/2561 

• ไตรมาสท่ี 4/2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562  พิจารณาทบทวน เร่ือง 

1. พิจารณาการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินงานด้านความยัง่ยืน 

2.  พิจารณาแบบการประเมินงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบประเมินของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ แบบ

ประเมินตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานในปี 2561 

3. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ

ผู้บริหารระดบัสงู ประจําปี 2562 

 

 



  บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 

หน้าที่ 2.9 - 21 

9.8 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 ในช่วงปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการจดัประชมุกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 10/10 

2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 10/10 

3. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 10/10 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 10/10 

5. นายอาษา ประทีปเสน 10/10 

6. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 9/10 

7. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 7/10 
  
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 

1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 9/9 

2. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 9/9 

3. นายอาษา ประทีปเสน 9/9 

หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์

คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส จํากดั จํานวน 4 ครัง้  

 

 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ มีการประชุมทัง้หมด 5 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ มีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 

1. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 5/5 
2. นายอาษา ประทีปเสน 5/5 

3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย  4/5 
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สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุทัง้หมด 13 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร

มีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัง้การประชุม 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 7/13 

2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 7/13 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 3/13 

4. นางสมนกึ แสงอินทร์ 12/13 
5. นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ -- 

6. นายนิติธร            ดีอําไพ 8/13 
7. นายประสบสขุ บญุขวญั 12/13 

8. Mr.Sven Markus Gaber 10/13 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง 12/13 

10. นายอภิชยั ชมุศรี 13/13 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล 12/13 
12. นายผดงุเดช        เอือ้สขุกลุ 1/13 

13. นายบํารุง            ชินสมบตัิ 9/13 

14. นายศกัรินทร์       อุน่น่ิม 11/13 

15. นายฉตัรชยั         กนัตวิรุฒ 10/13 

16. นายผาด             พิมรินทร์ 10/13 

หมายเหต ุ:        

- นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 7 ครั้ง จากทัง้หมด 13 ครั้ง เนือ่งจากติดภารกิจ 

-  นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 3 ครั้ง จากทัง้หมด 13 ครั้ง เนือ่งจากติดภารกิจ 

- นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุในปี 2561 เนื่องจากเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวนัที่ 25 

ธนัวาคม 2561 

- นายผดงุเดช เอื้อสขุกลุ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 1 ครั้ง จากทัง้หมด 13 ครั้ง เนือ่งจากป่วย 

 

 การรับเร่ืองร้องเรียน  

 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเร่ืองร้องเรียน สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขัน้ตอน และบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และสง่ให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบอิสระของบริษัท พิจารณาดําเนินการ โดยมีนโยบายการ

รักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุ้มครอง

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัผู้แจ้งร้องเรียนดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยบริษัทฯ

มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากร คู่ค้า  หรือลกูค้าของ 

บริษัทฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ บริษัทฯ จะไมม่ีการผอ่นผนัใดๆ  
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ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  

กล่องรับเร่ืองร้องเรียน  บริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ในสถานท่ีเปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคําร้องเรียน ท่ีสํานกังานใหญ่

ของบริษัท 

จดหมาย    ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 265 หมู ่4  ถนนกลางเมือง  ตําบลเมืองเก่า   

 อําเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

อีเมล์ auditcom@cho.co.th 

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th  

โทรศัพท์ 043-043880-90 ตอ่ 1235 

โทรสาร 043-043899 

 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการสง่ข้อความคิดเห็น มาโดยตลอด 

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมม่ีเร่ืองร้องเรียน  

 

9.9 กระบวนการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ปี 2561 ฝ่ายจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา  และกําหนดค่าตอบแทน  

ทบทวน หลกัเกณฑ์ วิธี และปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ให้เหมาะสมกับลกัษณะการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั และ

สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิตามเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่ (CG Code) ท่ีออก โดย ก.ล.ต. เพ่ือประเมินผล

การปฏิบตัิงานของของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เพ่ือให้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้พิจารณาทบทวน ผลการปฏิบตัิงาน ปัญหา ความเสีย่ง และอปุสรรต่าง ๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา 

และใช้เป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนในปี 2562 โดยมีการประเมิน 3 รูปแบบ คือ ประเมินคณะกรรมการทัง้

คณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ โดยผู้ประเมิน เป็นผู้ประเมินกรรมการท่านอ่ืน  และนําผลประเมินมาสรุปเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ กําหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร  ปรับปรุง กําหนดแนวทางในการพฒันา ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับองค์กรในอนาคต

เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรม และนําไปเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท 

 

กระบวนการประเมิน 

1. ฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทน ร่วมกนัทบทวน

ปรับปรุง จดัทําแบบประเมิน หลกัเกณฑ์ และวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินใน

แตล่ะหวัข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแตล่ะปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงันี ้

0 =  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่ หรือไมม่ีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ 

1 =  ไมเ่ห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้เลก็น้อย 

2 =  เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 

3 =  เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมกีารดําเนินการในเร่ืองนัน้ด ี

4 =  เห็นด้วยอยา่งมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

http://www.cho.co.th/
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  โดยพิจาณาหวัข้อ และเนือ้หาการประเมินให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจ

เกิดขึน้และรองรับแผนการขยายตวัในอนาคต โดยสอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบตัิท่ีดี 

(Good Practices) เพ่ือนําผลท่ีประเมินได้ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทัง้ภายใน และภายนอก และกําหนดวิธีการประเมิน กระบวนการประเมิน  

  สําหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปี 2561 กําหนดให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ 

2. เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ จดัสง่แบบประเมินท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ให้กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ  

3. กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผล และสง่คืนให้เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ 

4. กรรมการอิสระ ทําแบบประเมิน ประชมุให้ความเห็นร่วมกนั ในการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และสง่ผลประเมิน

ให้เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ 

5. เลขาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ เป็นผู้ สรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6. เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการฯ นําข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พฒันา ป้องกนัความเสีย่งท่ี

อาจเกิดขึน้  ไปเป็นแจ้งให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประเมินผล ติดตาม รายงานผล และนําไปเป็นข้อมลูสําหรับจดัทํา

แผนกลยทุธ์ประจําปีของบริษัท    
 

9.10  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ) 

ในปี 2561 ประเด็นหวัข้อท่ีประเมินประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของกรรมการ 2) 

บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ  2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 4) การพฒันา

ตนเองและผู้บริหาร 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 6) การพฒันาตนเองและผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการท่ีประเมิน เป็น

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ 7 ทา่น 

 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ  ทัง้คณะ ประจําปี 2561 

3.88

3.54

3.77

3.88

3.86

3.64

 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00

โครงสรา้ง และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ

การประชมุคณะกรรมการ

การทําหนา้ที�ของกรรมการ

ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการ
พัฒนาผูบ้รหิาร

คะแนนที�ได ้

คะแนนเต็ม

 

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ  

มีคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.76 คิดเป็นร้อยละ 94.04 (จากคะแนนเต็ม 4.00) 
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9.11  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) 

ในปี 2561 ประเด็นหวัข้อท่ีประเมินประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั คอื 1) ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 2) 

ความเป็นอิสระ 3) การพฒันาตนเอง และการทํางานร่วมกนั  โดยคณะกรรมการท่ีประเมิน เป็นกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่ 7 

ทา่น 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล  ตนเอง ประจําปี 2561 

3.46

3.10

3.93

 1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00

ความรับผดิชอบตอ่การปฏบิตัหินา้ที�

ความเป็นอสิระ

การพัฒนาตนเองและการทํางานร่วมกนั

คะแนนที�ได ้

คะแนนเต็ม

 

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบคุคล – ตนเอง  

มีคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.50 คิดเป็นร้อยละ 87.38 (จากคะแนนเต็ม 4.00) 

 

9.12  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) 

ในปี 2561 ประเด็นหวัข้อท่ีประเมินประกอบด้วย 3 หวัข้อหลกั คอื 1) ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 2) 

ความเป็นอิสระ 3) การพฒันาตนเอง และการทํางานร่วมกนั  โดยคณะกรรมการท่ีประเมิน เป็นกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่ 6 

ทา่น โดยประเมินกรรมการทา่นอ่ืน 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล  แบบไขว้ ประจําปี 2561 

3.85

3.12

3.93

 1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00

การทํางานร่วมกนั

ความเป็นอสิระ

ความรูค้วามเชี�ยวชาญเฉพาะ

คะแนนที�ได ้

คะแนนเต็ม

 

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบคุคล – แบบไขว้  

มีคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.63 คิดเป็นร้อยละ 90.81 (จากคะแนนเต็ม 4.00) 

 

 9.13  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าบริหาร 

  ในปี 2561 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา  และกําหนดค่าตอบแทน กําหนดให้กรรมการ

อิสระ 3 ทา่น เป็นผู้ประเมิน กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) สรุปผลการประเมิน ดงันี ้ 
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ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจาํปี 2561  

 
หมวดที่ เร่ือง 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

 

ร้อยละ 

1 พฤติกรรมสมรรถนะ       700  566 80.86 

2 ภาระงานหลกั       

2.1 ความเป็นผู้ นํา       168  135 80.36 

2.2 การกําหนดกลยทุธ์       168  137 81.55 

2.3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์       168  123 73.21 

2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน       168  121 72.02 

2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ       168  139 82.74 

2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก       140  133 95.00 

2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร       168  142 84.52 

2.8 การสบืทอดตาํแหนง่         84  50 59.52 

2.9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ       112  105 93.75 

2.10 คณุสมบตัิสว่นตวั       168  147 87.50 

 
คะแนนรวม    1,512  1,232 81.48 

 

ผลการประเมิน 
           

หมวดท่ี 1 พฤติกรรมสมรรถนะ  
           

คะแนนเตม็ 100% ได้คะแนนคา่เฉลีย่ 80.86 %  เน่ืองจากผลการดําเนินงานในปี 2561 มีรายได้รวมท่ีสงูกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แต่

อตัรากําไรสทุธิสาํหรับงวดปี 2561 ตํ่ากวา่เป้าหมาย และมีผลการสร้างธุรกิจใหมใ่นด้านการผสานเทคโนโลยีเข้ากบัผลติภณัฑ์ท่ีมีอยู ่

เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
   

หมวดท่ี 2 ภาระงานหลกั ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
          

คะแนนเตม็ 100% คะแนนประเมินท่ีได้ 81.48%  หมวดยอ่ยท่ีต้องพฒันา คือ 1. การทําแผนสบืทอดตําแหนง่อยา่งเป็นรูปธรรม  

2.ปรับสดัสว่นทางการเงินให้กลบัสูป่กติ 3.ผลดัดนัยอดขายในกลุม่สนิค้าท่ีมีอตัรากําไรสงูให้เพ่ิมขึน้ 

 

หมวดท่ี 3 การพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

จุดแข็ง 
            

            1.  มีความมุง่มัน่ ทุม่เทอทิุศเวลาให้กบัการทํางานสงู 
           

            2.  มีความรู้ ความสามารถ และมีความอดทนในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเข้ามา 
       

ประเด็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มขึน้ 
           

1. การจดัตารางการตดิตามงานให้มีประสทิธิภาพ 
         

2. พยายามรักษามาตรฐานเพ่ือความยัง่ยืนขององค์กร 
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9.14  การประเมินตนเองของคระกรรมการชุดย่อย  

 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561 โดยสรุปดังนี ้

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัทําและทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม  และมีลกัษณะท่ี

สนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทัว่ไป เอือ้ต่อการทําหน้าท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

สว่นท่ี 2 การปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ในสาระสําคญัต่างๆ 

ครอบคลมุในสว่นงานตา่งๆ ดงันี ้

หมวดท่ี 1 การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ ในรอบปีท่ีผา่นมาทาง

บริษัทไมม่ีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสง่ผลกระทบท่ีสาํคญั รายการท่ีไมใ่ช่รายการปกตซิึง่มีนยัสาํคญัเกิดขึน้ 

และรายการในรายงานทางการเงินท่ีควรให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ 

หมวดท่ี 2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (internal control) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี

ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้ายเลกิจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในรอบปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มี การใช้บริการจาก

หนว่ยงานภายนอกเป็นผู้บริการด้านการตรวจสอบภายใน  และยงัไม่มีการจดัให้มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบ

ภายโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

หมวดท่ี 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีกรณี การไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การได้รับแจ้งพฤติกรรมอนัควรสงสยัว่าอาจมีการกระทํา

อนัเป็นการทจุริตจากผู้สอบบญัชี  รวมถึงการรวมรวบประเด็นทัง้หมดท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัพฤติกรรมอนั

ควรสงสยัและสอบทานได้วา่ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในเบือ้งต้นสาํหรับทกุประเด็น 

หมวดท่ี 4 พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย 

ในระหวา่งปีทางบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเก่ียวกบัการรับบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

หมวดท่ี 5 การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีกรณีท่ีมีความเห็นแย้งกบัคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้บนัทึกความเห็นของคณะ

กรรมกตรวจสอบ 

หมวดท่ี 6 การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยตามท่ีกําหนดใน

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองคณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 โดยสรุปดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการเป็นประจําทกุปี โดยใช้แบบ

ประเมินจากตวัอย่างของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ฝ่ายจัดการร่วมกบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร

ความเสีย่ง สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ของบริษัท ปรับปรุงหวัข้อ เนือ้หา และจดัทําแบบประเมินให้เหมาะสมกบัธุรกิจของ

บริษัท โดยเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการเห็นชอบ และใช้แบบประเมินดงันี ้ 

1) ประเมินตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะ 

2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล ตนเองและแบบไขว้ 

3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสีย่ง สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

4) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

5) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารบริษัทระดบัสงู 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

ประจําปี 2561 ดงันี ้

 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (CGR) 

  

คะแนนเฉลีย่   98.00 คะแนน  (จากคะแนนเต็มร้อยละ 100) 

 

  

คะแนนตามหวัข้อประเมิน 

 

 คา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 

  

1) การปฏิบตัิหน้าท่ีโดยรวม               98 

  

2) การปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะด้าน              100  

  

3) การจดัทํารายงาน              100  

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจาํปี 2561 โดยสรุปดังนี ้
 

1. หมวดงานหลกั ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานเชิงพฒันาคณุภาพ (นํา้หนกัร้อยละ 60) 

ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสาํเร็จของงานท่ีรับผิดชอบรวมไปถึงงานเชิงพฒันาคณุภาพ และประสทิธิผลของ

งานท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้รับคะแนนเฉลีย่ 92.57 คะแนน  

2. หมวดดชันีชีว้ดัผลความสาํเร็จของงาน (KPI)(นํา้หนกัร้อยละ10) 

ประเมินผลโดยพิจารณาจากดชันีชีว้ดัผลความสาํเร็จของงานโดยได้รับคะแนนเฉลีย่ท่ี 92.65 คะแนน  

3. หมวดพฤติกรรมสรรถนะ สนองนโยบายบริษัทฯ การทํางานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคณุภาพ (นํา้หนกัร้อย

ละ30) ประเมินผลโดยพิจารณาจากความสามารถในการสนองนโยบายบริษัทการทํางานเป็นทีม จิตบริการ และ

งานระบบคณุภาพ โดยได้รับคะแนนเฉลีย่ท่ี 95.86 คะแนน  

สรุปผล  

 รวมผลการประเมิน และการปฏิบตัิงานโดยวดัจากผลการประเมินทัง้หมด 3 หมวดพบว่าหมวดท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ย

สงูสดุ คือหมวดพฤติกรรมสมรรถนะท่ี 95.86 คะแนน และหมวดท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยตํ่าสดุ คือหมวดงานหลกัตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบคะแนนเฉลี่ยท่ี 92.57 คะแนน ทัง้นีค้ะแนนรวมเฉลี่ยของผลการปฏิบตัิงานระดบัผู้บริหารหลงัจากทําการถ่วงนํา้หนกั

แล้วพบวา่คะแนนเฉลีย่อยูท่ี่ 93.57 คะแนน 
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หน้าที่  2.10-1 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  บริษัทฯ ได้ดําเนินการพฒันาด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

ทกุกลุม่ ด้วยนโยบาย และปณิธานท่ีมุ่งมัน่ว่า เราจะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้า

กบัการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจต่อ

ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า 

คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจ และสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการ

แข่งขนั สู่การเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กับประเทศไทย ด้วยการนําหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคมมาเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิขององค์กร  

 

วสัิยทัศน์  
CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 
CHO จะเป็นผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอย่างมืออาชีพ 

ด้วยองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจต่อลกูค้า ด้วยจิต

วิญญาณท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่

ระดบัสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขนั สู่การเป็น

ผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 

 

พันธกจิ 
• การสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 

• ขยายการรับรู้ และความตระหนกัใน Brand พร้อมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั Brand CHO 

• ผลติสนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม มีความยัง่ยืน ความปลอดภยั  

• สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

• ศกึษาค้นคว้า และพฒันาเทคโนโลยีใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

• มีความเป็นเลศิด้านการเงิน และการตลาด 

• มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ TQA และด้านนวตักรรม 

• สร้างอตัลกัษณ์คนพนัธุ์ CHO  
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เอกลักษณ์ 
C    =   Creativity to drive innovative developments ความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรม และสง่เสริมความคิด

ใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา    

H    =   High Performance Organization under Good Governance องค์กรสมรรถนะสงู มีระบบการ

บริหารจดัการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

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

มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามนิยาม คนพนัธุ์ CHO  

 

อัตลักษณ์ 
             "แกร่ง กล้า ตา่ง" 

"STRONG, BRAVE AND DIFFERENT" 

 

 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมเติมไว้ในรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Report) ประจําปี 2561 ในเนือ้หาของรายงานได้คดัเลือก

เนือ้หาตามหลกัการกําหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative : GRI Standard ซึ่งเป็น

มาตรฐานสากลพร้อมทัง้ได้เปิดเผยรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนประจําปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

www.cho.co.th  

 

http://www.cho.co.th/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ให้ความสาํคญัตอ่การควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ืองโดยมุง่เน้นให้มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีครอบคลมุในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลใน การดําเนินงาน  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยคํานึงถึงการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ  ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ประเมินความ

ถกูต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดแูลให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดแูล

การทํารายาการท่ีเก่ียวโยงกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแผนก

ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทําหน้าท่ีสอบทานการปฏิบตัิงานในแผนกต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยและรายงานผลการตรวจสอบตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพของการควบคมุภายใน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบตัิตามกรอบแนวทางการบริหาร

ความเสียงทัว่ทัง้องค์กร อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของCOSO-ERM (The Committee Of Sponsoring Organizations Of  

The Tread way Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน

ของบริษัท  

การบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO-ERM ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลมุแนวทางการ

กําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1)    สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญั ในการกําหนดกรอบบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยปัจจยัหลาย

ประการ เช่น วฒันธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบตัิงานบคุลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ 

ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพืน้ฐานสําคญัในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความ

เสีย่งขององค์กร 

2)    การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรต้องพิจารณากําหนดวตัถปุระสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และความเสี่ยงท่ี

องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสีย่งขององค์กรได้อยา่งชดัเจน และเหมาะสม 

3)    การบง่ชีเ้หตกุารณ์ (Event Identification) 

เป็นการรวบรวมเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบัหนว่ยงาน ทัง้ในสว่นของปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร 

เช่น นโยบายบริหารงาน บคุลากร การปฏิบตัิงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบญัชี ภาษีอากร ทัง้นีเ้พ่ือ

ทําความเข้าใจตอ่เหตกุารณ์และสถานการณ์นัน้ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการ

กบัความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี 

4)    การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสีย่งเป็นการจําแนกและพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสีย่งท่ีมีอยู ่โดยการประเมินจาก

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสีย่งได้ทัง้จากปัจจยัความเสีย่งภายนอกและ

ปัจจยัความเสีย่งภายในองค์กร 

5)    การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 
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เป็นการดาํเนินการหลงัจากท่ีองค์กรสามารถบง่ชีค้วามเสีย่งขององค์กร และประเมินความสาํคญัของความเสีย่งแล้ว 

โดยจะต้องนําความเสีย่งไปดําเนินการตอบสนองด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสญูเสยีหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบให้

อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

6)    กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีกระทําเพ่ือลดความเสีย่ง และทําให้การดําเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความเสี่ยงให้กบับคุลากรภายใน

องค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่จะสามารถจดัการกบัความเสีย่งนัน้ได้อยา่งถกูต้องและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

7)    สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดตอ่สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ เพราะเป็นพืน้ฐานสาํคญัท่ีจะนําไปพิจารณา

ดําเนินการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีองค์กรกําหนด 

8)    การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถงึผลการดาํเนินการวา่มคีวามเหมาะสมและสามารถจดัการความเสีย่ง

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไม ่

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัทครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารได้ประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้  ”แบบประเมินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตาม

แนวทางท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และลงความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ

ประสทิธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงมีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพยากรของบริษัท มีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องเช่ือถือได้

และทนัเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทรวมถึงของหน่วยงานและองค์กรท่ีกํากับดูแล

ภายนอก 

  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทในปี 2561 มี

การความคมุภายในอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคมุภายใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้รองประธานบริหารความเสีย่งเพ่ือมาดําเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมทัง้องค์กรเพ่ือจดัการความเสีย่งท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 

บริษัทได้มีการจดัทําการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเพ่ือร่วมกนัประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอปุสรรค ความไม่แน่นอนท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัท เหตกุารณ์ท่ีอาจทําให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตุทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีหลกัการกําหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดท่ีจะเป็น

อปุสรรคตอ่การดําเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุป้าหมายตามแผนกท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งท่ีผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตาม ดําเนินการปลกูฝ่ังให้

การบริหารความเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร  มีรองประธานบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท โดยนําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพ่ือให้มีการจดัการความเสีย่งและตดิตามอยา่งใกล้ชิด และมัน่ใจได้วา่ความเสีย่งอยูใ่นระดบั

ท่ียอมรับได้  รวมทัง้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้     ซึง่สรุปรายละเอียดของปัจจยัความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในหวัข้อ 3 ปัจจยัความเสีย่งเรียบร้อยแล้ว 
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นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมกับ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู ่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้ผล

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  โดยมีขอบเขตครอบคลมุเร่ืองการบริหารและการจัดการงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท  

ทัง้นีไ้ด้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละแผนกดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน

ตามกําหนดไว้รวมทัง้ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิเพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 

การตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบใน โดยได้กําหนดให้มีการปรับปรุง

กฎบตัรการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั   

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  ทําหน้าท่ีตรวจประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึง่

ได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมตัิสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้การให้คําปรึกษาแนะนําในด้านตา่งๆเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทฯจะบรรลผุลสําเร็จ

ตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ อีกทัง้ยงัทําการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในระบบท่ี

วางไว้ได้ดําเนินการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ   

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทําแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของแต่ละระบบงาน รวมทัง้ได้ทําการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั

ตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ 

นอกจากนีห้ัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือ

สนบัสนนุภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบทกุหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีประสทิธิผล โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลีย่เดือนละ 1 ครัง้ และยงัมีบทบาทในการให้คําปรึกษา

แนะนําในด้านตา่งๆ ในด้านความเสีย่งระดบัองค์กร และในด้านการรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของบริษัทฯ   

หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ยดึถือมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for the Professional 

Practice of Internal Auditing), COSO 2013 และระบบ ISO 9001: 2015 เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบตัิงาน ให้มีการ

ปฏิบตัิงานท่ีเป็นอิสระ เท่ียงธรรม สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ตาม

แผนการฝึกอบรมแบบรายบคุคล (Individual Coaching Plan ) รวมถึงการพฒันาสอบวฒุิบตัรตา่งๆ  

 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2555  เมื่อวนัท่ี 

14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็น

วา่ ผู้ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิ

หน้าท่ีดงักลา่ว เพ่ือทําหน้าท่ีปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในทกุด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จดัทํา Audit Plan จดัทํารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตามระบบ สอบทานความเพียงพอ 

ครบถ้วนของหลกัฐานท่ีอ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงในรายการท่ีตรวจพบ 
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จดัทํากระดาษทําการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากการตรวจสอบ ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย และมีความเข้าใจในกิจกรรม

และการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นีก้ารแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายและประเมินผลงานของผู้ จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอํานาจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 

 

2) หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

คณะกรรมการได้มีมติแตง่ตัง้นายณฐัพร  เมืองจนัทรา ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกกฎหมาย เป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการ

ปฏิบตัิงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มีวฒุิ

การศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัให้บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ พระราชบญัญัติ  ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกํากับท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ท่ีออกใช้

บงัคบับริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติ จัดทําและ

ตรวจสอบสญัญาตา่งๆของบริษัทและบริษัทในเครือ ดําเนินการติดตามทวงหนี ้ดําเนินการด้านคดีความทัง้ทางแพ่งและอาญา 

บงัคบัคดี  ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทในเครือ จดัทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบงัคบั มติ

ต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสญัญา ทางทะเบียนเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา (รายละเอียดคุณสมบัติผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3) 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซึง่รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการทํารายการกบักรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 

258 ซึง่รายการดงักลา่วได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและงบระหวา่งกาลท่ีสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

เหมาะสมของการทํารายการดงักลา่วว่า เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 

(Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

12.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สาํหรับงวดบญัชีปี 2560-2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 ดงันี ้

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

1. บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย    

 (ผู้ ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 

97.385% และเป็นกรรมการของ

บริษัทดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จําหน่าย

สินค้า และบริการงานซ่อมตัวถัง

รถบรรทกุ รถพ่วง-กึง่พ่วง 

 

77.92 345.21 - บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน

ซ่อมและบริการงานอ่ืนตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมี

เง่ือนไขการค้าทัว่ไปไม่ตา่งจากท่ีทํากบับุคคลอ่ืน 

 

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาด

และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ

ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) ราคาซือ้ขายใกล้เคียงกับ

ราคาท่ีซือ้ขายกบับคุคลอ่ืน 

 บริษัทฯ แบ่งพืน้ท่ีอาคารสํานักงาน

ให้ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่า

เป็นท่ีตัง้สํานกังาน 

0.36 0.36 - บริษัทฯ แบ่งพืน้ ท่ีอาคารสํานักงานใหญ่ให้ บจก.

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นท่ีตัง้สํานกังาน ในอตัรา

ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี 

โดยคดิคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดท่ีมี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป
ตามปกติธุรกิจการค้า  

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 

 บริษัทฯ มีขาย อ่ืนๆ 

0.96 

0.04 

0.96 

0.01 

- บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ 

- เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป

ตามนโยบายบริษัทฯ 
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

   1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ 

บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คํา้

ประกนัวงเงินของบริษัทฯ 

 

 
 

0.58 

 

 

 

 

0.60 - บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลกัทรัพย์ของ 

บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คํา้ประกนั จากเดิมไม่คิด

มลูคา่ และเพ่ือให้มีความชดัเจน  จงึคิดค่าธรรมเนียมใน

อตัราเทา่กบั บริษัทอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจให้ยืมหลกัทรัพย์คํา้

ประกนั 

 

 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทท่ี

เ ก่ียวข้องคํ า้ประกันตามวงเงินท่ี

ได้รับจากธนาคาร เพ่ือใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทตามความ

จําเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา

เ ท่ ากับบ ริ ษัทฯ  ใ ช้ข อ ง ส ถาบัน

การเงินอ่ืน ถือวา่เหมาะสม 

 คา่ขนส่งและคา่งานบริการโครงการ

เช่าระบบบตัรโดยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ (E-
Ticket) 

1.22 1.45 - บริษัทฯ ได้ใช้บริการงานขนส่งและงานบริการโครงการ

เช่าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ 
(E-Ticket) โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ ขายราย

อ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคา

ตลาด 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี

เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก

ทัว่ไป  

 ค่าเช่าพืน้ท่ี  และสร้างโรงจอดรถ

KKU Smart Transit วิ่งภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

0.36 

 

 

0.36 

 

 

- ใช้เป็นสถานท่ีจอดรถโครงการ KKU Smart Transit 
วิ่งภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

 

 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบีย้

รับ 

8.91 0.00 - ดอกเบีย้รับ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอตัราร้อยละ 

7.5 ตอ่ปี 

- มี อัต ร าด อ ก เ บี ย้ต าม กฎ หม า ย

กําหนด 

 บริษัทฯ  และบริ ษัทย่อย  มียอด

ลูกหนีก้ารค้าเน่ืองมาจากรายการ

ดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี  

 บริษัทฯมียอดลูกหนีอ่ื้นเน่ืองมาจาก

การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 

112.34 

 

 

0.03 

139.23  

 
 

0.01 

- บริษัทฯ มียอดลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินค้าและอะไหล่

และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บระหวา่งกนั 

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา

ซื อ้ ข า ย ต า ม ร า ค า ต ล า ด  แ ล ะ

เง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับจาก

บคุคลอ่ืน 

 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบีย้

ค้างรับ 

8.91 0.00 - ดอกเบีย้ค้างรับ (ดอกเบีย้ค้างรับจากลูกหนีผ้ิดนดัชําระ

หนี)้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอตัราร้อยละ 75 ต่อ

ปี  

- มี อัต ร าด อ ก เ บี ย้ ต าม กฎ หม า ย

กําหนด 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี 2.12- 3 

 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

  1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)   

(ตอ่) 

 

 บริษัทฯ มีเงินยืมทดรองคา่นํา้มนัรถ 0.78 0.00 - เป็นรายการจ่ายทดรองเพ่ือเรียกเก็บ - เป็นเงินทดรองตามปกตริายการ 

 บริษัทฯ มีเจ้าหนี ้เน่ืองจากรายการ

ดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

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

เน่ืองมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี 

 

0.41 

 

0.00 

 

 

0.24 

 

1.87 

 
 

 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

  

- เง่ือนไขใกล้เคียงกบัท่ีได้รับจากบคุคล

อ่ืนและไม่มีรายการในปี 2555 

 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 0.50% และ

เป็นกรรมการของบริษัทดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่ง

พ่วง 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ารค้ารวมเงิน

มัดจําล่วงหน้า อันเ น่ืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.19 

 

 

1.33 

0.41 

 

 

0.26 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า

ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขายรายอ่ืน ราคา

และเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ธุรกิจการค้าปกต ิราคาซือ้ขาย

ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล

อ่ืน และเง่ือนไขใกล้เคียงกบัท่ีให้แก่

บคุคลอ่ืน 

 บริษัท มีรายได้คา่เช่ารถ 

 บริษัทฯ มีการซือ้สินค้า วตัถุดิบและ

อปุกรณ์ตา่งๆ 

 

 บริษัทฯ มีจ้างบํารุงรักษาโครงการ 
KKU Smart Transit 

 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอด

เ จ้ าห นี ก้ าร ค้ าอัน เ น่ื อ ง ม าจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.14 

2.38 

 

 

3.66 

 

 

1.06 

0.14 

2.73 

 

 

3.65 

 

 

0.72 

- ให้เช่ารถเพ่ือใช้ในการทํางาน 

- บริษัทฯ ซือ้หวัรถ อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซือ้ขายท่ี

ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกับ

ราคาตลาด 

- บริษัทฯ จ้างงานซ่อมบํารุงรถ KKU Smart Transit ใน
ราคามาตรฐานศนูย์ซอ่ม 

 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ

เหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจ

การค้าปกติ ราคาซือ้ขายใกล้เคียง

กบัราคาท่ีซือ้ขายกับบุคคลอ่ืน และ

เ ง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ีได้ รับจาก

บคุคลอ่ืน 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร 

โ ป ร แ ก ร ม ท า ง บัญ ชี  แ ล ะ จ่ า ย

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ล่วงหน้า 

 

3.26              

 

 

3.21 - บจก. วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ไม่มีโปรแกรมบญัชี จึงมี

การว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชี

และอ่ืนๆ โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/

เดือน ในโครงการ OPV ซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี

เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก

ทัว่ไป 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี 2.12- 4 

 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

               (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 งานเพ่ือประเมินความถ่ีของการใช้งานและนํามา

คํานวณในการกําหนดอัตราค่าบริการ โดยมีการ

เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก

บุคคลภายนอกทัว่ไป ซึง่ปัจจุบนัได้จบโครงการแล้วใน

เดือน กรกฎาคม 2556 

 บริษัทย่อย เช่ารถเพ่ือใช้สําหรับ

รับรองผู้บริหารของบริษัทฯ 

0.25 0.25 - บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั บริการให้เช่ารถกบับริษัท

ย่อย 21,000 บาท ตอ่เดือน 

- มี อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ท่ี

เหมาะสม 

 บริษัทฯ มีขายอ่ืนๆ  0.00 0.03 - เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ขาย

ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล

อ่ืน และเง่ือนไขใกล้เคียงกบัท่ีให้แก่

บคุคลอ่ืน  

3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 

- คณุศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และ

เป็นกรรมการของบริษัทดงักล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ่ง

พ่วง 

 

 บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด ลู ก ห นี ้ก า ร ค้ า

เน่ืองมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี 

0.00 

 

 

 

0.00 

0.004 

 

 
 

0.005 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม

ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย

รายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์

ราคาตลาด 

- บริษัทฯ มียอดลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินค้าและอะไหล่

และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและ

เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา

ซือ้ขายใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบั

บคุคลอ่ืน 

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา

ซื อ้ ข า ย ต า ม ร า ค า ต ล า ด  แ ล ะ

เง่ือนไขใกล้เคียงกับท่ีได้รับจาก

บคุคลอ่ืน 

 

 บ ริ ษัท ฯ  มี กา ร ซื อ้ วัต ถุดิ บ แ ล ะ

อะไหล่ 

8.47 97.38 - บริษัทฯ ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ - มีความเหมาะสมและมีเง่ือนไข 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี 2.12- 5 

 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

3. บจก.รวมทวีขอนแก่น 

(ตอ่) 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีก้ารค้าอัน

เน่ืองมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี  

 

 

2.38 

 

 

 

 

35.35 -  โดยมีเง่ือนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.

รวมทวีขอนแก่น ซึง่อยู่ในราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

 

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา

ซือ้ขายตามราคาตลาด และเง่ือนไข

ใกล้เคียงกบัท่ีได้รับจากบคุคลอ่ืน 

  บริษัทฯ มียอดดอกเบีย้ค้างชําระ 0.29 0.00 - ดอกเบีย้จ่าย เน่ืองจากชําระสินค้าล่าช้า - มีความเหมาะสมตามเง่ือนไขธุรกิจ 

4. หจก. ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 

- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และเป็นหุ้นส่วน

ผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กึ่ง

พ่วง 

 

 บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สินค้า,วตัถดุบิ 

 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีก้ารค้าอัน

เน่ืองมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี  

 

0.02 

 

 

 

46.41 

0.00 

 

0.17 

 

 

 

167.38 

30.61 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม

ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย

รายอ่ืน ราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์

ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิ

- บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีจ้ากการจําหน่ายสินค้าและอะไหล่

และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ธุ ร กิจการ ค้าปกติ  ราคาซื อ้ขาย

ใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้ขายกบับุคคล

อ่ืนและตามราคาตลาด  

 

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา

ซือ้ขายตามราคาตลาด และเง่ือนไข

ใกล้เคียงกบัท่ีได้รับจากบคุคลอ่ืน 

 บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด ลู ก ห นี ้ก า ร ค้ า

เน่ืองมาจากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี 

0.00 0.09 - บริษัทฯ มียอดลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินค้าและการ

ให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ

 

5. TSP-CTV JOINT VENTURE 
- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

ค้ากบั บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จ่ี เซฟ

วิง่ ไลท์ติง้ โดยมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั 

 

 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 

 บริษัทฯ มีลูกหนีอ่ื้นอันเน่ืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 บริษัทฯ มีลูกหนีจ้ากเงินยืมทดรอง 

ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

1.43 

4.94 

 

0.02 

 

 
 

1.67 

3.49 

 

0.02 

- บริษัทฯ คดิค่าบริหารงาน และจ่ายคา่ใช้จ่ายแทนตาม

ความจําเป็นเน่ืองจาก Joint Venture ยงัไม่มีบคุคลากร

เอง เพ่ือเสนองานโครงการในกํากบัของ

กระทรวงกลาโหม 
 

 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ความจําเป็น และการกําหนดราคา

ของบริษัทฯ 
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6. JVCC JOINT VENTURE. 

- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี

(1993) โดยมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั 

 บริษัทฯ มีลูกหนีจ้ากเงินยืมทดรอง 

ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

5.08 

 

 

 

 

5.05 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเน่ืองจาก 

Joint Venture ยงัไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วมเสนอ

งานโครงการต่างๆ ทัง้ทางราชการ และเอกชน ท่ีมี

เง่ือนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีเข้าร่วมเสนอ

โครงการมากกวา่ 270 ล้านบาท ขึน้ไป 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ความจําเป็นระยะสัน้และจํานวนเงิน

ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

7. JVOPV Joint Venture 

-  บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี

(1993)  โดยมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั 

 

 บริษัทฯ มีลูกหนีจ้ากเงินยืมทดรอง 

จ่ ายแทนอัน เ น่ื อง จาก ร าย ก าร

ดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

0.06 0.03 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเน่ืองจาก

Joint Venture ยงัไม่มีบุคลากรเอง เพ่ือเข้าร่วมเสนอ

งานโครงการตา่งๆ ทัง้ทางราชการ และเอกชน 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ความจําเป็นระยะสัน้และจํานวน

เงินไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

8. บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง 

(เคเคทีที) จํากดั 

- นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย  

(กรรมการ) ถือหุ้น  6.86 % และ

เป็นกรรมการบริษัทดงักล่าว 

 บริ ษัทฯ  ใ ห้บ ริ การ จัด ทํา วี ดี โอ

นําเสนอโครงการ และงานอ่ืนๆ  

 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ารค้ารวมเงิน

มัดจําล่วงหน้า อันเ น่ืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.17 

 

 

0.14 

0.17 

 

 

0.14 

- บริษัทฯ ให้บริการดําเนินการจดัทําวีดีโอ 

Presentations ให้กบั บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง 

(เคเคทีที) จํากดั และเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 

- บริษัทฯ ให้บริการและให้คําปรึกษาด้านบญัชี  

 

 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป

ตามนโยบายบริษัทฯ 

 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

ความจําเป็นระยะสัน้และจํานวนเงิน

ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

 9. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วน 34.199% ของทนุชําระ

แล้ว ณ ปิดสมดุเม่ือวนัท่ี 

31/12/2561 

- กรรมการ 

-ประธานกรรมการบริหาร 

 เข้าเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ

ของบริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

 

 

 บริษัทย่อย มียอดเจ้าหนีเ้งินกู้  

ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

วงเงินคํา้ประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 25.00 ล้าน

บาท 
 

18.90 

 
 

วงเงินคํา้ประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 19.00 ล้าน

บาท 
 

0.00 

 
 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คํา้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา้

ประกนัหนีด้งักล่าว 

 

- บริษัทย่อย มีเงินกู้ ยืมกรรมการ และมีดอกเบีย้ค้างจ่าย

ในอตัราร้อยละ 8 ซึง่เป็นอตัราตามปกตธิุรกิจ 

 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

ธนาคาร 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น

อตัราปกตธิุรกิจตามกฎหมาย 
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- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

9.นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 

 บริษัทย่อย มีดอกเบีย้ ค้างจ่าย 

 

0.21 0.00  

 

 

-  

 เข้าเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ

ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัธนาคาร 

 

วงเงินคํา้ประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 39.00 ล้าน

บาท 

 

- - บกจ.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับ

ธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้กรรมการเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงิน

ดงักล่าว นอกเหนือจากหลักประกนัอ่ืน โดยกรรมการไม่

คดิคา่ตอบแทนการคํา้ประกนัหนีด้งักล่าว 

 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

ธนาคาร 

10. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

3.021% ของทนุชําระแล้ว ณ 

ปิดสมดุเม่ือวนัท่ี 31/12/2561 

- กรรมการ 

-กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 
 

 เข้าเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ

ของบริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

 

 

วงเงินคํา้ประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 25.00 ล้าน

บาท 

วงเงินคํา้ประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 19.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเง่ือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คํา้ประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอ่ืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา้

ประกนัหนีด้งักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

ธนาคาร 

 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานกังานท่ี

กรุงเทพมหานคร  

 เจ้าหนีจ้ากรายการดงักล่าว ณ วนั

สิน้งวดบญัชี 

1.20 

 

0.20 

1.20 

 

0.20 

- บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน สาขากรุงเทพมหานคร ใน

อตัราคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 

 

 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ

คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดท่ี

เหมาะสม 

11. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 

จํากดั 

- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และ

เป็นกรรมการของบริษัทดงักล่าว 

 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย 

 

    บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้ารวมเงิน

มดัจําล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

0.60 

 

0.32 

0.60 

 

0.00 

- บริการด้านกฎหมายและคําปรึกษาด้านคดีความ 

 

- บริษัทฯ มียอดลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินค้าและการ

ให้บริการตามธุรกิจการค้าปกต ิ

 

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป

ตามนโยบายบริษัทฯ 

12. กิจการร่วมค้า กลุ่มทํางาน 

SCN-CHO 
-  บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

 บริ ษัทฯ  จําหน่ายสิน ค้ า 

และบริการงานซ่อมแซม

บํารุงรักษารถยนต์โดยสาร

1,159.54 

 

 

0.00 

 

 

- บริษัทได้สัญญาร่วมทํางานฯ สัญญาซือ้ขายและจ้าง

ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้

เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จํานวน 489 คัน

- มีความเหมาะสมและและเป็นไป

ตามนโยบายบริษัทฯ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี 2.12- 8 

 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง / ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

ค้ากบั บริษัท สแกน อินเตอร์ 

จํากดั (มหาชน) โดยมีความ

รับผิดชอบร่วมกนั 

  

12. กิจการร่วมค้า กลุ่มทํางาน 

SCN-CHO  (ตอ่) 

 

 

 

 

 

ปรับอากาศใช้ เ ชื อ้ เพลิง

ก๊าชธรรมชาต ิ(NGN) 

 บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้า

รวมเงินมัดจําล่วงหน้า อัน

เ น่ื อ ง ม า จ า ก ร า ย ก า ร

ดัง กล่ าว  ณ วันสิ น้ ง วด

บญัชี 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย

แทน 

 เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก ก า ร ชํ า ร ะ

คา่ใช้จ่ายแทน 

 เงินคํา้ประกนัผลงาน 
 

 

 

293.56 

 

 

 

 
 

0.00 
 

117.91 

 

102.46 

 

0.00 

 

 

 

 
 

0.00 
 

0.00 

 

0.00 

ระยะเวลาบํารุงรักษา 10 ปี 

 

- บริษัทฯมียอดลกูหนีจ้ากจําหน่ายสินค้าและการให้ริการ

ตามธุรกิจการค้าปกต ิ

 

 

 

-บริษัทฯได้มีการชําระค่าอากรในการติดสัญญาซือ้ขายฯ

แทน 

-บริษัทฯยืมเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายสําหรับค่าท่ีปรึกษา 3.5 ล้าน

และคา่ Import Tax & Vat 165.74 ล้าน 

- กลุ่มร่วมทํางานมีเงินสดคํา้ประกนักบั ขสมก. โดยบริษัท

ฯ บนัทกึรับภาระ 50 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นสัญญากลุ่มร่วมทํางานท่ีผ่าน

การอนมุตัแิล้วมีความเหมาะสม 
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12.2. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกบั

ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้กบับคุคล หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนัท่ีเกิดขึน้ใน

งวดบญัชีปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล กอปรกบัการกําหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการดงักลา่วถือเป็นราคายตุิธรรม 

และได้มีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซึง่ประเมินเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด

เปรียบเทียบ แล้วแตค่วามเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) จึงไม่ทําให้

บริษัทฯ เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 

12.3. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2556 ได้อนมุตัิในหลกัการเก่ียวกบันโยบาย และ

ขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไป

อยา่งโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีการทบทวน และพิจารณารายการทกุกไตมาสจนถึงปัจจบุนั 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้

สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง

กันดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะทําการเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

 

12.4. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควร โดยตัง้อยูบ่นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 

สามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ 

(mai) รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดย

เคร่งครัด 

 ในกรณีท่ีจะต้องมีการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบตัิตามประกาศ เร่ืองระเบียบการ

จดัซือ้และจดัจ้าง รวมทัง้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั ตามท่ีกลา่ว ข้างต้น กลา่วคือ จะต้องมีการ

เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขจากผู้จดัจําหน่าย หรือ ผู้ รับจ้างอ่ืนท่ีไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา 

(Quotation) ท่ีระบรุาคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีออกโดยผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการ

นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ก่อนนําเสนอขอ

อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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12.5. มาตรการในอนาคตเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สําหรับบริษัทท่ีมีหรืออาจจะมีโอกาสดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เน่ืองจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ภายใต้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรวมบริษัทดงักลา่วเข้าอยูภ่ายใต้อํานาจการควบคมุ

ของบริษัทฯ ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิภายใต้กฎเกณฑ์ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 เก่ียวกบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง

ได้ลงนามสญัญาข้อตกลงกบับริษัทดงักลา่ว เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเพ่ือขจดัโอกาสท่ีจะเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดของบริษัทท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว รวมทัง้สาระสําคญัของสญัญาข้อตกลงท่ี

เก่ียวข้อง 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 และให้สินเช่ือเช่าซือ้รถบรรทกุ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 

(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 60) 

: 635.08 ล้านบาท 

เหตท่ีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. CTV-1993 จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CHO 

2. CHO และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี ้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 

รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ

กําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CHO และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนําทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา จนกวา่คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องจะตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
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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 ชิน้ส่วนอะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 

(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 60) 

:  135.02 ล้านบาท 

เหตท่ีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. Volrep จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CHO 

2. CHO และ Volrep ตกลงและรับประกนัตอ่กนัวา่ ในการดําเนินการใดๆระหว่างคู่สญัญา

ทัง้สองฝ่ายภายใต้สัญญาฉบบันี ้ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ รวมถึง

ข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือกําหนด

อย่างเคร่งครัด 

3. CHO และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถนําทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ

ตนโดยเดด็ขาด 

ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา จนกว่าคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องจะตกลงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 

 ทัง้นี ้ หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไข

เพ่ิมเติมเง่ือนไขในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งโดยจะผ่าน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาการทํารายการนี ้ทัง้นี ้กรรมการทา่น

ใดซึง่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถมีสว่นร่วมในการพิจารณา

อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั และจะเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีอยา่งตอ่เน่ือง 
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 หน้าที่ 3.13- 1 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13.1  ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี  2559 – 2561 สามารถ

สรุปได้ดงันี ้

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัต ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี ้แสดงฐานะ

การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ช  ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ

เฉพาะบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัต ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัท

ย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและ

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผล

การดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ วัน

เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 โดยนายสดุวิณ  ปัญญาวงศ์ขนัติ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3534 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเห็นโดย

ผู้สอบบญัชี 

:  แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัท

ย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและ

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผล

การดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ วัน

เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 2 

(ข) สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 61 % ณ 31 ธ.ค.60 % ณ 31 ธ.ค.59 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.71         0.10    2.61         0.11    43.86       2.56    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ 1,288.06  35.38  766.85     32.94  373.64     21.85  

ลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 0.19         0.01    0.19         0.01    0.19         0.01    

สินค้าคงเหลือ 765.18     21.02  360.13     15.47  335.11     19.59  

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 0.24         0.01    0.02         0.00    0.60         0.04    

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 58.39       1.60    47.93       2.06    22.04       1.29    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,115.77  58.11   1,177.73  50.58   775.43    45.34   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 41.40       1.14    37.00       1.59    37.00       2.16    

ลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธ)ิ 0.15         0.00    0.34         0.01    0.53         0.03    

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด -                -          -                -          1.00         0.06    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.55         0.07    2.68         0.11    -                -          

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 81.58       2.24    81.58       3.50    81.58       4.77    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 1,097.86  30.15  976.60     41.94  771.20     45.09  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธ)ิ 36.69       1.01    33.25       1.43    31.52       1.84    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธ)ิ 12.65       0.35    7.71         0.33    7.15         0.42    

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 15.83       0.43    10.53       0.45    4.28         0.25    

เงินมัดจํา 236.32     6.49    0.88         0.04    0.69         0.04    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,525.04  41.89   1,150.56  49.42   934.94    54.66   

รวมสินทรัพย์ 3,640.80  100.00 2,328.28  100.00 1,710.36  100.00 

  

 

 

 

 



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 3 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 61 % ณ 31 ธ.ค.60 % ณ 31 ธ.ค.59 %

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 444.23     12.20  328.18     14.10  280.11     16.38  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,077.80  29.60  966.17     41.50  358.58     20.96  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 691.91     19.00  -                -          -                -          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 77.85       2.14    -                -          -                -          

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีของ
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.77         0.02    0.92         0.04    0.92         0.05    

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น 41.50       1.14    -                -          -                -          

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10.91       0.30    10.64       0.46    10.14       0.59    

- หุ้นกู้สุทธิ 125.85     3.46    299.40     12.86  -                -          

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทํา 1.59         0.04    9.30         0.40    18.77       1.10    

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า 4.00         0.11    5.07         0.22    5.94         0.35    

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6.23         0.17    -                -          1.27         0.07    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.44         0.15    2.62         0.11    2.31         0.14    

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,488.07  68.34   1,622.31  69.68   678.03    39.64   

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                -          0.69         0.03    1.62         0.09    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลกิจการอื่น 24.90       0.68    -                -          -                -          

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13.65       0.38    20.52       0.88    31.17       1.82    

หุ้นกู้สุทธิ 198.53     5.45    -                -          298.81     17.47  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26.91       0.74    22.46       0.96    19.73       1.15    

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 263.99    7.25     43.67      1.88     351.33    20.54   

รวมหนี�สิน 2,752.06  75.59   1,665.99  71.55   1,029.36  60.18   

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 460.28     295.74     296.97     

ทุนที่ออกและชําระแล้ว 327.22     8.99    295.74     12.70  295.74     17.29  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 524.89     14.42  375.90     16.15  375.90     21.98  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01       0.80    29.01       1.25    29.01       1.70    

ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (5.63)        (0.15)   (5.63)        (0.24)   (5.63)        (0.33)   

กําไรสะสม :
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 6.82         0.19    6.82         0.29    6.82         0.40    

ยังไม่ได้จัดสรร 6.42         0.18    (39.55)      (1.70)   (20.84)      (1.22)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 888.74    24.41   662.29    28.45   681.00    39.82   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.0041     0.00    0.0036     0.00    0.0028     0.00    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 888.74    24.41   662.30    28.45   681.00    39.82   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,640.80  100.00 2,328.28  100.00 1,710.36  100.00  



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 4 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับงวดปี 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 %

รายได้

รายได้ตามสัญญา 2,052.69    89.73    1,390.94    87.16    926.16       86.52    972.73     83.93    

รายได้จากการขายและการให้บริการ 214.15       9.36      194.96       12.22    132.08       12.34    169.90     14.66    

รายได้อื่น 20.75         0.91      9.91           0.62      12.28         1.15      16.34       1.41      

รวมรายได้ 2,287.60   100.00   1,595.82   100.00   1,070.52   100.00   1,158.97  100.00   

ต้นทุนงานตามสัญญา (1,711.54)   91.16    (1,244.85)   89.25    (822.18)      89.61    (805.09)    90.21    

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (165.89)      8.84      (150.01)      10.75    (95.32)        10.39    (87.34)      9.79      

รวมต้นทุน (1,877.43)  100.00   (1,394.86)  100.00   (917.50)     100.00   (892.43)   100.00   

กําไรขั�นต้น 389.41      17.02     191.04      11.97     140.74      13.15     250.20    21.59     

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 410.17      17.93     200.96      12.59     153.02      14.29     266.54    23.00     

ค่าใช้จ่ายในการขาย (39.85)        (1.74)     (43.49)        (2.73)     (40.77)        (3.81)     (57.88)      (4.99)     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (178.71)      (7.81)     (130.16)      (8.16)     (175.27)      (16.37)   (137.19)    (11.84)   

ค่าใช้จ่ายอื่น - กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.62           0.03      3.71           0.23      9.32           0.87      2.82         0.24      

ค่าใช้จ่ายอื่น - กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการขายสินทรัพย์ (0.31)          (0.01)     (0.49)          (0.03)     (0.18)          (0.02)     (0.18)        (0.02)     

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย (141.45)      (6.18)     (50.64)        (3.17)     (38.70)        (3.62)     (28.86)      (2.49)     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.12)          (0.01)     (0.14)          (0.01)     -                  -            -                -            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 50.34        2.20       (20.12)       (1.26)      (92.58)       (8.65)      45.25      3.90       

ภาษีเงินได้ (4.87)          (0.21)     0.76           0.05      1.29           0.12      (9.51)        (0.82)     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 45.47        1.99       (19.36)       (1.21)      (91.29)       (8.53)      35.74      3.08       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

• การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

      หลังออกจากงาน 0.63           0.03      0.99           0.06      0.01           0.00      (0.03)        (0.00)     

• ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระ

      ผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (0.13)          (0.01)     (0.20)          (0.01)     (0.00)          (0.00)     0.01         0.00      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 0.50         0.02       0.79         0.05       0.01         0.00       (0.03)       (0.00)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 45.97        2.01       (18.57)       (1.16)      (91.28)       (8.53)      35.71      3.08       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 45.47         1.99      (19.50)        (1.22)     (91.29)        (8.53)     35.74       3.08      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.0002       0.00      0.0008       0.00      (0.0022)      (0.00)     (0.0002)    (0.00)     

45.47        1.99       (19.50)       (1.22)      (91.29)       (8.53)      35.74      3.08       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 45.97         2.01      (18.71)        (1.17)     (91.28)        (8.53)     35.71       3.08      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 0.0002       0.00      0.0008       0.00      (0.0022)      (0.00)     (0.0002)    (0.00)     

45.97        2.01       (18.71)       (1.17)      (91.28)       (8.53)      35.71      3.08       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0379       (0.0165)      (0.0875)      0.0404     



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 5 

บริษัท ช ทวี  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

50.34         (20.26)         (92.58)         

48.93           45.43            34.02            
ค่าตัดจําหน่าย 5.47             5.45             4.91             
รายได้จากการขายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน -                   0.14             -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.12             -                    -                    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15.32           -                    (1.21)            
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า 5.90             1.12             (2.86)            
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.31             0.49             0.18             
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (1.08)           (0.87)            (0.82)            
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (0.24)           (0.02)            (0.60)            
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 5.54             4.41             3.62             
ดอกเบี้ยรับ (0.28)           (0.37)            (4.19)            
รายได้ค่าปรับจากการชําระเพิ่มค่าสินค้าล่าช้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (8.91)           -                    -                    
เงินปันผลรับ -                   (0.01)            -                    
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน (0.02)           (0.02)            (0.02)            
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -                   -                    14.00            
ต้นทุนทางการเงิน

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 76.82           48.18            36.02            
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.21             
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น 53.17           -                    -                    
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 1.33             1.86             2.37             
- การตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย 0.83             0.59             0.31             
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาแหล่งเงินกู้ 3.76             -                    -                    
- ดอกเบี้ยจ่ายอื่น 5.32             

262.87         86.12            (6.84)            

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (527.61)        (393.23)         83.72            
สินค้าคงเหลือ (410.94)        (30.42)          (38.48)          
เครื่องมือทางการเงิน 0.02             0.60             (0.11)            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (9.15)           (25.89)          (1.94)            
เงินมัดจํา (235.44)        (0.19)            (0.39)            
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 101.01         (32.34)          165.57          
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทํา (7.71)           (9.47)            18.77            
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.50             0.31             0.79             

   ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย (825.45)        (404.52)         221.09          
ดอกเบี้ยรับ 0.25             0.40             3.84             
เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 0.21             0.21             0.21             
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (0.47)           (0.69)            -                    
ต้นทุนทางการเงินจ่าย

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (68.97)          (44.58)          (12.78)          
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น (47.28)          -                    -                    
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาแหล่งเงินกู้ (3.76)           -                    -                    
- ดอกเบี้จ่ายอื่น (5.30)           

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9.01)           (7.52)            (4.48)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (959.77)       (456.69)       207.88        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

 



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 6 

บริษัท ช ทวี  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน (4.40)           -                    (35.00)          
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (167.05)        (168.23)         (136.38)         
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3.03)           (7.18)            (8.97)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (174.48)       (175.42)       (180.34)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด -                   1.00             -                    
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                   (2.82)            -                    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- เงินสดรับ 7,582.38      7,073.97       6,317.81       
- เงินสดชําระคืน (7,474.52)     (6,468.38)      (6,711.30)      

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 324.14         -                    298.50          
ชําระคืนหุ้นกู้ (300.00)        
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ -                   -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 77.85           -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 1,465.21      -                    -                    
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น (774.04)        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- เงินสดชําระคืน (0.85)           (0.92)            (0.92)            
จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (11.71)          (12.00)          (12.33)          
เงินปันผลจ่าย -                   -                    (5.33)            
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ -                   -                    80.60            
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น

- เงินสดรับ 83.00           -                    -                    
- เงินสดชําระคืน (16.60)          -                    -                    

เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ 180.48         -                    -                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,135.35     590.85        (32.98)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 1.10           (41.25)         (5.44)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด 2.61             43.86            49.30            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด 3.71           2.61           43.86          

ข้อมูลเพิ่มเติม :
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด 84.25           80.91            -                    

เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันสิ้นงวด 5.89             -                    2.54             

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันสิ้นงวด 0.29             3.95             3.51             

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด 3.23             -                    -                    

โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร -                   4.27             1.73             

 
 
 
 
 



   บริษัท ช ทว ี จํากดั (มหาชน) 
 

 หน้าที่ 3.13- 7 

(ค) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ บริษัทและบริษัทย่อย 
งบการเงินรวม ตรวจสอบแล้ว

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.59

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.85 0.73 1.14

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.52 0.47 0.62

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.47) (0.40) 0.27

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.21 2.78 2.51

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)            163            129            143

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.34 4.01 2.91

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)            108              90            124

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.86 4.59 4.70

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 74 78 77

Cash cycle (วัน) 197 141 191

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 17.18% 12.05% 13.30%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.39% 1.91% -5.03%

อัตรากําไรอื่น (%) 0.91% 0.62% 1.15%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) -20.00% -6.68% -25.92%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.99% -1.21% -8.53%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.86% -2.88% -13.25%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.52% -0.96% -5.48%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 4.38% -2.22% -12.72%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)           0.77           0.79           0.64

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)           3.10           2.52           1.51

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 1 (เท่า)           1.68           1.96           1.03

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 
2 (เท่า)           0.53 0.53         (0.36)

อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) 
 3 (เท่า)           1.31           1.50         (1.47)

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสด
 4 (เท่า)         (6.59)          (9.08)         17.62

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย 
5

(เท่า)           1.87           1.89         (2.75)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันตามเกณฑ์เงินสด  
6

(เท่า)           0.03           0.01 -        0.00

อัตราส่วนตั�วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (เท่า)           0.48           0.74           0.51

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)           0.01           0.02           0.05

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)           0.39           0.58           0.35

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  n.a.  n.a.  n.a. 
หมายเหต:ุ
 1) อัตราส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (เท่า) โดยคํานวณจาก หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยจ่าย ซึ�งไม่รวมเงินกู้ยืมสําหรับใช้ในโครงการที�ไม่ได้เกิดขึ�นเป็นประจํา (Non 
Recurring Project) ที�มีระยะเวลาเริ�มต้นและสิ�นสุดเป็นครั�งคราว  หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิสําหรับหุ้นกู้ของบริษัทในอัตราไม่เกินกว่า 3 ต่อ 
1 เท่า ณ วันสิ�นสุดรอบปีบัญชี

2) อัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย  ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคา  และค่าตัดจําหน่าย (เท่า) โดยคํานวณจากหนี�สินสุทธิ หมายถึง หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย หักด้วยเงินสด
และ/หรือ รายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือ เงินลงทุนระยะสั�น หาร กําไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  (EBITDA)

3) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี�  (DSCR) คํานวณจาก กําไรก่อนหักดอกเบี�ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื�อมราคา  และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) หารด้วย (ส่วนของหนี�สินระยะ
ยาวที�ถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีไม่รวมรายการหุ้นกู ้ รวมดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ทั�งระยะยาวและระยะสั�น

4) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ยตามเกณฑ์เงินสด  คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+จ่ายภาษีเงินได้+ดอกเบี�ยจ่ายจากการดําเนินงาน / ดอกเบี�ยจ่ายจากการ
ดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน

5) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย  คํานวณจากกําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย+จ่ายภาษีเงินได้+ค่าเสื�อมราคา+ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย / ดอกเบี�ยจ่ายจากการดําเนินงาน การลงทุน และการ
จัดหาเงิน

6) อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน  คํานวณจาก กําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย+จ่ายภาษี+ค่าเสื�อมราคา+ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย / (การจ่ายชําระหนี�สิน + ดอกเบี�ยจ่ายจากการดําเนินงาน
และการลงทุน + รายจ่ายลงทุน+ซื�อสินทรัพย์)
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14.  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิ 
14.1 ผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน   

 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม เท่ากบั 2,287.60 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 43.35 จากปีก่อน เพ่ิมขึน้

จากรายได้ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ และรายได้จากการให้บริการซ่อมบํารุง ในขณะท่ีกําไรสําหรับปี เท่ากบั 45.47 ล้านบาท

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 333.16 จากปีก่อน สาเหตหุลกัจากยอดขายผลติภณัฑ์สนิค้าออกแบบพิเศษในสว่นของการประกอบรถโดยสาร

ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ขนส่งมวลชน และยอดขายผลิตภณัฑ์รถลําเลียงอาหารสําหรับธุรกิจสายการบิน เพ่ิมขึน้ รายได้จากการ

ให้บริการซ่อมบํารุงรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี EBITDA เท่ากับ 234.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

178.51 จากปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากสดัสว่นรายได้ท่ีมี margin สงูเพ่ิมขึน้  

 

ปี 2559 ปี 2560 % เปลี�ยนแปลง ปี 2561 % เปลี�ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท Y-o-Y ล้านบาท Y-o-Y

รายได้รวม 1,070.52            1,595.82            49.07% 2,287.60            43.35%

กําไรสําหรับงวด (91.29)               (19.50)               -78.64% 45.47                 333.15%

EBITDA (35.09)               84.26                 340.11% 234.68               178.51%

กําไรต่อหุ้น (บาท) (0.0875)             (0.0165)             81.14% 0.0379               329.70%

หมายเหตุ : EBITDA หมายถึง กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่าย

กําไรสําหรับงวด หมายถึง กําไรสําหรับงวดส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)

 
  

14.1.2   ผลการดาํเนินงาน 

 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ตามสญัญาเท่ากบั 2,052.69 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 47.58 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ตามการขยายตวัของการดําเนินงานทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศ  ในกลุม่ผลิตภณัฑ์สินค้าออกแบบ

พิเศษประเภทการผลิตประกอบรถลําเลียงอาหาร  การผลิตประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่  มีรายได้จากการขายและบริการ

เทา่กบั 214.15 ล้านบาท จากการขาย และการบริการซอ่มบํารุงรถบรรทกุ รถโดยสารขนาดใหญ่  ตามรายการดงันี ้

 

ตารางแสดงรายได้แยกตามงบการเงินใน ปี 2559 ปี 2560  และปี 2561  

ปี 2559 ปี 2560
% 

เปลี�ยนแปลง
ปี 2561

% 

เปลี�ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท % Y-o-Y ล้านบาท % Y-o-Y

รายได้ตามสัญญา 926.16      87.52% 1,390.94   87.71% 50.18% 2,052.69   90.55% 47.58%

รายได้จากการขายและบริการ 132.08      12.48% 194.96      12.29% 47.61% 214.15      9.45% 9.84%
รวม 1,058.24   100.00% 1,585.90   100.00% 49.86% 2,266.85   100.00% 42.94%

รายได้อื�น 12.28        1.15% 9.91          0.62% -19.30% 20.75        0.91% 109.38%

รายได้รวม 1,070.52   100.00% 1,595.82   100.00% 49.07% 2,287.60   100.00% 43.35%

ประเภทรายได้
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทกลุม่สนิค้า ปี 2559 ปี 2560  และปี 2561  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1) กลุ่มมาตรฐาน 258.72       24.45% 572.80           36.12% 131.62       5.81%

2) กลุ่มออกแบบพิเศษ 667.44       63.07% 818.14           51.59% 1,921.08    84.75%

3) กลุ่มบริหารโครงการ และงานบริการ 132.08       12.48% 194.96           12.29% 214.15       9.45%

รวม 1,058.24    100.00% 1,585.90        100.00% 2,266.85    100.00%

ประเภทกลุ่มสินค้า

 
 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเทศ ปี 2559 ปี 2560  และปี 2561  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ประเทศไทย 620.18    58.60% 1,358.63  85.67% 1,986.66   87.64%

ประเทศสิงคโปร์ 11.40      1.08% 21.81      1.37% 77.64        3.42%

ประเทศเกาหลี 42.01      3.97% 10.98      0.69% 32.04        1.41%

ประเทศญี�ปุ่น 33.28      3.14% 28.75      1.81% 55.75        2.46%

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 36.64      3.46% 58.53      3.69% 27.94        1.23%

ประเทศมาเลเซีย -          0.00% 50.27      3.17% -           0.00%

ประเทศอื�น ๆ 314.73    29.74% 56.94      3.59% 86.83        3.83%

รวม 1,058.24  100.00% 1,585.90  100.00% 2,266.85   100.00%

ประเทศ

 
 

  

ต้นทุน : 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทนุรวม เท่ากับ 1,877.43 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.60 จากปีก่อน โดย

เพ่ิมขึน้ตามสดัสว่นรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น : 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรขัน้ต้น เทา่กบั 389.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 103.83 จากปีก่อน มีอตัรากําไร

ขัน้ต้นร้อยละ 17.18 เพ่ิมขึน้จากสดัส่วนรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษท่ีเพ่ิมขึน้ และสดัส่วนรายได้กลุ่มบริหาร

โครงการและงานบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย : 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 39.85  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.37  จากปีก่อน ตาม

การตัง้คา่ตอบแทนสาํหรับการขาย ท่ีได้รับคา่ตอบแทน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 178.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.29 จากปีก่อน 

เพ่ิมขึน้จากการตัง้สํารองทางบญัชี รายการสํารองสินค้าเสื่อมสภาพ และรายการตัง้สํารองลกูหนีท่ี้เกินกําหนด ตามนโยบาย

ทางบญัชี 

 ต้นทุนทางการเงนิ : 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 141.45 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ  179.36 จากปีก่อน 

เพ่ิมขึน้จากรายการดอกเบีย้จ่าย และคา่ใช้จ่ายในการจดัหาเงินกู้ยืม ท่ีเกิดจากผลของคําสัง่ศาลปกครองกลาง ชะลอโครงการ

ท่ีบริษัทฯ จําหนา่ยรถโดยสารให้องค์การขนสง่มวลชน (ขสมก.) จํานวน 489 คนั ช้าจากท่ีกําหนดระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 
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สง่ผลให้ บริษัทมีภาระต้นทนุทางการเพ่ิมขึน้จากการได้รับชําระเงินคา่รถโดยสารท่ีสง่มอบลา่ช้า ซึง่เป็นรายการท่ีเกิดขึน้เฉพาะ

ช่วงท่ีได้รับผลกระทบ ไมใ่ช่รายการประจํา (Non Recurring Item)  เมื่อศาลปกครองกลางมีคาํสัง่จําหนา่ยคดีออกจากระบบใน

เดือน พฤศจิกายน 2561 โครงการสามารถดําเนินต่อ โดยสามารถสง่รถครบตามสญัญาแล้วในวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 และ

บริษัทจะได้รับเงินจากการจําหน่ายรถโดยสารทัง้หมดภายในเดือน พฤษภาคม 2562 โดยทางบริษัทจะนําไปชําระคืนหนีเ้งิน

กู้ยืม และเจ้าหนีค้า่สนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการจําหน่ายรถโดยสารทัง้หมด ซึ่งจะสง่ผลทําให้ต้นทนุทางการเงินของบริษัทจะ

สามารถลดลงได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2562  

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากบั 4.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 743.57 จากปีก่อน 

เน่ืองจากคํานวณผลขาดทนุสะสมหกักบักําไรในงวดปี 

 

กาํไรสุทธิ และอตัรากาํไรสุทธิ 

 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากบั 45.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 333.16 

โดยมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 1.99 มีอตัรากําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.20 จากปีก่อน  ซึง่เป็นผลมาจากสดัสว่นรายได้ผลติภณัฑ์ท่ี

มีอตัรากําไรสงูเพ่ิมขึน้ 

  

  14.2 ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์  

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมั่นคง โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 

3,640.80 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 56.37 จากปีก่อน ทัง้นีส้ินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ท่ีดิน 

อาคาร และอปุกรณ์ ร้อยละ 30.15 สนิทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ 58.11 ของสนิทรัพย์ทัง้หมด 

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 2,115.77 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 79.65 จากปีก่อน สว่น

ใหญ่ประกอบด้วย ลกูหนีก้ารค้า ร้อยละ 35.38  สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 21.02 โดยมีการตัง้สํารองลกูหนีท่ี้มีอายเุกิดกําหนด 

และสนิค้าคงเหลอืท่ีเสือ่มสภาพตามนโยบายบญัชีของบริษัท  

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เทา่กบั 2,752.06 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 65.19 

จากปีก่อน เน่ืองจากในระหวา่งปีบริษัทได้ลงทนุโครงการ ผลติ ประกอบ จําหนา่ย รถโดยสารเช่ือเพลงิ NGV ให้ องค์การขนสง่

มวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จํานวน 489 คนั ซึง่ใช้เงินทนุหมนุเวียนจากแหลง่เงินกู้ยืม บคุคล และกิจการอ่ืน เพ่ือนํามาใช้ใน

โครงการ และมีรายการเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้ซึง่เกิดจากการนําเข้า อปุกรณ์ ชิน้สว่น จากผู้ขายตา่งประเทศเพ่ือนํามาประกอบ

รถโดยสารเพ่ือเตรียมสง่มอบตามสญัญาซึง่เกิดขึน้เฉพาะชว่งท่ีผลติถึงรับชําระคา่สนิค้า ซึง่จะเสร็จสิน้ภายในเดือนพฤษภาคม 

2562 สง่ผลให้ต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้เฉพาะชว่งท่ีทําโครงการ  โดยในระหวา่งปีได้ออกหุ้นกู้ ใหม ่198.53 ล้านบาท และมีหุ้น

กู้ เดิมท่ีครบอายไุถ่ถอน 299.40 ล้านบาท 

  สถานะหนีส้นิสทุธิ เฉพาะหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 2,263.67 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 71.44 จากปีก่อน โดยมีอตัราสว่น หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1.68 เทา่  

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เทา่กบั 888.74 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.19 

จากปีก่อน เพ่ิมขึน้จากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบั Macquarie Bank Limited จํานวน 26,000,000 หุ้น และให้กบับคุคล

ในวงจํากดัจํานวน 69,944,744 หุ้น โดยมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น และเพ่ิมขึน้จากกําไรสทุธิสาํหรับงวดเทา่กบั 45.47 ล้านบาท   



                                                                                                                                                         บริษัท ช ทวี  จํากดั (มหาชน) 

หน้าท่ี 3.14- 4 

 

14.3 อัตราส่วนทางการเงินท่ีสาํคัญ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ท่ี 0.85 เท่า เพ่ิมขึน้จากปีก่อนท่ี 0.12 

เท่า มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น อยู่ท่ี 3.10 เท่า  มีอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้โดยหกัหนีท่ี้เกิดจากการใช้ใน

โครงการจําหนา่ยและซอ่มบํารุงรถโดยสารเชือ้เพลงิ NGV ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น อยู่ท่ี 1.68 เท่า และอตัราสว่นความสามารถใน

การชําระหนี ้(DSCR) อยูท่ี่ 1.31 ลดลง 0.19 เทา่   

ข้อกาํหนดอัตราส่วนทางการเงนิ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับวงเงินจากธนาคารแหง่หนึง่ โดยมีข้อกําหนดให้ดํารงอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้

ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทา่และดํารงอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้(DSCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ของงบการเงิน

รวม เน่ืองจากในระหวา่งปี บริษัทฯ อยูใ่นช่วงลงทนุในโครงการท่ีประมลูได้ ในการผลิตประกอบ จําหน่าย รถโดยสารเชือ้เพลิง 

NGV จํานวน 489 คนั สง่ผลให้มีรายการหนีส้ินจากการกู้ ยืมมาใช้ลงทุนในโครงการ และรายการเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเก่ียวกับ

โครงการเพ่ิมขึน้เฉพาะช่วง โดยทางบริษัทฯได้ทําหนงัสือขอผ่อนผนัเง่ือนไขอตัราสว่นทางการเงินกบัธนาคารแล้วเฉพาะช่วงท่ี

ดําเนินโครงการดงักลา่ว  และในระหวา่งปีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ใหมโ่ดยมีเง่ือนไข อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้โดยหกัหนีส้ิน

ท่ีเกิดจากการลงทนุในโครงการผลิต ประกอบ จําหน่ายรถโดยสารเชือ้เพลิง NGV ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ให้ดํารงอตัราไม่เกินท่ี 

3.00 เทา่ ซึง่ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีอตัราอยูท่ี่ 1.68 เทา่   

  





                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางเพญ็พิมล เวศย์วรุตม์ 

- ประธานคณะกรรมการ

บริษัท 

 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2555 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

  

57 - อนปุริญญา คณะบญัชี 

กรุงเทพการการบญัชีวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director  Accreditation 

Program (DAP) 

SET/2012 

พ่ีสาวนายสรุเดช 

ทวีแสงสกลุไทย 

0.025 2555 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2561– ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

2532– ปัจจุบนั 

 
 

2510 - ปัจจุบนั 

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท ไอพ่น โลจิสติกส์ จํากดั 

 
 

- กรรมการ 

บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากดั  
 

- หุ้นส่วนผู้จดัการ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ตัง้ฮัว่ซงินครปฐม 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และบริการนําของออก

จากท่าเรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวาง

การขนส่งทกุชนิด 
 

- นําเข้าส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย

กระเป๋าผ้า 
 

- ประกอบธุรกิจจําหน่ายรถยนต์และอะไหล่

รถยนต ์

 

2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

52 - อนปุริญญา 

วศิวกรรมยานยนต์ 

Yomiuri Rikosem College 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

- คณะบริหารธุรกิจ 

Sanno University 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

น้องชาย  

นางเพ็ญพิมล 

เวศย์วรุตม์ 

34.199 2537 - ปัจจุบนั 

 
 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2537 

 

- เลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัท 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์

ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์

(วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

ประจําปีการศกึษา 2560 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director  Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี

82/2010 

• What Business need to 

know about Data 

Science By CORALINE  

 

 

 

 

 

 

 
 

2548–ปัจจบุนั 

 
 

2561– ปัจจุบนั 

 

2560– ปัจจุบนั 

 

2560– ปัจจุบนั 

 

2559– ปัจจุบนั 

 

2559– ปัจจุบนั 
 

 

2559– ปัจจุบนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 
 

2558– ปัจจุบนั 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากดั 

- กรรมการ 

บริษัท เคแอลอาร์ที จํากดั  

- กรรมการ 

บริษัท เคเคทีที โฮลดิง้ จํากดั  

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั กิจการฯ 

กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั กิจการฯ 

กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 

- ประธานกรรมการ 

บริษัท ขอนแก่นพฒันาเมือง(เคเคทีที)จํากดั 
 

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 

- การขนส่งผู้ โดยสารด้วยรถประจําทาง 

(SMART BUS) 

- ขนส่งสินค้าและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ขนส่ง 

- ค้ า  ข น ส่ ง  ข น ส่ ง สิ น ค้ า แ ล ะ กิ จ ก า ร ท่ี

เก่ียวข้องกบั การขนส่ง 

- จําหน่ายและตดิตัง้หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 
 

- ผลิตบล็อคต่าง ๆ ตวัเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง 

(OPVs) 

- จดัสร้างโรงคลมุสําหรับตอ่เรือตรวจการณ์

ไกลฝ่ัง (OPVs) 

- การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
 
 

- จดัหาเทคโนโลยีรถโดยสารท่ีใช้ก๊าช

ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงเพ่ือผลิตและ

ประกอบรถโดยสาร 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 

 

2555– ปัจจุบนั 

 

 

 
 

 

 

2539– ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2533 – ปัจจบุนั 
 

 

 

2533– ปัจจุบนั 
 

 

 

 

2520 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

2535 - 2558 

 

- คณะบดีฝ่ายบริหาร 

วทิยาลยัการปกครองท้องถ่ิน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

- กรรมการ 

  บริษัท เอพีเอสมสัต-ิเทรด จํากดั 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท ทวีแสงไทย จํากดั 
 

- กรรมการ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 
 

 

- กรรมการ 

บริษัท วอลแลพทรัคแอนด์ บสั จํากดั 

 

 

- สถาบนัการศกึษา 

 

 
 

-ประกอกกิจการนําเข้าส่งออกแทรคเตอร์และ

รถหวัลาก 

 

 

- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ

เช่าซือ้รถบรรทกุ 
 

- ซือ้ขาย ให้เช่าเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ รถ

แทรคเตอร์ 
 

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

ยานพาหนะอ่ืนทกุชนิด 
 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ น้ส่วน

อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 

 

3. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 12 ตลุาคม  2555 

 

 

52 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์

ระหวา่งประเทศ การเงิน

และการพฒันา 

Fordham University New 

York, USA 

- ปริญญาโท  

- ไม่มี - - 2555- ปัจจุบนั 

 
 

 

 
 

 

 

 

2554–2557 
 

 

 

 

- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั(มหาชน) 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

- ธุรกิจนํา้มนั 
 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

ผศ.ดร. อนสุรณ์ ธรรมใจ (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) รุ่นท่ี 

28/2003 By IOD 

• Strategy and Policy 

Development By IOD 

• Audit Committee  

• Program (ACP)11/2006 

By IOD 

• Role of the Chairman 

Program (RCP) 

 

 

 

 

 

 

 

2558– ปัจจุบนั  
 

 

 

 

 

 

2556– ปัจจุบนั 

2550– ปัจจุบนั 
 
 

2550– ปัจจุบนั 
 

 

2558– 2561 
 

 

 

 

 

 

2557- 2558 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)

จํากดั   

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต 

- กรรมการ บริษัทส่ือเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากดั 
 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จํากดั 
 

 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลิตและจําหน่ายเอทานอลและก๊าซชีวภาพ

จาก 
 

 

 

- สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

 

 

- กิจการร้านค้าปลีกหนงัสือ หนงัสือพิมพ์และ

เคร่ืองเขียน 

 

- โรงงานผลิตเอทานอล นํา้มันเ ชือ้ เพลิง

ชีวภาพ 
 

 

- สถาบนัการเงิน 
 

 

 

 

 

 
 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผศ.ดร. อนสุรณ์ ธรรมใจ(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/2008 By IOD 

• Anti-Corruption 

Executive Program 

(ACEP) 5/2013 By IOD 

• Advance Audit 

Committee Program 

(AACP) 16/2014 By 

IOD 

• Board that Make a 

Difference (BMD) 

1/2016 By IOD 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 

รัฐวสิาหกิจ (PDI) รุ่นท่ี 2 

จากสถาบนัพระปกเกล้า 

• How New Foreign 

Bribery Laws Affect 

Companies in Thailand 

By IOD 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชัชวาล เตรียมวจิารณ์กุล 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

- ประธานคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ บริหาร

ความเส่ียง สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 - ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(การเงิน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ( นิด้า ) 

- ประกาศนียบตัรบณัฑติ

ชัน้สงู (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 

 

 
 

 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

 

 

 
 

 

2558 – ปัจจบุนั 
 

 

 

 
 

2551 – 2558 

2558 – 2558 

 

2547 – 2558 
 

 

 

2555 - 2557 
 

 

 

 

 

-ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จํากดั 

(มหาชน) 
 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั

(มหาชน) 
 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั (มหาชน) 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 
 

 

 

 

 

- บริหารจดัการคดัแยกและรีไซเคลิขยะชุมชน

ในประเทศออสเตรเลีย และงานวิศวกรรม

ก่อสร้างในประเทศไทย 

 
 

- ธุร กิจหลักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ 

ก่อสร้าง 
 

 

- ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ให้บริการท่ี

ปรึกษาทางการเงิน และบริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ 
 

 

 

 

 

- ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิง

ออนไลน์ (Online Entertainment Service) 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ใน



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk  Management 

(HRP)รุ่นท่ี 07/2015 

• Director Certification 

Program (DCP) 

 รุ่นท่ี 174/2013 

• Audit Committee 

Program (ACP) 

รุ่นท่ี 2/2004 

• Director Accreditation 

Program (DAP) 

รุ่นท่ี 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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สมาร์ทคอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท ธิง้ค์พลสั ดจิิตอล จํากดั 

 
 

 

 

 

 

- กรรมการ 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ รวมทัง้จดัจําหน่ายเกมพีซี 
 

 

 

 

- ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ให้บริการวางระบบบัญชี การเงิน ภาษี

อากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้บริการประเมินความเส่ียง ตรวจสอบ

ระบบการควบคมุภายในและการสอบบญัชี 
 

 

- ประกอบธุร กิจให้บริการผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และให้บริการขายส่ือโฆษณา

ด้านการตลาด และเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
 

- นําเข้าเกมออนไลน์, ซอฟต์แวร์เก่ียวกบัการ

เล่นเกมผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นบริษัท

ย่อยของ บริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) 
 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ 

(ตอ่) 

• Ethical Leadership 

program (ELP) 3/2016 

 

5. ศ.ดร. อาษา ประทีปเสน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 12 ตลุาคม  2555 

 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

บริหารความเส่ียง สรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทน 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 - ปริญญาเอก 

วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

System Engineering 

Brunel University, United 

Kingdom 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 

สาขา วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี 

วศิวกรรมศาสตร์ สาขา 

วศิวกรรมอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

สาขา การคลงั 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Monitoring fraud risk 

management (MFM) รุ่น

ท่ี 8/2012 

• Monitoring the quality of 

- ไม่มี - - 2557-ปัจจบุนั 

 

 

2555- ปัจจุบนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2535 - 2557 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

   บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนด 

   คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ศาสตราจารย์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรีุ 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- สถาบนัการศกึษา 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 9 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ศ.ดร. อาษา  ประทีปเสน (ตอ่) 

  

financial report (MFR) 

รุ่นท่ี 15/2012 

• Monitoring the system 

of internal control and 

risk management (MIR) 

รุ่นท่ี 13/2012 

• Monitoring the internal 

audit function (MIA) รุ่น

ท่ี 13/2012 

• Audit committee 

program (ACP) รุ่นท่ี 

39/2012 

• Understanding 

fundamental financial 

statement รุ่นท่ี 11/2007 

• Finance forNon-

finance-director (FND) 

รุ่นท่ี 37/2007 

• Director certification 

program (DCP) รุ่นท่ี 

94/2007 

 

 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2538 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

- ปริญญาตรี 

คณะมนษุย์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director  Accreditation 

Program (DAP) 

SET/2012 

พ่ีสาวนายสรุเดช 

ทวีแสงสกลุไทย 

3.021 2538 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 
 

 

 
 

2548 – ปัจจบุนั 

 
 

2559– ปัจจุบนั 

 
 

2552– ปัจจุบนั 

 

 

 

2535 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

2532– ปัจจุบนั 

- กรรมการ/กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 
 

- กรรมการ 

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 

 

- กรรมการ 

บริษัท วอลแลพทรัคแอนด์ บสั จํากดั 
 

- กรรมการ 

บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากดั 

 - ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 

- จําหน่ายและตดิตัง้หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 

 

- ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 

 
 

- จําหน่ายหัวรถบรรทุก  รถพ่วง ชิ น้ส่วน

อะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเคร่ืองยนต์ 
 

- นําเข้า ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วย

กระเป๋าผ้า 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 11 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นายศริิวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

- กรรมการบริษัท 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 12 ตลุาคม  2555 

 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริหารความเส่ียง สรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการบริหาร 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

40 - ปริญญาโท 

Management, Brunel 

University 

- ปริญญาตรี 

Economics, Rissho 

University 

- ประกาศนียบตัร สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 

82/2010 

ลกูของพ่ีชาย 

นายสรุเดช  ทวี

แสงสกลุไทย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2557- ปัจจุบนั 

 

 

2555- ปัจจุบนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560- ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

2555- ปัจจุบนั 
 

 

 

2554– ปัจจุบนั  
 

 

 

 

2527– ปัจจุบนั 

 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

   บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนด 

   คา่ตอบแทน 

- กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงสีทวีแสงไทยหนอง

เรือ 
 

- กรรมการ /ผู้จดัการทัว่ไป 

 บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากดั 
 

- กรรมการ 

   บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากดั 
 

- กรรมการ 

   บริษัท ช.รวมทวี ลิสซิง่แอนด์เรียลเอสเตท 

จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- การสีข้าว 
 

 

 

 
 

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

ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
 

- จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และ

ให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
 

- อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและดําเนินงานทาง

ธุรกิจ 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 12 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นางสมนึก แสงอินทร์ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

 
- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

59 - ปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

มหานคร 

- ปริญญาตรี คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• Company Reporting 

Program (CRP) 17/2017 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ีSEC/ 

2013 

• Company Secretary 

Program (CSP) รุ่นท่ี

15/2006 

• Code of Conduct by SET 

2007 

• Directors Accreditation 

Program (DAP) 24/2004 

• What Business need to 

know about Data 

Science By CORALINE 

- ไม่มี - 0.005 2557 – ปัจจบุนั 

2557–ปัจจบุนั 

 

2553-2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 
 

2557-2557 

 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- กรรมการบริหาร 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-    

 
  

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- อาจารย์พิเศษ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สรุาษฎร์ธานี) จํากดั 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

 

- อสงัหาริมทรัพย์ 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 13 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

 
- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 - ปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

- ปริญญาตรี คณะ

พาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Core Credit Course, 

Security Pacific Asian 

Bank, Hong Kong, 

1993 

• Investment Banking 

Course, Euro money, 

Macao, 1995 

• Global CFO 2015 & 

Beyond, Marcus Evan, 

Kuala Lumpur, 

Malaysia, 2015 

• Financial Advisor 

Training, Thai 

Securities Companies 

& Investment Banking 

Association, 2016 

- ไม่มี - - 2561 – ปัจจบุนั 

 

 
 

 

 

 
 

2558–2560 
 

 

 

 

 

 
 

2546-2558 

 
 

 

 

 

2560-ปัจจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560-ปัจจบุนั 

 
 

 

 

 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- กรรมการบริหาร 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย

ปฏิบตักิาร 

บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จํากดั 

(มหาชน) 
 

- ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ / 

หวัหน้าฝ่ายงานบรรษัทธุรกิจ 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 
 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากดั (มหาชน)  

 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ท่ีปรึกษาอิสระ ฝ่ายบริหาร 

 บริษัท โกลบอลสตีลดสัท์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
 

 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

- ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจาก

ขยะ รี ไ ซ เคิล  และธุ ร กิจ ท่ีป รึ กษาด้าน

วศิวกรรม และสารสนเทศ 

 

 

 
 

-ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 

 
 

- ผู้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รีไซเคลิฝุ่ นเหล็ก 

 
 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 14 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์ 

(ตอ่) 
 

• DCP Training,  English 

Program by IOD, 2016 

• Risk Management 

Program for Corporate 

Leader  by IOD, 2016 

• 2016 IFRS Training, 

Federation of 

Accounting Profession 

,2016   

2560-ปัจจบุนั 

 
 

2560 - 2561 

- ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร 

บริษัท อยธุยา พลงังานสะอาด จํากดั 
 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 

บริษัท พระราม 2 เมดคิอล กรุ๊ป จํากดั 

 

-  การผลิตและการส่งไฟฟ้า 

 

- กิจการโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. นายประสบสุข บุญขวัญ 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-พฒันาธุรกิจใน

ประเทศ 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

51 - ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

• What Business need 

to know about Data 

Science By 

CORALINE 

- ไม่มี - 0.001 2555- ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจบุนั 
 

 

 

2554-2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558– ปัจจุบนั 

 
 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พฒันาธุรกิจ

ในประเทศ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดใน

ประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 15 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายประสบสุข บญุขวญั 

(ตอ่) 

2561– ปัจจุบนั 

 
2560– ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2553-2554 

2538 - 2553 

- กรรมการ 

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากดั 
 

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั กิจการฯ 

กิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม 
 

- ผู้จดัการฝ่ายทัว่ไป 

- ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

- การขนส่งผู้ โดยสารด้วยรถประจําทาง 

(SMART BUS) 
 

- ออกแบบและสร้างรถรางเบา (TRAM) 

 
 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายผดุงเดช เอือ้สุขกุล 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-พฒันาธุรกิจ

ตา่งประเทศ   

 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : 0.025 

 

 

47 - ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0005 2558- ปัจจุบนั 

2558- ปัจจุบนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2557–2558 

2551–2556 
 

 
 

2556–2557 

 

- กรรมการบริหาร  

-  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พฒันาธุรกิจ

ตา่งประเทศ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการทัว่ไป 

- ผู้จดัการทัว่ไป 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
 

- ผู้จดัการศนูย์ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 

บริษัท ลินฟ็อกซ์ ทรานสปอรต์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 
 

- ผู้ ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตัง้ตู้

บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นํา้หนกัเบา 
 

 

 

 

- ผู้ดําเนินงานด้านการบริหารคลงัสินค้าและ

ขนส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าและ

บริษัทผู้ผลิตสินค้าชัน้นําท่ีมีสาขามากมาย

ทัว่ประเทศ 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 16 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. Mr.Sven Markus Gaber 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

51 - ปริญญาตรี 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สถาบนั DAA-

THCHNIKUM 

GEMEINNUETZIGE 

GMBH 

- ไม่มี - - 2555- ปัจจุบนั 

2554- ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2552-2553 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาด

ตา่งประเทศ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

13. นายศักรินทร์ อุ่นน่ิม 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร– การตลาดในประเทศ 

 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม  2558 

 

 

 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

การจดัการการตลาด  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

-ไม่มี- 0.010 2558– ปัจจุบนั 

 

 

2556 - 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การตลาดในประเทศ   

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายขายราชการ   

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 17 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

นายศกัรินทร์ อุ่นน่ิม 

(ตอ่) 

 

 

 

2541 - 2556 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการฝ่ายขายราชการ  

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

14. 

 

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์ แสงสว่าง 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การผลิต 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

51 - ปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า

ธนบรีุ 

 

 

- ไม่มี - 0.010 2555- ปัจจุบนั 

2554- ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2561– ปัจจุบนั 
 

 

2559– ปัจจุบนั 

 

2559– ปัจจุบนั 

 
 

2559– ปัจจุบนั 

 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การผลิต 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ 

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากดั 

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค 

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี 
 

- กรรมการ 

กิจการร่วมค้า เจวีซีซี 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 
 

 

 
 

- การขนส่งผู้ โดยสารด้วยรถประจําทาง 

(SMART BUS) 

- จัดสร้างโรงคลุมสําหรับต่อเรือตรวจการณ์

ไกลฝ่ัง (OPV) 

- ผลิตบล็อกตา่งๆ ของตวัเรือตรวจการณ์ไกล

ฝ่ัง (OPV) 
 

- จัด หาเ ทค โนโล ยี ร ถ โด ยสาร ท่ี ใ ช้ ก๊ าช

ธรรม ชาติ เ ป็น เ ชื อ้ เพลิ ง เ พ่ื อผลิ ตแล ะ



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 18 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายนพรัตน์ แสงสว่าง 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

2558– ปัจจุบนั 

 

2558– ปัจจุบนั 
 

 

2541 - 2554 

 

- กรรมการ 

บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

- กรรมการ 

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั 

- ผู้จดัการแผนกบริหารการผลิต 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

ประกอบรถโดยสาร 

- จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และ

เช่าซือ้รถบรรทกุ 

- ให้เช่าพืน้ท่ี ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

15. นายอภชัิย  ชุมศรี 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2556 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ความเส่ียง 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

50 - ปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

บณัฑติ  

สาขาวิศวกรรมเช่ือม

ประกอบมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตขอนแก่น 

• ประกาศนียบตัร  

   MINIMBA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรีราชา 

• HOW TO DEVELOP A 

RISK MANAGEMENT 

PLANHRP 9/2016by 

IOD 

• กลยทุธการบริหารความ

- ไม่มี - 0.004 2556- ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2539 - 2556 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ความเส่ียง 

   บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบต้นทนุ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 19 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอภิชยั  ชมุศรี 

(ตอ่) 

เส่ียง  จดัโดยสถาบนัเพิ่ม

ผลผลิตแหง่ชาต ิ 

• หลกัสตูรการวเิคราะห์

ความเส่ียงและประเดน็

สําคญัด้านความยัง่ยืน 

(Sustainability Risk and 

Materiality Analysis) รุ่น

ท่ี 1 

 

16. นายนิรุต ิ สุมงคล 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2556 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : 0.003 

 

 

 

 

53 - ปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

วชิาเอกครุศาสตร์

อตุสาหกรรมบณัฑติ 

(วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขา

ไฟฟ้ากําลงั มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตขอนแก่น 

 

 

- ไม่มี - 0.014 2556- ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2537- 2556 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – ออกแบบ

วศิวกรรม 

   บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการแผนกวศิวกรรม 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 20 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

17. นายบํารุง  ชินสมบัติ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร–งานบริการ 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม  2558 

 
- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

65 - ปริญญาตรี  

คณะเศรษฐศาสตร์     

สาขาการเงินการคลงั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่มี- - 2558– ปัจจุบนั 

 

 
 

2556–2558 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2552 - 2556 

 

- กรรมการบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-งานบริการ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน)  
 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย-การตลาดในประเทศ

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย-การตลาดในประเทศ

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

18. นายฉัตรชัย  กันตวรุิฒ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร– ด้านศกัยภาพองค์กร 

 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 1 มกราคม  2560 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

38 - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม สาขาวชิา

เทคโนโลยีอตุสาหการ   

มหาวทิยาลยัราชมงคล

อีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

• What Business needs 

to know about Data 

Science By Cora line 

• SBA Business 

Academy รุ่นท่ี 1โดย 

KKUIC 

 0.0002 2560 – ปัจจบุนั 

 

2556 - 2560 

 

 

 

 

 

 

2555 – 2556 

- กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-ด้านศกัยภาพองค์กร 

- ผู้จดัการแผนกบริหารระบบคณุภาพ 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการแผนกบริหารระบบคณุภาพ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 21 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายฉตัรชยั  กนัตวรุิฒ (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TQA Criteria รุ่น 2/2559 

และ รุ่น 9/2557 โดย ftpi 

• TQA Application 

Report Writing รุ่น 

4/2559 และ รุ่น 3/2557

โดย ftpi 

• TQA Internal 

Organization 

assessment รุ่น 3/2559 

โดย ftpi 

• TLS8001-2010 รุ่น 

4/2555 By Department 

of Labour protection 

and Welfare Ministry of 

Labour 

•  Risk-based thinking 

for ISO 9001:2015, 

2015  By TUV nord 

• QMS ISO 9001:2015 

Requirement 

Interpretation 2016 By 

TUV nord 

• QMS Internal audit for 

 

 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 22 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายฉตัรชยั  กนัตวรุิฒ (ตอ่) 

 

ISO 9001:2015, 2016 

By TUV nord 

•  What Business need 

to know about Data 

Science By CORALINE 

19. นายผาด พิมรินทร์ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร–เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 18 มกราคม  2561 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

วิทยาลยับณัฑิตศกึษาการ

จดัการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี คณะ

บริหารธุรกิจ สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (B.B.A, 

Business Computer) 

มหาวิทยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• ประกาศนียบตัร MINI 

MBA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรีราชา 

• Windows Server 

Networking and 

Administration 

• Platinum for Windows 

 0.010 2561 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

2556 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

2544 – 2561 

 

- กรราการบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร – เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรรมการ CSR 

- ผู้จดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี- 

 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้จดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 23 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายผาด พิมรินทร์ (ตอ่) 

 

and Pervasive SQL 

database by SAGE 

software 

• Data Center  หลกัสตูรการ

บริหารศนูย์ข้อมลูแบบองค์

รวม by NSTDA Academy 

• IT Security for Listed 

Company by SET 

• IT Audit Workshop for 

Non - IT Audit รุ่นท่ี 5 by 

NSTDA Academy 

• IT Audit for non - IT Audit 

Master class by NSTDA 

Academy 

• SAP Business by Design 

System configuration by 

NTZ  

• What Business need to 

know about Data 

Science By CORALINE 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5uJq2kebYAhXEr48KHVs2BYYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nstdaacademy.com%2Fitaudit%2F&usg=AOvVaw1FqLsfHP6vLF83kfDQTx7-
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5uJq2kebYAhXEr48KHVs2BYYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nstdaacademy.com%2Fitaudit%2F&usg=AOvVaw1FqLsfHP6vLF83kfDQTx7-
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5uJq2kebYAhXEr48KHVs2BYYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nstdaacademy.com%2Fitaudit%2F&usg=AOvVaw1FqLsfHP6vLF83kfDQTx7-
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5uJq2kebYAhXEr48KHVs2BYYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nstdaacademy.com%2Fitaudit%2F&usg=AOvVaw1FqLsfHP6vLF83kfDQTx7-


                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 24 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

20. นางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา 

 - เลขานกุารบริษัท 

  

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 

 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยับณัฑติศกึษาการ

จดัการ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาตรี  

     คณะบริหารธุรกิจ วชิาเอก

การบญัชี มหาวทิยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี

SEC/ 2013 

• Effective Minutes 

Taking (EMT) รุ่นท่ี 

26/2013 

• Company Secretary 

Program (CSP) รุ่นท่ี

48/2012 

- ไม่มี - 0.016 2556 - ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550 – 2556 

2543–2555 

 

- เลขานกุารบริษัท 

- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- หวัหน้าพิธีการ นําเข้า-ส่งออก 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- เลขานกุารบริษัท 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั  

 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 

 

 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 25 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีได้มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํ

บัญชี (สมุห์บัญชี) 

 

รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

ผู้ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) 

นายนิติธร  ดีอําไพ 

- กรรมการบริหาร 

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 3 เมษายน 2557 

 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร-การเงิน (CFO) 

- เลขานุการคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ บริหาร

ความเ ส่ี ยง  สร ร หาแ ล ะ

กําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

49 - ปริญญาโท   

คณะบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ (การจดัการ

อตุสาหกรรม)  

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี ( บช.บ.)  

คณะบญัชีมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑติย์ 

• Director Certification 

Progrem (DCP) รุ่นท่ี

192/2014 

• Anti-Corruption for 

Executive Program รุ่น

ท่ี 3/2014 

• Anti-Corruption The 

Practical Guide ACPG 

23/2015 

- ไม่มี - 0.0005 2557- ปัจจุบนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2560 – ปัจจบุนั 
 

 

 

 

 

 

2554- 2557 
 

 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 

- เลขาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริหาร

ความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-     
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการบริหาร และเหรัญญิก 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

- ผู้ อํานายการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ศนูย์การได้ยินดีเมด จํากดั 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ  ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นศูนย์รวมของบริษัทจดทะเบียนใน mai 

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาด mai 

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

เคร่ืองช่วยฟัง 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 26 

รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี (สมุห์บัญช)ี 

นางพานทอง  โนวะ 

- สมห์ุบญัชี 

- ผู้จดัการแผนกบญัชี  

แตง่ตัง้เม่ือ 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2551 

 
 
 

- สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุตภิาวะ : ไม่มี 

 

49 - ปริญญาตรี (บธ.บ) คณะ

บริหารธุรกิจบณัฑติ(การ

บญัชี) สาขาวิทยาการจดั

บญัชี 

• ผลกระทบของมาตรฐาน

รายงานทางการเงินใหม่

เก่ียวกบัรายได้จากสญัญาท่ี

กํากบัลกูค้า(TFRS 15) และ

สญัญาเช่า (TFRS 16) ทีมี

ผลตอ่การจดัทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2561 

• การป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอ่ต้าน

การสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการร้าย และร่าง

ข้อบงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีวา่

ด้วยจรรยาบรรณ ปี 2561  

• รู้หลกัต้องห้าม ตามประเดน็

รายจ่ายทางบญัชีและภาษี 

ปี 2561  

-ไม่มี- 0.0006 2561 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมห์ุบญัชี 

- ผู้จดัการแผนกบญัชี 

บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี-   

 

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -ไม่มี- 

- ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการ

อย่างมืออาชีพ  ด้วยองค์ความ รู้ ท่ี เ ป็น

เอกลกัษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 27 

 

          รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง                                                                    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ 

 
CHO 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องข้องกัน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

กรรมการ   

นางเพญ็พิมล  เวศย์วรุตม์ X 

  

/ 

  

/ 

    

/               

นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย /, XX / 

   

/ 

   

/ 

  

/ A A   A A  /      

ผศ.ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ 

            

         /  /   

นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ / 

           

          /  / / 

ศ.ดร.อาษา  ประทีปเสน / 

           

              

นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย /, // 

 

/ 

   

/ 

   

/ 

 

  A            

นายศิริวฒัน์  ทวีแสงสกลุไทย /, // 

   

/ 

  

/ / 

   

       /       

ผู้บริหารระดับสูง  

นางสมนึก แสงอินทร์ // 

           

              

นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์ // 

           

              

นายนิติธร  ดีอําไพ // 

           

              

นายประสบสขุ บญุขวญั // 

           

   A           

Mr.Sven Markus Gaber // 

           

              

นายนพรัตน์  แสงสวา่ง // / 

        

/ 

 

 A    A         

นายอภิชยั  ชมุศรี // 

           

              

นายนิรุติ  สมุงคล // 

           

              

นายผดงุเดช เอือ้สขุกุล // 

           

              

นายบํารุง  ชินสมบติั // 

           

              

นายศกัรินทร์ อุน่น่ิม // 

           

              

นายฉตัรชยั  กนัตวิรุฒ // 

           

              

นายผาด  พิมรินทร์ // 

           

              

เลขานุการบริษัท  

นางสาวย่ิงหทยั  ปอนพงังา 

            

              



                                       บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 28 

 หมายเหตุ 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

1. บจ.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)                                19. ห้างหุ้นสว่นจํากดั โรงสทีวีแสงไทยหนองเรือ 

2. บจ.วอลแลพทรัคแอนด์ บสั                          20. บริษัท เคเคทีที โฮลดิง้ จํากดั 

3.  บริษัท ไอพน่ โลจิสติกส์ จํากดั                 21.  บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากดั (ฉะเชิงเทรา) 

4. บจ.ช.รวมทวี ลสิซิง่แอนด์เรียลเอสเตท 22.  บริษัท สมาร์ท คอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

5. บจ.ทวีแสงไทย                                             23.  บริษัท สือ่เสรีเพ่ือการปฎิรูป จํากดั 

6. บจ.บางกอก ซีทีวี.อินเตอร์เทรด                      24.  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  7.  บจ.รวมทวี ขอนแก่น                       25.  บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

8.  บจ.รวมทวี มอเตอร์เซลล์ 

  9.  บจ.เอพีเอส มสัต-ิเทรด 

 10. บจ.โอเจ ดีเวลอปเมนท์ 

 11. หจก. ตัง้ฮัว่ซิงนครปฐม  

 12. บจ. ขอนแก่นพฒันาเมือง (เคเคทีที)  

 13. กิจการร่วมค้า เจวซีีซ ี

 14. กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีว ี

15. กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม 

16. กิจการร่วมค้ากลุม่ร่วมทํางาน SCN-CHO 

17. กิจการร่วมค้า เจวีซเีคเค 

18. กิจการร่วมค้า เจวีโอพีว ี

             X =  ประธานกรรมการบริษัท    

               /=  กรรมการบริษัท     

            XX= ประธานกรรมการบริหาร     

              //=  กรรมการบริหาร 

 A =  กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

กิจการฯ 

      CHO= บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 



  บริษัท ช ทวี  จํากดั (มหาชน)                            

 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย   

 

                                                                                                    (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหต ุ

                        X   =  ประธานกรรมการบริษัท 

                        /    =  กรรมการบริษัท     

   

                      

 

 

 

 

 

       

รายชื่อ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษัท ช.ทวี เทอร์

โมเทค จาํกัด 

(TMT) 

บริษัท เคแอลอาร์

ที จาํกดั (KLRT) 

บริษัท อมร

รัตนโกสินทร์ จาํกดั 

(ARK) 

 

นายสรุเดช    ทวีแสงสกลุไทย X / / 

นางสาวอศันา    ทวีแสงสกลุไทย /   

นายประสบสขุ  บญุขวญั /  / 

นายนพรัตน์  แสงสวา่ง   / 

นายโชคชยั  คณุวาส ี  /  

นายชาญณรงค์  บริุสตระกลู  /  

นายธนะ  ศิริธนชยั  /  

นายบดินทร์  เสรีโยธิน  /  



    บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 

ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตําแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางอปัสร  สริุยา 

- ผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  วิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

- Internal Auditing Certificate Program 

(IACP)  

• Analytical Thinking in the Internal Audit 

Process เม่ือวนัท่ี 20-21 มิถนุายน 2561 

• การสอบทานกระบวนการจดัทําและตดิตาม

การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 

25 มีนาคม 2560 

• การสอบทานระบบการควบคมุภายในโดยใช้

กรอบการควบคมุภายในท่ีเป็นสากล เม่ือวนั

เสาร์ท่ี 1 เมษายน 2560 

• โครงการอบรมเพ่ือรับวฒุบิตัรด้านการ

ตรวจสอบภายใน เม่ือวนัท่ี 20,21,28 

พฤษภาคม 4,11,17,18,22 มิถนุายน  

1,2,16,29 กรกฎาคม 2560 

• Financial Statements Review for Internal 

Audit เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2559 

• Audit Manager Tools and Techniques เม่ือ

วนัท่ี 7-10 มิถนุายน 2559 

• Integrated Audit 

   เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2558 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

ม.ค. – ต.ค. 2555  

 

 

2550 – 2555 

 

 

2546 – 2555 

 

 

 

 

 

-  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  

   บริษัท ช ทวี จํากดั(มหาชน) 

-  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  

   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) 

 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  

  บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด ์บสั จํากดั 

 

-  ผู้จดัการแผนกบญัชี  

   บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 

 

 

• คร อ บค ลุม การ สอ บทานใ น เ ร่ื อ ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน การกํากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี และการบริหารความเส่ียง 

• ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทาง

การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

• การปฏิบตัติามนโยบาย วธีิการปฏิบตั ิ

กฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั 

• การตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ความเพียงพอและประสิทธิผลของ

การบริหารความเส่ียงและการควบคมุ

ภายในเพ่ือป้องกันการเกิดทุจริต ใน

องค์กร  

• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ

ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร 

• การดแูลรักษาทรัพย์สิน 

 

 

 



    บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 

ลําดับ รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ 

ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์การทาํงาน  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ตาํแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายณัฐพร  เมืองจนัทรา 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่าย

กฎหมาย 

- Compliance 

 

34 -    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ   มหาวิทยาลยั

ภาคกลาง  จงัหวดันครสวรรค์ 

• ได้รับหนงัสือสําคญัแสดงการขึน้ทะเบียนเป็นผู้

รับรองลายมือช่ือสํานกัทะเบียนธุรกิจ 

• ประกาศนียบตัรสํานกัอบรมวิชาว่าความ แหง่

สภาทนายความ 

•  Anti-corruption Training Courses 

• อบรมการประเมินคณุภาพ การประชมุสามญั

ประจําปีของบริษัทจดทะเบียน ครัง้ท่ี 1 ตอน    

“ ตวิเข้มให้เตม็ 100  ” 

• อบรมวธีิการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจด

ทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through  

 
 

 

 

 

 

 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2552-2554 

 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย / Compliance  

   บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ทนายความ 

   สํานกังานกฎหมายพิทกัษ์ทนายความ 

 

• กํากับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) หลักการ

กํากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ท่ีออกใช้บงัคบั

บ ริ ษั ทม หาชน แ ล ะ เ อ กชนใ น เ ค รื อ  

ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจปรกต ิ

• จัดทําและตรวจสอบสัญญาต่างๆของ

บริษัทและบริษัทในเครือ 

• ดําเนินการติดตามทวงหนี ้ดําเนินการ

ด้านคดีความทัง้ทางแพ่งและอาญา 

บังคับคดี   ท่ี เ ก่ียวข้องกับบริษัทและ

บริษัทในเครือ 

•   จัดทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไข

เปล่ียนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติ

ตา่งๆ ตอ่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

• ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม  นิติ

กรรมและสัญญา ทางทะเบียน เก่ียว

ด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 

• ให้คําปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา 

ตดิตาม ทวงหนี ้และบงัคบัคดี 



เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ ี- 



  บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 -1 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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