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 ในปี 2564 CHO ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของ
เราอีกครั้ง ว่าสามารถฝ่าฟันปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศและคงยึดมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมาย CHO 2023 ด้วยความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจของบริษัทผ่านการน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงาน
ขายเพื่อขยายช่องทางในการขยายผลิตภัณฑ์ของเราให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าดียิ่งขึ้น อีกทั้งการ
วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการต้นทุน จะเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของ CHO ในปี 2565 นี้
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 
คณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และร่วมสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของบริษัทเสมอมา เพื่อเป้าหมายในการเติบโต
ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

     (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์)
    ประธานคณะกรรมการบริษัท

  สำรจำกประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
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ส่วนที่	1
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนิน

	1.	โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”)  ได้ผสาน
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากลเข้ากับการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร และ
ทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรม และด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน  ในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังยานยนต์ เพื่อการ
พาณิชย์ ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนส่ง และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามที่แผน Road map เดิมที่เรียกว่า CHO 2023 ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 
โดยที่ผ่านมาได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผน CHO 2023 มาได้เป็นอย่างดี เช่น การพัฒนาเรือตรวจการณ์
ไกลฝั่ง OPV ล�าที่ 2 การสร้างระบบ ERP on Cloud เพื่อสร้างให้เกิด Resilience ในสถานการณ์วิกฤติ การจัดเตรียม
ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ในลักษณะการท�าเมืองให้เป็นสินค้า และการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะเตรียมเคลื่อนที่ไปสู่อนาคต เช่น EV Charging Station การวิจัยและพัฒนารถบรรทุก และรถ
โดยสารไฟฟ้า การพัฒนาสินค้าเดิมที่เกี่ยวกับสนามบินให้เป็นไฟฟ้า การสร้างนวัตกรรม CHO Smart Transit (รถโดยสาร
อัจฉริยะ) และการเตรียมรับการซ่อมบ�ารุงระบบ Logistics ในอนาคต CHO สิบล้อ 24 ศูนย์ซ่อมที่ทันสมัย
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 สิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมการมานั้นเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการที่ CHO จะน�าไปสู่การวางแผน Road map ต่อไป 10 ปีข้าง
หน้านับจากนี้ไป ซึ่งเรียกว่า “CHO Tech Riders 2030” เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน สร้างเศรษฐกิจที่ดี ยั่งยืน สร้างประโยชน์ต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

 

1.1.1	วิสัยทัศน์	CHO	2023	แกร่ง	กล้า	ต่าง

“พร้อมปรับตัวสู่โลกอนาคต	มุ่งสู่ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี
ส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมงานด้วยปฏิญญารับใช้สังคม

อย่างมีธรรมภิบาลและยั่งยืน”

 พันธกิจ	
“ส่งมอบคุณค่าใหม่ด้วยเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข เพื่อท�าความความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้
ทุกภาคส่วน”

 เอกลักษณ์

“CHO	Tech	Riders”
C   = Creativity to innovation ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
T   = Teamwork การสร้างการมีส่วนร่วม การท�างานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของบริษัท
R   = Resilience ความสามารถในการปรับตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

 อัตลักษณ์

	 “แกร่ง	กล้า	ต่าง”		
	 “STRONG,	BRAVE	AND	DIFFERENT”

	 เป้าหมายกลยุทธ์

1. สร้างเศรษฐกิจที่ดี ยั่งยืน สร้างประโยชน์ต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
2. ย้ายจาก mai ไป SET รวมถึงปรับโครงสร้างของบริษัทให้เหมาสมตามสถานการณ์ในอนาคต
3. การซ่อมบ�ารุงระบบ Logistics ในอนาคต CHO สิบล้อ 24 ศูนย์ซ่อมที่ทันสมัย
4. ส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่นตรวจการใกลฝั่ง OPV
5. การจัดการเดินรถโดยสารแบบครบวงจรด้วยระบบ CHO Smart Transit “CST”
6. พัฒนาสินค้า Ground Support Equipment “GSE” เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
7. การบริหารจัดการรถไฟฟ้ารางเบา Light Rail Transit “LRT”
8. การพัฒนายานยนต์เชิงพาณิชย์ รวมถึงรถจักรยานยนต์ให้ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
9. การจัดการระบบ Back End โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain เช่น ระบบต๋ัวโดยสาร และการบริ  
 หารจัดการระบบ EV Changing Station
10. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง Smart City ทั้ง 7 ด้าน
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	1.1.2	ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช.ทวี” ) โดย นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา  ทวีแสงสกุล

ไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 
ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต และต่อตัวถังรถบัส ในปี 2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถ
ขนส่งประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันใน
การออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้าเพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกที่แข็งแกร่ง
ทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุกสภาพถนน และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
 ในรุ่นที่สองของกลุ่ม ช ทวี น�าโดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนาง
อุษา   ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้ม
ความต้องการของระบบขนถ่ายสินค้าจ�านวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
นวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุกที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นน�าจากต่างประเทศ ว่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน
อุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด 
(“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นน�าจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau 
GmbH (“DOLL”) เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถ
บรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน  10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุ่มผู้ถือหุ้น
ฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน
 ทั้งนี้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จ�ากัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ 
DOLL (เดิมชื่อ Emil Doll ) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

• CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุก
ขนส่งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถ โดย
เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจจ�าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก

• DOLL เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ ตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1) ซึ่ง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษส�าหรับบรรทุกวัสดุที่มีน�า้หนักมาก และมีขนาด
ใหญ่ รวมถึงวัสดุที่มีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อมาในปี 2557 DOLL ได้เปลี่ยนผู้
บริหารเป็นบริษัทกลุ่มการเงิน CMP. ท�าให้มุ่งเน้นในการขายมากกว่าการพัฒนาสินค้า และในปี 2559 CHO 
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หมดสัญญาระหว่างกันกับ DOLL และไม่ได้ต่อสัญญาอีก โดยนับจากนั้นเป็นต้นมา CHO ได้เปิดรับความร่วมมือทาง
พันธมิตรกับเจ้าของเทคโนโลยีผ่านการท�า MOU กับบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับ CHO เช่น Faymonville จากประเทศเบลเยียม ซึ่งมียอดขายติด 1 ใน 3 ของโลก และมีเทคโนโลยีใน
การผลิตรถใหญ่ หลากหลายแบบ  Siemens AG จากประเทศเยอรมนี เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับโลก เป็นต้น

 นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด” (“CTV- 
TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็น
ไฟเบอร์กลาส น�้าหนักเบา ส�าหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง 
คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนท�าการขนส่ง ปัจจุบัน CTV-TMT มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 20.00 ล้านบาท โดย CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และ
ปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการ และผู้บริหารหลัก ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่ CTV-1993 ถืออยู่ทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 
2545 เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทุนจดทะเบียน
ก่อน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 
2556 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรียกช�าระเพิ่มจ�านวน 50.00 ล้านบาท และน�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ 
 
 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมา และพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้

ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

ปี 2562 • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ในนาม “กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO” ด�าเนินการ
ส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่วนที่เหลือจนครบตามสัญญาฯ จ�านวน 489 คัน  

• เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) จาก ขสมก. มูลค่าโครงการที่บอก
ยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท

• เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือ
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ General Mandate) และไม่มีการใช้
สิทธิแปลงสภาพตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�าหนดจาก 460,279,620.25 บาท เป็น 
327,221,629.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจ�านวน 532,231,964 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

• เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
327,221,629.25 บาท เป็น 588,998,932.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน 1,047,109,213 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการ
ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (“CHO-W2”)

• เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทรุ่นที่ 2 (CHO-W2) ครั้งที่ 1 จ�านวน 13,014,520 หน่วย และบริษัทฯ จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เป็น 330,475,259.25 
บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจ�านวน 11,192,487.20 บาท เพื่อน�าไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ
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ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

ปี 2563

ปี 2564

• เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งจ�านวน 6 ล�า ของกองทัพเรือ
ฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”)

• เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมวิจัย พัฒนา 
และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ

• เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ของบริ
ษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งกิจการร่วมค้า ช ทวี-เกียรติ (Joint Venture CHO THA-
VEE-KIAT) ร่วมกับ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าร่วม
ประกวดราคาโครงการของหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

• เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 2 (CHO-W2) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนช�าระแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เป็น 330,476,304.25 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ CHO-W2 เพื่อน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

• 
• เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ

วิจัยและพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบกับ บริษัท เอเชีย แค็บ จ�ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อวิจัยและ การพัฒนารถลอนดอนแท็กซี่ 
เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PEV)

• เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ของหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อ
เฉพาะว่า “หุ้นกู้บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564” (“หุ้นกู้” หรือ “CHO212A”) โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือห้นกู้ให้ขยาย
ก�าหนดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ CHO21OA ออกไป 1 ปี 9 เดือน จากเดิมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นวันที่ 22 พฤศิกายน 2565 โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 6.75 เป็น
ร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งให้มีการทยอยไถ่ถอนเงินต้นก่อนครบก�าหนด

• เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 
424/2564 ให้เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวดราคาและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการ ขสมก. โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ เป็น
จ�านวนเงิน 265,842 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท) พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์
เพื่อโต้แย้งและเรียกค่าเสียหายเพิ่มต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2564

• เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ยื่นฟ้องบริษัท
เป็นคดีใหม่ ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�าที่ 410/2564 เรียกค่าเสียหายเป็นค่า
ปรับตามสัญญาและค่าชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดอกเบี้ย
ผิดนัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,924,281.33 บาท ซึ่งคดีดังกล่าวถือเป็นคดีโครงการ
เดียวกันกับคดีซึ่งบริษัทได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนแล้ว ตามคดีหมายเลขด�าที่ 1998/2562 ดัง
กล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้ส�านักงานกฎหมายด�าเนินการอยู่ระหว่างเตรียม
ยื่นค�าให้การต่อศาลตามขั้นตอน

• เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียน จาก 
588,998,932.5 บาท เป็น 330,476,304.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจ�านวน 
1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ CHO-W2 และคงเหลือ
จากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ที่ครบก�าหนดเวลาแล้วแต่
บริษัทไม่ได้ขยายเวลาเพิ่มเติม
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• เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 330,476,304.25 บาท เป็น 
438,645,156.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 432,675,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด ได้แก่ Ad-
vance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)

• เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ Koo Dom Investment Limited Liability 
Company “Koo Dom” และ AROGO Capital Acquisition Corporation “AROGO” ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมการส�าหรับการระดมทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company 
“SPAC” ในประเทศสหรัฐอเมริกา

• เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัท AROGO Capital Acquisition Corp. (“AROGO” หรือ “บริษัทย่อย”) 
ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (The U.S. Securities 
and Exchange Commission) เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ NAS-
DAQ

• เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เอเจ แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“AJA”) ท�าการศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนประกอบและราคาของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อความเป็นไปได้ที่จะผลิต ประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน หรือบางส่วน และตัวแบตเตอรี่รถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุนของการจัดสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในการจ�าหน่าย
และให้ลูกค้า ได้ใช้บริการหลังการขาย

• เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่โรงงานและ
สายการผลิตของบริษัทในจังหวัดขอนแก่น บริษัทได้ประเมินแล้วเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญและอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทมีประกันภัย
คุ้มครองความเสียหายจากอุทกภัยในวงเงินทุนประกันที่ 10 ล้านบาท

• เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced 
Electric Machines Ltd. (AEM) บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแบบยั่งยืนชนิดไม่มีแม่เหล็กและแร่หายาก 
(Rare Earth) จากประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero emissions)

• เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทหลักในกิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม (Joint Venture 
CKKM) ร่วมกับกิจการค้าร่วม CRRC (CRRC Consortium) ประกอบด้วย 1. CRRC Nanjing Puzhen 
Co., Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน) และ 2. Singapore CRRC Puzhen Railway Vehi-
cles Service Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า CKKM-
CRRC (CKKM-CRRC Consortium) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: 
MOA) กับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ�ากัด (“KKTS”) เพื่อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมด�าเนินโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
ต้นแบบสายเหนือ-ใต้ รวมถึงโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น สายสีแดง (ส�าราญ-
ท่าพระ) 

• เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท จ�านวน 249,427,157  บาท มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ�านวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทั้งที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และครั้ง
ที่ 2/2564) จ�านวน 476,992,144 หุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจ
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : 
RO) จ�านวน 520,716,484 หุ้น

• วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ได้แจ้งต่อบริษัท AROGO ได้รับอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้น IPO  ในรูปแบบ SPAC ในชื่อบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. หรือ “AOGO” โดย
ต่อมาสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้นจ�านวน 108 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจประเภท
เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
จ�านวน 15 ครั้ง บริษัทฯ ได้รับเงินเป็นจ�านวนรวม 430 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้แปลงสภาพจ�านวน 380 ล้าน
บาท ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นเพิ่มทุนสามัญจ�านวน 473,603,529 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพจ�านวน 50 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว
จ�านวน 118,400,882.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 448,877,186.50 บาท 
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	1.1.3	การออกและเสนอขาย	
													ตราสารทุนและตราสารหนี้

(1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564 จ�านวน
มูลค่า 545,300,000 บาท

การใช้เงิน/รายละเอียด จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน

1 เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ ขยายศูนย์ซ่อมครบ

วงจร “สิบล้อ 24 ชั่วโมง และเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด�าเนินงานส�าหรับโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว และ/หรือ ที่

ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนสร้าง

อาคารซ่อมบ�ารุงรถโดยสารตามเขตเดินรถทั้งหมด 4 

เขต และ/หรือ งานรถ NGV 489 คัน และศูนย์ซ่อม

35.96 ล้านบาท ก.พ. - มิ.ย. 2562

2. ใช้ช�าระหนี้เดิม 154.90 ล้านบาท ก.พ. - มี.ค. 2562

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 354.44 ล้านบาท ก.พ. -มี.ค. 2562

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564 จ�านวน
มูลค่า 300,000,000 บาท

การใช้เงิน/รายละเอียด จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน

1. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ ลงทุนเพิ่มศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริหารโครงการ งานบริการซ่อมบ�ารุง

รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก ลงทุนในกลุ่มสินค้า

ออกแบบพิเศษ เพื่อขยายก�าลังผลิตการประกอบ

รถล�าเลียงอาหาร ยานยนต์ออกแบบพิเศษเพื่อการ

พาณิชย์เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซ่อม

บ�ารุง และเป็นเงินทุนในการด�าเนินการโครงการใหญ่

ซึ่งมีการทยอยจ่ายเงิน

30.00 ล้านบาท ต.ค.- ธ.ค. 2562

2. ใช้ช�าระหนี้เดิมในระยะเวลาที่ยังไม่มีการใช้เงินตาม

แผน บริษัทจะท�าการช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงิน

221.50 ล้านบาท ต.ค. - ธ.ค. 2562

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 48.50 ล้านบาท ต.ค.- ธ.ค. 2562
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การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565 จ�านวน

มูลค่า 71,000,000 บาท

การใช้เงิน/รายละเอียด จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน

1.เพื่อใช้ในการลงทุนขยายศักยภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม

บริหารโครงการ งานบริการซ่อมบ�ารุงรถโดยสาร

ขนาดใหญ่ รถบรรทุก  ลงทุนในกลุ่มสินค้�าออกแบบ

พิเศษ เพื่อขยายก�าลังผลิตการประกอบรถล�าเลียง

อาหาร ยานยนต์ออกแบบพิเศษเพื่อการพาณิชย์ 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซ่อมบ�ารุง และ

เป็นเงินทุนในการด�าเนินการโครงการใหญ่ซึ่งมีการ

ทยอยจ่ายเงิน  ดังนั้นในระยะเวลาที่ยังไม่มีการใช้

เงินตามแผน บริษัทจะท�าการช�าระคืนเงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินเพื่อรักษาการด�ารงอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อผู้ถือหุ้นไม่ให้สูงขึ้นตามแผน  

5.0 ล้านบาท ก.ย. 2563

2.ใช้ช�าระหนี้เดิมในระยะเวลาที่ยังไม่มีการใช้เงินตาม

แผน บริษัทจะท�าการช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน

40.00 ล้านบาท ก.ย. 2563

3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 26.00 ล้านบาท ก.ย.-ต.ค. 2563

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้

ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวนมูลค่า 101,700,000 บาท

การใช้เงิน/รายละเอียด จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน

1. โครงการผลิตรถให้กับการไฟฟ้า 11.70 ล้านบาท เม.ย. – มิ.ย. 2564

2. โครงการซ่อมปืนใหญ่ให้แก่กองทัพบก 20.00 ล้านบาท เม.ย. – ก.ย. 2564 

3. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 25.00 ล้านบาท เม.ย. – ธ.ค. 2564

4. ช�าระคินเงินกู้ยืม 50.70 ล้านบาท เม.ย. – มิ.ย. 2564
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(2)	 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น
 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นและมีหลักประกัน ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 
ครบก�าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 เป็นจ�านวนเงิน  90,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังนี้

การใช้เงิน/รายละเอียด จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน

เพื่อใช้ช�าระคืนหนี้ของบริษัท 90.00 ล้านบาท มิ.ย. – ธ.ค. 2564

หมายเหตุ : ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับ
แนวทางก�ากับดูแล subordinated perpetual bond ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก�าหนดได้อย่างถูกต้องดังนี้ 
1. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับ
ที่ 5)
2. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2564 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 5) 
3. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 
4. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 4)
5. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2564 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 6) 
6. ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ
ให้บริการลูกค้าส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) 
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	1.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บรษิทัฯ มกีารพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศ
กรมขนส่งทางบก จนได้รบัการรบัรองการขึน้ทะเบยีนให้เป็นผูผ้ลติรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรือ่งหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการให้ความเหน็ชอบแชสซ ีและตวัถงัรถทีใ่ช้ในการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของลกัษณะ 6 (รถพ่วง) ลกัษณะ 7 (รถกึง่พ่วง) และลกัษณะ 
8 (รถก่ึงพ่วงบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ และบรกิารของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
บรษิทัฯ มวีศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญ และความเข้าใจในผลติภณัฑ์ สามารถให้ค�าแนะน�ากบัลกูค้าได้เป็นอย่างด ี กอรปกบัผลติภณัฑ์ของบริ
ษทัฯ เป็นผลติภัณฑ์ทีม่มีาตรฐาน และมกีารควบคมุทกุกระบวนการออกแบบ และการผลติ ตามข้อก�าหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และผ่านการรบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบนั TUV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทัง้ผ่านการรบัรอง
ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล อาท ิมาตรฐานความปลอดภยัของสนิค้าทีน่�าเข้า และผลติเพือ่จ�าหน่ายในสหภาพยโุรป (CE Mark)  มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสนิค้าตามข้อก�าหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไม่หยดุยัง้ในการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืงานระบบวศิวกรรมต่างๆ โดยทมีวจิยั และพฒันาของบรษิทัฯ 
ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารปูแบบใหม่ และพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ อย่างต่อเนือ่ง ทกุผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ออกแบบหรอืเป็นผูค้ดิค้น
นวตักรรมดงักล่าว จะด�าเนนิการขอขึน้ทะเบยีนกบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้รบัอนสุทิธบิตัรมาแล้ว 22 รายการ (ข้อมลู
จนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564)

	1.2.1	โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงินรวม) ปี 2562-2564

หมายเหตุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part  การขายสนิค้าตวัอย่าง (รถต้นแบบ)  การขายสนิค้าในสต๊อก  เป็นต้น

     /2 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าบรหิาร รายได้ค่าเช่า ดอกเบีย้รบั และรายได้อืน่ๆ

   ตารางโครงสร้างรายได้ในประเทศและต่างประเทศ (งบการเงนิรวม) ปี 2562-2564

	1.2.2		ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 บรษิทัฯ ได้แบ่งกลุม่ผลติภณัฑ์ และบรกิารออกเป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product)    กลุม่
ผลติภณัฑ์ออกแบบพเิศษ (Special Design Product) และกลุม่บรหิารโครงการ และงานบรกิาร (Project Management and 
Services) โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ประเภทรายได้
ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ตามสัญญา 1,185.39 73.66% 350.41 54.08% 140.11 31.80%

รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 339.20 21.08% 277.06 42.76% 261.76 59.40%

รวมรายได้ 1,524.59 94.74% 627.47 96.84% 401.87 91.20%

รายได้อื่น/2 84.62 5.26% 20.49 3.16% 38.80 8.80%

รวมรายได้ทั้งหมด 1,609.21 100.00% 647.96 100.00% 440.67 100.00%

ประเภทรายได้
ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากในประเทศ 1,399.91 91.82% 574.26 91.52% 382.82 95.76%

รายได้จากต่างประเทศ 124.68 8.18% 53.21 8.48% 19.05 4.24%

- ประเทศในกลุ่ม CLMV/1 41.42 2.72% 20.89 3.33% 7.95 1.98%

- ประเทศอื่น ๆ/2 83.26 5.46% 32.32 5.15% 11.10 2.26%

รวมรายได้ทั้งหมด 1,524.59 100.00% 627.47 100.00% 401.87 100.00%
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 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก 
รถพ่วง-ก่ึงพ่วงท่ัวไปท่ี ลูกค้าส่ังซ้ือเพ่ือไปใช้ ขนส่งสินค้าตาม
ความต้องการเฉพาะ มีท้ังรถท่ีใช้เพ่ือการบรรทุกอย่างเดียว
โดยไม่ต้องการระบบวิศวกรรมท่ีมีเทคโนโลยีมากนักหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าส่ังผลิตตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึง
สามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มน้ีและคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ตามลักษณะการใช้งานได้ ดังน้ี

1.1 รถบรรทุกมำตรฐำน (Standard Truck : STD)

 กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-รถก่ึงพ่วง รูปแบบมาตรฐาน
ท่ัวไปซ่ึงมีความแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทุกน�า้หนัก
ได้ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของ
ระบบช่วงล่างเป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถรองรับน�า้หนักได้
มากท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ง่ายต่อการบังคับควบคุมยานพาหนะ ส�าหรับรถพ่วง และ
รถก่ึงพ่วง ท่ีบริษัทฯ สามารถผลิต และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ามี
ความหลากหลาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ 
อาทิ

1) Truck Chassis : 

หัวรถส�าหรับน�ามาประกอบกับตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ
2) Full Trailer :

รถพ่วงท่ีให้ Truck Chassis ลากจูงโดยใช้แขนลาก สามารถ
ออกแบบและผลิตได้หลายลักษณะ อาทิ รถพ่วงพ้ืนเรียบ รถ
พ่วงกระบะคอกสูง รถพ่วงตู้บรรทุกส�าหรับบรรจุสินค้าแห้ง 
รถพ่วงตู้บรรทุกท�าความเย็นส�าหรับสินค้าแช่แข็ง รถพ่วง
ดัมพ์ เป็นต้น
3) Semi-Trailer :

รถก่ึงพ่วงโดยใช้การลากจูงแบบใช้หัวลากท่ีติดต้ังจาน
ลาก สามารถผลิตได้หลายลักษณะ อาทิ รถก่ึงพ่วงแชสซี
คอนเทนเนอร์ รถก่ึงพ่วงพ้ืนเรียบ รถก่ึงพ่วงดัมพ์ รถก่ึงพ่วงตู้
บรรทุกสินค้า เป็นต้น
4) Beverage Truck :

เป็นรถส�าหรับใช้ในการขนส่งเคร่ืองด่ืม มีลักษณะพิเศษ คือ 
สามารถบรรจุสินค้าได้มากข้ึนและสามารถเปิดจากด้านข้าง
ด้วยระบบไฮดรอลิค ท�าให้ง่ายต่อการขนถ่ายสินค้า และ
สามารถป้องกันสินค้าจากฝนและฝุ่นจากภายนอกโดย
บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผู้ผลิตตู้อลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก

 1.2 งำนติดตั้งระบบ NGV

   บริษัทฯ รับติดตั้งเครื่องยนต์ NGV และถัง NGV ให้กับ
รถ พ่วง และรถบรรทุกขนส่งทุกประเภท ซึ่งเป็นทางเลือก
ใหม่ในการใช้พลังงานท่ีคุ้มค่ากับสภาวะราคาน้�ามันท่ีสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั้งระบบ NGV 
แบบ 100% การติดตั้งระบบ NGV แบบเชื้อเพลิงร่วม เป็นต้น 
บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ให้กับรถบัสประจ�าทาง
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั้งถัง

1 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
มำตรฐำน
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ส�าหรับบรรทุกแก๊ส NGV ให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการกับ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

1.3 งำนข้ึนรูปและประกอบตู้โลหะ

        (Fabrication Works, others : FAB)

     บริษัทฯ มีเคร่ืองตัดเลเซอร์ท่ีทันสมัย และเคร่ืองจักร
ในการพับและเช่ือมโลหะจึงสามารถท�างานข้ึนรูปงานเช่ือม
และประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลูมิเนียม เป็นต้น เพ่ือน�าไป
ติดต้ังบนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-ก่ึงพ่วง โดยบริษัทฯ 
สามารถออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกับแชสซี
รถทุกรุ่น ทุกย่ีห้อได้ รวมท้ังออกแบบและพัฒนาการผลิตตู้โค
รงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง ส�าหรับติดต้ังอุปกรณ์ส่ือสาร
ส�าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือส่งออก

1.4 งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Know How)

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพัฒนารูปแบบตัว
ถังรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถังรถและ
อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วจ�านวน 103 รายการ 
รวมท้ังอยู่ระหว่างการข้ึนทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกจ�านวน 21 รายการ รวมท้ัง ทีม
งานของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตัวถัง
และติดต้ังระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-
ก่ึงพ่วง มายาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สิทธิในการใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
บางรายการ เช่น แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีใน
การประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้�าหนักเบา เป็นต้น ให้แก่ลูกค้า
ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก 
รถพ่วง-ก่ึงพ่วงในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจ�านวนสินค้า
ท่ีลูกค้าผลิตโดยอาศัยแบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯ  ซ่ึงอยู่
ระหว่างเจรจา
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 กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุ่มรถ
บรรทุก รถพ่วง-ก่ึงพ่วง ท่ีต้องมีการออกแบบพิเศษตามความ
ต้องการใช้งานของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีท่ี
สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมท่ีแม่นย�าในการใช้งาน 
ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มน้ีและคุณสมบัติเบ้ือง
ต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังน้ี

2.1 รถสนับสนุนภำคพ้ืนดินภำยในสนำมบิน 
         (Ground Support Equipment : GSE)

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส�าหรับใช้ในสนามบิน
ท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยี
ระบบวิศวกรรมท่ีสลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ต้อง
มีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลท่ีเข้มงวดจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เช่น องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) หน่วยงานการท่าอากาศยาน
ของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนับสนุนภาคพ้ืนดินภายใน
สนามบินน้ีเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีท�ารายได้ให้แก่บริษัทฯ ใน
สัดส่วนสูงสุดมาตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ รถล�าเลียง
อาหารส�าหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักท่ีบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจครัวการบินท้ังในประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีหลากหลายประเภท อาทิ
1)รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-loaders 
Truck) : เป็นรถท่ีใช้ในการล�าเลียงอาหารจากครัวการบิน
ซ่ึงเป็นหน่วยบริการภาคพ้ืนดิน (In-flight services) ข้ึนสู่
เคร่ืองบินเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ สามารถพัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ส�าหรับเคร่ืองบินท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับเคร่ือง
บินทุกรุ่นทุกขนาดได้ รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีการประกอบ

ตัวถังและติดต้ังระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกร
คนไทยท้ังหมด โดยความภูมิใจล่าสุดของบริษัทฯ คือ รถ
ล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบินแอร์บัส A380  ซ่ึงปัจจุบันนับ
ว่าเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และต้องอาศัย
เทคโนโลยีระบบวิศวกรรมท่ีเท่ียงตรง แม่นย�าอย่างมาก รถ
ล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบินแอร์บัส A380 คันแรกของบริ
ษัทฯ ได้ส่งมอบไปยัง Emirates Flight Catering ในปี 2549  
และมีการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตลอดมาจนถึงปีปัจจุบัน 
โดยคาดว่าในอนาคตจะยังมีค�าส่ังซ้ือเข้ามาอย่างต่อเน่ือง
 จุดเด่นของรถล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบินขอ
งบริษัทฯ คือ มีการออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานส�าหรับ
เคร่ืองบินทุกขนาด ต้ังแต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบท่ี
ทันสมัยมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น แบบ 
Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal 
Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน 
สามารถออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
อากาศในประเทศท่ีลูกค้าน�าไปใช้งาน เช่น ประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง ซ่ึงรถล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบินจะต้อง
สามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความสะอาดของอาหารท่ี
บรรทุกอยู่ภายในได้ รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบินขอ
งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเร่ืองระบบการ
ท�างานท่ีเท่ียงตรงและความง่ายในการรักษาความสะอาด 
สามารถปรับระดับการข้ึนลงได้ตามความต้องการในการ
ใช้งานของเคร่ืองบินในแต่ละรุ่น ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ขนาด ดังน้ี

2 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบพิเศษ
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2) รถบันไดข้ึนเคร่ืองบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถ
บันไดส�าหรับใช้ในการข้ึน-ลงเคร่ืองบินของผู้โดยสารแทน
ทางข้ึน-ลงแบบงวงช้าง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ท่ีมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลท่ีเข้มงวดจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

3) รถบันไดกู้ภัย (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบันได
กู้ภัย ส�าหรับใช้ในการข้ึน-ลง เคร่ืองบินในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึง
บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตรถบันไดกู้ภัยส�าหรับเคร่ืองบิน
แอร์บัส A380 ด้วย ในปัจจุบันถือว่าเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก

4) รถติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนภาคพ้ืนดินอ่ืนๆ : บริษัทฯ 
รับจ้างออกแบบ และผลิต ให้กับสายการบินต่างๆ อาทิ รถ
ซ่อมบ�ารุงเคร่ือง รถขนกระเป๋า รถล�าเลียงผู้ป่วย รถดูดส่ิง
ปฏิกูล Water Tank เป็นต้น

 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลง
นามสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ HANAOKA SHARYO 
Co.,Ltd. จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงมานาน
ในการผลิตและประกอบรถบริการใช้งานในสนามบินต่างๆ 
ท่ัวโลก เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถ
ล�าเลียงกระเป๋าข้ึนเคร่ืองบิน เป็นต้น เพ่ือร่วมเป็นพันธมิตร
ในการผลิตและท�าการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ground Sup-
port Equipment ร่วมกัน 

2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบพิเศษ
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2.2  รถดับเพลิงและรถกู้ภัย(Fire Fighting Truck : FFT)

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษส�าหรับใช้ในการดับ
เพลิงและกู้ภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุอัคคีภัยท้ังในท่ีราบและ
อาคารสูง โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้
ผลิตรถดับเพลิงและรถกู้ภัยรายใหญ่ของโลกทางแถบยุโรป 
รถดับเพลิงและรถกู้ภัยของบริษัทฯ มีจุดเด่นท่ีมีคุณสมบัติ
แตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน อาทิ
1) รถดับเพลิงและกู้ภัยส�าหรับอาคารสูง : บริษัทฯ ได้
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถ
ออกแบบรถกู้ภัยท่ีมีบันไดสูงสุดได้ถึง 53 เมตร โดยมีการ
ผลิตและจ�าหน่ายคร้ังแรกเม่ือปี 2553 ส่งมอบให้กับเทศบาล
เมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2) ป๊ัมดูดน้�าและใบพัด : ผลิตจากวัสดุอัลลอย ซ่ึงมีความ
ทนทานต่อทุกสภาพน้�า สามารถใช้ได้กับ น้�าจืด �าเค็ม และ
น้�ากร่อย
3) แรงดูดน้�า : สามารถปรับความดันส�าหรับดูดน้�าได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า
 จากคุณสมบัติท่ีแตกต่างดังกล่าวข้างต้นท�าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นท่ีต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่าง
ประเทศ อาทิ บังคลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น และกลุ่มลูกค้า
ในประเทศ ท้ังหน่วยงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
อาทิ องค์การบริหารส่วนต�าบล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ 
บริษัท ปตท.สผ. จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น
 รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัย 
พร้อมประตูบานเลื่อนท�าด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้�าได้ 
ภายในมีลิ้นชักแบบรางเลื่อนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ส่วน
ด้านล่างของประตูบานเลื่อนถัดจากห้องโดยสารสามารถ
เปิดออกเป็นบันไดได้ และภายในตู้เก็บอุปกรณ์จะมีการติด
ตั้งอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นไว้
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2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบพิเศษ

2.3 ยำนยนต์ส�ำหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY)

 เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะส�าหรับการใช้งานในกองทัพเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก กองทัพอากาศกองทัพเรือ 
บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์ส�าหรับกองทัพให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานท่ีทางกองทัพต้องการ โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ 
ได้รับการว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบต่างๆ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดเบา แบบ 50 และแบบ 51 
(M1) ขับเคล่ือนแบบ 4x4 (หลังคาผ้าใบ หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 และรุ่น  M35A2 
รถล�าเลียงพล เป็นต้น

2.4 งำนซ่อมบ�ำรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB)

 เป็นกลุ่มงานรถไฟท่ีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และความต้องการ
ของลูกค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พัดลมช้ัน 3 
เป็นตู้แอร์ช้ัน 2 จ�านวนท้ังส้ิน 20 ตู้ ซ่ึงได้ส่งมอบให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเม่ือปี 2549 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

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

 บริษัทฯ สามารถผลิตรถก่ึงพ่วงออกแบบพิเศษได้ต้ังแต่ขนาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพ่วงขนาด 14 เพลา และ 16 เพลา 
เพ่ือใช้ในการขนส่ง อาทิ เคร่ืองจักรกลหนัก โบก้ีรถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถพ่วงพิเศษ 
16 เพลา ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพ่ือบรรทุกช้ินส่วนถนนคอนกรีตส�าเร็จรูป ส�าหรับใช้ในการประกอบถนนเป็น
ทางด่วน ซ่ึงถือว่าเป็นรถพ่วงท่ียาวท่ีสุดในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกว่า 24 เมตร (ไม่รวมแขนลาก) รองรับน้�า
หนักระหว่าง 100-160 ตัน/ก้อน โดยระบบการท�างานของเพลาท้ัง 16 เพลา มีความสัมพันธ์กับรัศมีการเล้ียวของหัวรถลาก ท�าให้
รถพ่วงท่ีมีขนาดใหญ่สามารถหักเล้ียวได้ง่ายข้ึน หากมีความจ�าเป็นจะต้องเล้ียวให้มีรัศมีวงเล้ียวท่ีแคบลงหรือกว้างข้ึน ก็สามารถ
ท�าได้ด้วยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซ่ึงทุกล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน นอกจากน้ียังสามารถปรับ
ระดับความสูงต่�าของพ้ืนบรรทุกได้ระหว่าง + 300 มิลลิเมตร
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3.
กลุ่มบริหำรโครงกำร

และงำนบริกำร

 กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ หมายถึง กลุ่มงานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับ
สากล เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงาน
วิศวกรรมและด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถน�าเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้า
ได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการต่างๆ ดังนี้

	กลุม่บรหิารโครงการ
							1.	กลุ่มบรหิารโครงการโครงการบรหิารสร้างเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง
														(Offshore	Patrol	Vessel	:	OPV)
 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส 
จ�ากัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทัพเรือ จาก
บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ใน
ส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลือ 380 
โวลต์และบริษัทที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านงานจัดซื้อ งานบริหารการเงิน งานคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ
งานซ่อมบ�ารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์  www.theopv.com) โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะ
เวลา 4 ปี และท�าการส่งมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�านี้ได้ในปี 2556 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งล�าแรกของประเทศไทย 
ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือล�านี้แล้วว่า “เรือหลวงกระบี่” และ
ในปี 2560
 บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการน�าแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพื่อ
การพาณิชย์ได้เป็นเวลา 4 ปี บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก หากทาง
กองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด มีโครงการที่จะสร้างเรือล�าใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์ทาง
ทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ากัด สร้างเรือตามแบบเรือดัง
กล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ท�าสัญญาข้อตกลงไม่ท�าธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น ในอนาคต หากมีการรับงานบริหาร
โครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
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 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด (“Linfox”) และบริษัท    เอกชัย 

ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมส�าหรับรถบรรทุก   รถ

พ่วง-กึ่งพ่วง ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถ

ทั้งหมดมากกว่า 2,000 คัน ในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center 

(DC) จ�านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ล�าลูกกา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง และศูนย์ขอนแก่น อีกทั้งบริษัทฯ 

ได้เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ท�าการเช่าพื้นที่ ที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่ อ�าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนักส�าหรับรถบรรทุก ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อม

บริการจากลูกค้าของบริษัทรายอื่น และลูกค้าทั่วไป ท�าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าที่ศูนย์ซ่อมวังน้อย

เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นท�าเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อมบริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tes-

co-Lotus ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายต้องการที่จะท�าสัญญา งานซ่อมบ�ารุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM)  กับบริษัทฯ 

และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ

 โดยบริษัทได้รับสัญญาให้เพิ่มศูนย์บริการซ่อมบ�ารุงกับ Tesco-Lotus ใน DC ที่ทาง Tesco-Lotus เพิ่มขึ้น และมี

จ�านวนรถเพียงพอส�าหรับการเพิ่มศูนย์บริการซ่อมบ�ารุงด้วย

							3.	โครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
												(KKU	Smart	Transit)
 เป็นโครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ที่ใช้ระบบ Smart Transit  
ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ และ Application ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ ปัจจุบันเป็นโครงการ Smart Transit ตัวอย่างให้กับหลาย
องค์กรเพื่อศึกษาดูงาน ในเรื่องการด�าเนินการด้าน Smart ขนส่งมวลชน

							2.	โครงการบริการงานซ่อมบ�ารุงและศูนย์ซ่อมส�าหรับ
													Linfox	&	Tesco-Lotus	Project
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		กลุม่งานบรกิาร
 1.	ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก
 ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวังน้อย และสาขาพัทยา เป็นศูนย์ซ่อมรถ
บรรทุก และงานซ่อมบริการเพิ่มจากโครงการบริหารซ่อมบ�ารุงรถบรรทุกให้กับรถ Tesco-Lotus รวมทั้งลูกค้าทั่วไป และซ่อม
บริการให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทฯ 

 2.	ศูนย์ซ่อม	One	Stop	Service	
 บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ “สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO” โดยบริษัทฯ 
ได้ด�าเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2565 ใช้เงินลงทุนประมาณ 350 
ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการ
เดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดด�าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการด�าเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการส�ารวจความ
ต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้  บริษัทวางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน ต่อภาษี ประกัน
ภัยพร้อมจ�าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการ
ซ่อมแซมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ 

 3.	โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาต	ิ(NGV)ให้กับ
																		องค์การขนส่ง		มวลชนกรุงเทพ		(ขสมก.)	พร้อมซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถ
																		โดยสาร	ระยะเวลา	10	ปี
 กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและว่าจ้างซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ�านวน 
489 คนั กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าโครงการทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้าน
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และงานบริการ 2,370 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ด�าเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จ�านวน 489 คัน  และเมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบตามสัญญาฯ ตามก�าหนดเรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
รถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี
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        รายละเอียดการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)

	3.	การตลาดและภาวะการแข่งขัน
  
(ก)	 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส�าคัญ
		3.1	การตลาด

 1)	กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	(Product)
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย 
โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่จะถูกสอบถามโดยละเอียดจากทีมงาน
ฝ่ายขาย และมีการศึกษาข้อมูลการใช้งานของลูกค้าเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และสามารถประหยัดต้นทุนได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตัวถังและตัวตู้รถบนรถเดิมที่ใช้อยู่ให้มีสภาพเหมือน
ใหม่ 80% โดยมีต้นทุน 60% มีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีที่ลูกค้าเลือกใช้ การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมีคุณภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 
9001:2015 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งผ่านและ เก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงาน
เสร็จที่มีความสมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบการใช้งาน 
 การให้บริการหลังการขายและการบ�ารุงรักษาเป็นอีกส่วนงานที่บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการด้านงานบริการของบริษัทฯ ที่ว่า “ล้อที่หมุนน�าเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริการงานขนส่งของท่าน และเรา
ตระหนักถึงความส�าคัญในจุดนี้ เราจึงเน้นบริการหลังการขายเป็นพิเศษ เพื่อที่จะให้ล้อทุกล้อของรถบรรทุกของท่าน
หมุนอยู่เสมอในทุกสถานการณ์”
  ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังไม่มีความช�านาญในการผลิต หรือมีข้อก�าหนดไม่ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ
ผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความช�านาญ และมีศักยภาพในการผลิต ผ่านการท�าสัญญาร่วมมือทาง
ธุรกิจ หรือจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพื่อที่จะได้สามารถก�าหนดสัดส่วนในการลงทุน 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการด�าเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจน
ในแต่ละกรณี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการทุกประการของลูกค้า

ครั้งที่ส่ง
มอบรถ

จ�านวน วันที่ส่งมอบ รายละเอียด

ครั้งที่ 1 100 คัน 26 เมษายน 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 2 100 คัน 27 พฤศจกิายน 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

ครั้งที่ 3 100 คัน 17,26 ธนัวาคม 2561 ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 15 มกราคม 2562 

ครั้งที่ 4 40 คัน
60 คัน
89 คัน

20 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562

ได้รับเงินค่ารถ วันที่ 15 มีนาคม 2562 และ 
วันที่ 11 เมษายน 2562
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 2)	กลยุทธ์ด้านราคา	(Price)
 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยค�านึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้า
รับงาน การก�าหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกก�าไรส่วน
เพิ่ม (Cost Plus Margin) ต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนส่วน
ประกอบ ค่าแรงทางตรงที่ค�านวณจากประมาณการชั่วโมงการผลิตที่คาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ปันส่วนเข้างาน ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอุปกรณ์ และ
ต้นทุนการรับประกัน เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายวิศวกรและฝ่ายผลิตจะต้องร่วมกันถอดแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
โดยละเอียดเพื่อน�าไปประกอบในการค�านวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์และชั่วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์
หรือส่วนประกอบที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะมีการก�าหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดส�าหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการค�านวณต้นทุนด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาที่เสนอให้แก่ลูกค้าจะต้องพิจารณาควบคู่กับ
ระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน
 ในกรณี มีการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
จะมีนโยบายการก�าหนดราคาซื้อขายระหว่างกันโดยพิจารณาจากต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบวกส่วน
ต่างร้อยละ 5 เนื่องจากในบางกรณี ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการน�าตู้ไฟเบอร์กลา
สน�้าหนักเบามาประกอบติดตั้งด้วย หรือลูกค้าสั่งซื้อตู้ไฟเบอร์กลาสน�้าหนักเบาจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการ
ประกอบและติดตั้งตู้ไฟเบอร์กลาสน�้าหนักเบาเชื่อมเข้ากับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทย่อยจะท�า
ใบสั่งงานมายังบริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบและติดตั้งให้

	 3)	กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)
 บริษัทฯ เน้นการจ�าหน่ายสินค้าด้วยวิธีการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกจาก
ทีมขายที่มีประสิทธิภาพผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลงาน และติดต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายขาย
ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายต่างประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 
 1.	ทีมขายในประเทศ
  1.1 ทีมขายส�าหรับลูกค้าเอกชน : เป็นทีมขายที่ท�าหน้าที่ขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนในประเทศ 
โดยมีรูปเเบบการขาย 2 เเบบ คือ

• ขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจผลิตเเละจ�าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการเลือก
ที่จะให้บริษัทจัดหาหัวรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลือกที่จะซื้อหัวรถมา
จากตัวเเทนจ�าหน่ายรถกระบะบรรทุกโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, 
MITSUBISHI เป็นต้น โดยน�ามาให้บริษัทเป็นผู้ผลิตเเละติดตั้งประกอบตัวตู้ หรือรถพ่วง
ต่างๆ เข้ากับส่วนแชชซีของหัวรถ

• ขายผ่านบริษัทตัวเเทนจ�าหน่ายรถกระบะบรรทุก โดยทีมขายจะเข้าไปติดต่อกับตัวเเทน
จ�าหน่ายรถกะบะบรรทุกโดยตรง เพื่อผลิตเเละติดตั้งตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ให้กับตัวแทน
จ�าหน่าย เมื่อลูกค้าสั่งซื้อรถกระบะบรรทุก พร้อมให้ตัวเเทนจ�าหน่ายตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ตัว
เเทนจ�าหน่ายจะส่งงานมายังบริษัทให้เป็นผู้ผลิตเเละติดตั้งอีกทอดหนึ่ง

  1.2 ทีมขายส�าหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายที่เน้นการขายสินค้าให้กับหน่วยงาน
ราชการ  โดยสินค้าที่จ�าหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน�า้ รถบรรทุกเสาไฟฟ้า รถ
                                      ขนเครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น
  1.3 ทีมขายเฉพาะโครงการ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสินค้าที่ใช้เฉพาะโครงการ อาทิ ผลิตรถ
ที่ใช้ในกองทัพ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น
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2.	 ทีมขายต่างประเทศ : เน้นการขายไปยังสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support 
Equipment (GSE) ส�าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders 
Truck) ซึ่งจะมีขอบเขตการขายไปยังประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงการค้า กับ Doll Fah-
rzeugbau GmbH ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ จะขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย (Dealer) ที่เข้าประมูลงานของบริษัท
ลูกค้าในต่างประเทศ หรือบริษัทฯ จะจ�าหน่ายเองโดยตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง Dealer เป็น
ผู้รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบ�ารุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศนั้นๆ ตามช่วงระยะเวลารับประกันของสินค้า 
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการหลังการขายดังกล่าว ทั้งนี้หากบริษัทฯ จะท�าการตลาดและเข้าเสนอ
งานหรือร่วมประมูลงานกับบริษัทลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง จะมีต้นทุนสูงกว่าการขายผ่าน Dealer  ในส่วนค่าใช้
จ่ายบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มต้นทุนในการค�านวณราคาเสนอขายด้วย 
 
  ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ดังนี้

• ประมาณร้อยละ 86% ของยอดการขายต่างประเทศ มาจากลูกค้าในกลุ่มเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ เกาหลี 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น 

• ประมาณร้อยละ 14% เป็นสินค้ารถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน ขายไปยังทุกประเทศทั่วโลก อาทิ 
นิวซีแลนด์ เป็นต้น

	 4)	กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย	(Promotion)

 1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลังการขายเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการหลังการขายกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจาก
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การให้ค�าปรึกษาและการซ่อมบ�ารุง
เครื่องยนต์ด้วยระบบ IT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทางไกล (Remote service) และการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้งาน เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นงานบริการหลังการขายอื่น ๆ และมีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน 
 2. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้
สินค้าโดยตรง โดยการน�าเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
สื่อทางอิเล็คโทรนิคต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าโดยตรง
 3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานที่ดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้าต่าง
ประเทศ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งท�าให้สามารถดูแลและบริการ รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3.2	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัทฯ ผลิตเเละจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่
ท�าธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตเเละจ�าหน่ายสินค้าที่มีจุดกระจายสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศ เเละหน่วยงานราชการ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะผลิตตามค�าสั่งซื้อของ
ลูกค้า (Made to Order) โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ดังนี้

 1.	กลุ่มลูกค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ค้าปลีก คือกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เช่น รถขนอ้อยแบบเทข้าง รถพ่วง-กึ่งพ่วงพิเศษ รถพ่วงดัมพ์-กระบะ
ดัมพ์ รถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต�า่ รถพ่วงตู้ไฟเบอร์กลาส รถพ่วงพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ (Pre-
sentation X-Lift) รถขนส่งก๊าซแบบท่อยาว ตู้ห้องเย็น (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย) เป็นต้น 
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 2.	กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline ca-
tering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพื้นดินภายในสนามบิน ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน คือกลุ่มลูกค้าหลักต่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment (GSE) 
ส�าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น

 บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยส�าคัญ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

(ข)	 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

 ภาวะอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่มียอดจ�าหน่ายสูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 
ประเภท Ground Support Equipment (GSE) ส�าหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถล�าเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน 
(Catering Hi-loaders Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบ่งออก
เป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการบิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจการบิน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ชี้แจงว่าในปี 2564 ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอัตราเพิ่มขึ้น 
6.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 และปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดย
ก�าลังการขนส่ง (Available Cargo Tonne-Kilometers หรือ ACTKs) ในปี 2564 มีจ�านวนต�่ากว่าปี 2562 อยู่ 10.9% ส่ง
ผลให้ผลตอบแทน (yield) และรายได้ของผู้ขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้สายการบินยังพอจะมีรายได้หลังจากการที่เที่ยวบิน
ขนส่งผู้โดยสารระยะไกลได้รับผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีเรตค่าขนส่งที่สูงกว่าในปี 2562 เกือบ 

ล�าดับ ชื่อลูกค้าในประเทศ สินค้าที่ขาย

1 ศนูย์ซ่อมสร้างสิง่อุปกรณ์สายสรรพาวธุ กรมสรรพาวธุ
ทหารบก 

บ�ารงุปืนใหญ่ให้ขนาด 105 มม. (Full Trailer )  

2 บรษิทั บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวลิด์ไวด์ไฟลท์
เซอร์วสิ จ�ากดั

รถล�าเลยีงอาหารส�าหรบัเครือ่งบนิ

3 บรษิทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากดั รถขนอ้อยแบบเทข้าง 

4 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 

ล�าดับ ชื่อลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าที่ขาย

1 Shimizu ญี่ปุ่น รถดับเพลิง

2 MAN Truck and Bus Hong Kong 
Limited

ฮ่องกง รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน

3 Automation Electrotex Rearmat-
ies

สิงคโปร์ รถตู้คอนเทนเนอร์

4 Morita ญี่ปุ่น รถบรรทุก

5  SATS Airport Service  สิงคโปร์ รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน
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150% ทั้งนี้ ปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศใรปี 2565 มีดังนี้
- การค้าสินค้าทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และการผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 
4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
- อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อการขายยังอยู่ในระดับต�่า ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพราะเหล่าผู้ประกอบการ
จะหันมาใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เทียบกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี
- การเร่งตัวของจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (Advanced Economies) ท�าให้เกิด
ความต้องการชุด PPE เป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกขนส่งทางอากาศ
(ที่มา : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA)

ธุรกิจโลจิสติกส์
 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจ�าปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าจ�านวนรถบรรทุกจดทะเบียน (สะสม) 
ทั่วประเทศ มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,201,832 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.55 และจ�านวน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สะสม) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 435,477 
ฉบับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 13.32

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบจ�านวนรถบรรทุกจดทะเบียน	(สะสม)	ทั่วประเทศ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2564

        
 ( ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/ )

ตารางข้อมูลสถิติจ�านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ�านวนผู้ประกอบการขนส่ง	ทั่วประเทศ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2564

(ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/# ) 

 การแข่งขัน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริ

ประเภทรถ
จ�านวนรถ	(คัน) ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง31	ธนัวาคม	2564 31	ธนัวาคม	2563

  รวมรถบรรทุก 1,201,832 1,173,801 5.55

  แยกเป็น  - ไม่ประจ�าทาง 381,427 361,357 0.98

                   - ส่วนบุคคล 820,405 812,444 2.39

ประเภทรถ
จ�านวนใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่ง	(ฉบับ)	
จ�านวนผู้ประกอบการขนส่ง	(ราย)	

2564 2563 2564 2563

  รวมรถบรรทุก 384,717 384,273 384,717 384,273

  แยกเป็น  - ไม่ประจ�าทาง 35,425 32,985 35,425 32,985

                   - ส่วนบุคคล 349,292 351,288 349,292 351,288
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ษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ่งมีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติด
ตั้งระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่มีการจ�าหน่ายโดยทั่วไป จึงท�าให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจ�านวน
ไม่มากนัก โดยจะมีคู่แข่งที่ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บ้าง 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตัวถังและดัดแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ 
อาทิ รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมีคู่แข่งซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่แข่งขันในประเทศและต่างประเทศโดยแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์

คู่แข่งขันในประเทศ

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ�ากัด ไทย รถพ่วงและรถกึง่พ่วง

2.บริษัท ไฮโดรควิพ จ�ากัด ไทย เครือ่งจกัรและอปุกรณ์เพือ่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรมและหน่วยงานราชการ 

ต่างๆ

3.บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ�ากัด ไทย รถบรรทกุ รถกึง่พ่วงส�าหรบัหน่วยงาน
ราชการ 

4.บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง ไทย รถพ่วงและรถกึง่พ่วง

5.กลุ่มบริษัท  NEXT และบริษัทในเครือ ไทย ยานยนต์ไฟฟ้า

6.กลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าไทยและบริษัทในเครือ ไทย ยานยนต์ไฟฟ้า

7.บริษัท ผลิตรถทางการแพทย์ ไทย อปุกรณ์และเคมภีณัฑ์ การแพทย์

คู่แข่งขันต่างประเทศ

Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถล�าเลยีงอาหารส�าหรบัเครือ่งบนิ /
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนาม
บนิ

Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถล�าเลยีงอาหารส�าหรบัเครือ่งบนิ /
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนาม
บนิ

DOLL Fahrzeugbau GmbH เยอรมนี รถล�าเลยีงอาหารส�าหรบัเครือ่งบนิ /
รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนาม
บนิ
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4.	การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

		ด้านการผลิต
 บริษัทฯ รับจ้างผลิตตามค�าสั่งซื้อลูกค้าเป็นหลัก (Made to Order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 
โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญของพนักงานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติด
ตั้งงานระบบวิศวกรรมส�าหรับรถบรรทุกประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ท�าสัญญากับลูกค้าจนสามารถ
ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 120 วัน ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะส่วนที่ต้องสั่งซื้อและส่งมาจากต่างประเทศ อีกทั้งขึ้นอยู่
กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิต
 บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ในการผลิตบนเนื้อที่ดินประมาณ 50 ไร่ และมีเครื่องจักรใน
การผลิตที่ทันสมัยครบถ้วน ในขั้นตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ 
และขั้นตอนในการผลิต ดังนี้

  ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์

1. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะด�าเนินการส่งแบบโครงสร้างที่ลูกค้าเลือก หรือ  แบบสอบถาม
ความต้องการของลูกค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่าย
วิศวกรรมออกแบบ เพื่อน�าไปถอดแบบ ค�านวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และค�านวนต้นทุน2.

2. เมื่อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและค�านวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปยังฝ่ายขายเพื่อ
ค�านวณราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อตัดสินใจ

3. เมื่อลูกค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและส่งแบบ
ครงสร้างผลิตภัณฑ์ไปยังฝ่ายผลิตเพื่อด�าเนินการผลิต

4. ฝ่ายผลิตแจ้งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการผลิตไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อด�าเนินการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และ/หรือจัดจ้างเหมาส�าหรับงานส่วนประกอบหรืองานบริการจากภายนอก

5. ฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบจากคลังสินค้าเพื่อน�ามาผลิตชิ้นส่วน / ประกอบตัวถัง / ติดตั้งงานระบบ / งาน
พ่นทรายเคลือบสีผลิตภัณฑ์

6.  เมื่อผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนแจ้งไปยังฝ่ายขายเพื่อก�าหนดวันนัด
ตรวจสอบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

7. ฝ่ายขายส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า และประสานงานการให้บริการหลังการขาย
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แผนภาพขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลูกค้า

ฝ่ายขาย

วิศวกรรมออกแบบ
SPEC	ต้นทุน

วิศวกรรม

จัดซื้อ

 คลังสินค้า	สโตร์

Drawing

ฝ่ายผลิต

ผลิตชิ้นส่วน

ตรวจสอบ	/	ทดสอบ

แจ้งฝ่ายขายเพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้า

บริการหลังการขาย

ประกอบ งานระบบ งานสี

รายละเอียด
SPEC

ส่งข้อมูล
กลับฝ่ายขาย
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  ขั้นตอนการผลิต

1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกรผู้ควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อก�าหนดอื่นที่จ�าเป็นใน
การผลิต

2. เจ้าหน้าที่ธุรการตั้งรหัสงานลงในใบรับค�าสั่งซื้อและเปิดรหัสงานในระบบบัญชี
3. วิศวกรควบคุมจัดท�าแผนการผลิตโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของ

ลูกค้า
4. วิศวกรควบคุม และเจ้าหน้าที่ธุรการ จัดเตรียมแบบสั่งงานการผลิต จากฝ่ายวิศวกรรม จัดท�าใบสั่ง

งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. วิศวกรควบคุมด�าเนินการผลิตตามกระบวนการที่ได้วางแผนการผลิต หากมีการแก้ไขให้ท�าการ

ปรับแผนทุกๆ 1ครั้ง / 2 สัปดาห์
6. จัดท�ารายงานการผลิตประจ�าวัน และ/หรือจัดท�ารายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด 

(Non Conforming Report) ในกรณีที่พบ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจ
สอบ (Inspection Sheet)

7. ท�าการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน

1.	ตรวจสอบงานตาม
Confirmation	of	Order 2.	ตั้งและเปิดรหัสผ่าน 3.	จัดท�าแผนการผลิต

4.	จัดเตรียมแบบสั่งงาน5.	จัดท�าใบสั่งงาน	แบบสั่งงานการ
ผลิตและ	Inspection	Sheet

6.	ด�าเนินการผลิต

6.1	พิจารณาแก้ไข

7.	ท�ารายงานการผลิตประจ�าวัน 8.	ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน

มีการแก้ไขงาน

แผนภาพขั้นตอนการผลิต
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		ด้านการจัดซื้อ
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อรวมทั้งหมดจ�านวน 9 คน แบ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อในประเทศจ�านวน 8 คน และ
ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศจ�านวน 1 คน การจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ
ต้นทุน ที่ได้สรุปปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิต เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในคลังสินค้าว่ามีวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือมีจ�านวนเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงท�าการสอบราคาจากคู่ค้าที่อยู่
ในทะเบียนรายชื่อคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อสรุปการสั่งซื้อและก�าหนดวันจัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายังบริษัทฯ ต่อไป
 บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�าหน่าย แบ่งออกเป็นคู่ค้าในประเทศและ
คู่ค้าต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• คู่ค้าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากกลุ่มคู่ค้าในประเทศส�าหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถ
จัดซื้อได้ภายในประเทศ อาทิ หัวรถ แชสซี ช่วงล่าง เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดย
ท�าการเช็คราคาวัตถุดิบจากคู่ค้า 3-5 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งซื้อแต่ละคราวส�าหรับวัสดุอุปกรณ์
แต่ละประเภท อาทิ ยี่ห้อที่จ�าหน่าย (กรณีที่ลูกค้าก�าหนดยี่ห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ปริมาณที่
สามารถผลิตและจัดส่งได้ เป็นต้น เพื่อให้เสนอราคาและน�าใบเสนอราคาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า 
อาทิ ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือกและท�าข้อตกลง
การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์

 บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้าที่ได้บันทึกไว้ประจ�า
ทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาในทะเบียนรายชื่อคู่ค้า 
(Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายส�าหรับทุกๆ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์

• คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศส�าหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายส�าหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท 
ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์บางรายการที่มีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่แล้ว 

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ	ปี	2562	-	2564

ยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ภายในประเทศ 1,392.60 83.07% 336.41 87.08% 101.67 75.45%

ต่างประเทศ 283.76 16.93% 49.91 12.92% 33.08 24.55%

รวม 1,676.36 100.00% 386.32 100.00% 134.75 100.00%
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		ด้านการจัดจ้าง
 บริษัทฯ มีการจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาในงานกลึงโลหะ งานตัดโลหะ และงานพับโลหะ เพื่อให้ได้
ส่วนประกอบตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมางานพ่นทรายเคลือบ
สีผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผลิต
สามารถจัดการด้านการผลิตที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถท�าให้
กระบวนการผลิตท�าควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการผลิตได้ระดับหนึ่ง
 หากในกระบวนการผลิตมีความจ�าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาภายนอก ฝ่ายจัดซื้อจะติดต่อ
ไปยังผู้รับเหมา 2-3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งจ้างแต่ละคราวส�าหรับแต่ละประเภทงานจัดจ้าง เพื่อให้
เสนอบริการมาและน�าใบเสนอบริการมาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ราคา ส่วนลด ความพร้อมของ
ทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่ฝ่ายจัดซื้อจะพิจารณาคัดเลือกและท�าข้อตกลงการสั่งจ้างงานบริการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท
มีการประเมินผลงานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับคู่ค้าที่เป็นผู้จ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่
บริษัทฯ

		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 จากปี 2553 ถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมจากชุมชนที่อยู่รอบบริษัท โดยบริษัทฯ 
ให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองสี เพื่อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้
อาศัยในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและ
ชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและค�าแนะน�าผ่าน Facebook อีกทาง
หนึ่งด้วย

5.	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และกิจการที่ควบคุมร่วม
					กัน
 
บริษัทย่อย
	 1.บริษัท	ช.ทวี	เทอร์โมเทค	จ�ากัด	(“CTV-TMT”)	
 ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น�้าหนักเบา ส�าหรับรถขนส่งสินค้าทั้ง
ตู้แห้ง (ไม่ติดเครื่องท�าความเย็น) และตู้เย็น อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า อาทิ พืช ผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์ สัตว์ทะเล เบเกอรี่ นม น�้าแข็ง เป็นต้น รวมทั้งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ขนส่งสินค้าประเภทอื่น อาทิ 
การขนส่งดอกไม้ สมุนไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลักการว่าต้องท�าการรักษา
คุณภาพของสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิจากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนัง
แซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ่งท�าให้ฉนวนกันความ
ร้อนท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันน�้ารั่วซึม รักษารูปทรง ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า และ
ท�าให้รถที่ติดตั้งตู้ของ CTV-TMT มีน�้าหนักเบากว่ารถที่ติดตั้งตู้ของคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งผนังตู้ผลิตจากวัสดุประ
เภทอื่นๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแข็งแรงมากกว่า ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายใน
เป็นพิเศษ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม 
(Double Deck) เพื่อแยกบรรทุกพาเลท เป็นแบบ 2 ชั้นได้ Jumbo Box Trailers ผลิตส�าหรับติดตั้งบน 
Chassis ทั้งแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา
 ทั้งนี้ เทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวของ CTV-TMT ซึ่งได้ซื้อความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีดังกล่าวจากเจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลิต
รายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสน�้าหนักเบาความยาวต่อเน่ือง
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สูงสุด 15 เมตร ซึ่งรถบรรทุกที่ CTV-TMT ให้บริการติดตั้งผนังไฟเบอร์กลาสอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท 
อาทิ รถปิกอัพ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 8 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถกึ่งพ่วง รถพ่วง และตู้บรรทุกไฟเบอร์
กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น

	 2.	บริษัท	อมรรัตนโกสินทร์	จ�ากัด	(“ARK”)	
 ประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจ�าทางอัจฉริยะ (SMART BUS) และการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ARK เริ่มเปิดด�าเนินงานในปี 2561 โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ARK จัดเตรียมข้อมูลท�า
ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและมีการศึกษาแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจ�าทางพร้อม
น�าเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ARK ยังไม่ได้รับค�าสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งได้รับผลก
ระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19   

	 3.	Koo	Dom	Investment	Limited	Liability	Company
 เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่างๆ แก่บริษัท AROGO ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมา 
กล่าวคือท�าหน้าที่เป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ในตลาดหลักทรัพย์ 
NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทร่วม
	 1.	บริษัท	เคแอลอาร์ท	ีจ�ากัด	(KLRT)
 ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง บริษัทร่วมลงทุน
ถือหุ้นในสัดส่วน 49% เป็นจ�านวนเงิน 2.82 ล้านบาท 

	 2.	บริษัท	ออลเอส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(ALLs)
  ประกอบธุรกิจน�าเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อ
ขนส่ง  น�าเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อประกอบธุรกิจ
ลงทุนในกิจการผลิต ประกอบกิจการรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับจ้างสาธารณะ โดย
บริษัทลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 6.25% เป็นจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท ปัจจุบันมีการเปิดตัวรถ taxi รูปแบบสไตล์ 
London Taxi ภายใต้ชื่อการค้า CABB Taxi โดย CHO ลงทุนในประเภทตราสารทุนที่ไม่ได้อยู่ในความ
ต้องการของตลาด

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1.	 กิจการร่วมค้า	เจวีซีซี
 จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงาน และด�าเนินงานผลิต ประกอบ และซ่อมแซมรถโดยสาร ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ โดยการเข้าประมูลงานซื้อขายและซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถยนต์โดยสารประอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ NGV จ�านวน 489 คัน กับ ขสมก.กิจการร่วมค้า เจวีซีซี เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาย มูลค่า 
1,735,550,000 บาท และมูลค่าในส่วนการจ้างซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถยนต์โดยสารฯ พร้อมอะไหล่ ดัง
กล่าวเป็นเวลา 10 ปี มูลค่า 2,286,312,531.75 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการท�าสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
กิจการร่วมค้าเจวีซีซี โดยบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสืออุทธรณ์ยื่นไปยังหน่วยงานผู้ออกค�าสั่ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่เป็นผล ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการร่วมค้าฯ ได้มีมติให้ด�าเนินการฟ้องร้อง
ด�าเนินคดีไปยังศาลปกครองกลางโดยขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกัน เพิกถอนค�าสั่ง 
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และชดใช้ค่าเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ�านวน 841,519,965 บาท และค่า
รถยนต์โดยสารซึ่งผลิตแล้วเตรียมส่งมอบอีกจ�านวน 250 คัน เป็นเงินจ�านวน 121,520,000 หยวน (CHY)
(คิดเป็นเงินบาท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 668,360,000 บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจะช�าระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น โดยขณะ
นี้ศาลปกครองกลาง ได้มีหนังสือแจ้งก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 424/2564 ให้เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ขสมก. โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 265,842 บาท 
(สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับ
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยช�าระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่
คดีถึงที่สุด พร้อมกันนี้ให้ยกฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวง
การคลัง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่กิจการร่วมร่วมค้าฯ ด้วยเหตุผล
ส�าคัญว่ากิจการร่วมค้าฯ ได้ทราบข้อก�าหนดใน TOR ถึงสิทธิที่ขสมก. สามารถยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้โดยอีก
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ถือว่ากิจการร่วมค้าฯ เสี่ยงภัยเข้าท�าสัญญาเอง จึงก�าหนดค่าเสียหายจ�านวนค่อน
ข้างน้อยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวของศาลฯ ไม่เป็นธรรมจึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้
แย้งและเรียกค่าเสียหายเพิ่มต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 (ยังไม่มีความคืบหน้าจาก
ชั้นศาล)

2.		 กิจการร่วมค้า	เลคิเซ่	แอนด	์ช.ทวี
 จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมประกอบธุรกิจติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าแสงสว่าง LED  ส�าหรับอาคารหน่วยงานในสังกัด
กองทัพเรือ โดยตั้งแต่เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบัน กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี ยังไม่ได้รับค�าสั่งซื้อสินค้า 
และสถานะยังไม่ได้ด�าเนินการจดขอเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งอยู่ระหว่างแจ้งขอยกเลิก
สัญญาร่วมท�างาน

3.		 นิติบุคคลร่วมท�างาน	KLRTT
 จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงาน และด�าเนินงานโครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ 
โครงการการบ�ารุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นที่สถานีและส่วนเกี่ยวเนื่อง (Operation, Maintenance, 
Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Tran-
sit Oriented Development ) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี เป็นการ
บริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 
นิติบุคคลร่วมท�างาน KLRTT ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลขประจ�า
ตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่มด�าเนินงานโครงการ
คาดการณ์เริ่มภายในปี 2565

4.	 กิจการค้าร่วม	“กลุ่มร่วมท�างาน	SCN-CHO
 ประกอบธุรกิจโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 489 คัน โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงาน
บริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ด�าเนินการส่งมอบครบตาม
สัญญาฯ จ�านวน 489 คัน  และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบตามสัญญาฯ ตามก�าหนด
เรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี โดยกิจการค้า
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ร่วม “กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO” จะสิ้นสุดสัญญาซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาในปี 2571 โดยมีพื้นที่ศูนย์
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตของ ขสมก. และมีพื้นที่ศูนย์ซ่อมแซมฯ ทั้งหมด  4 ศูนย์ 

5. กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม
 จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น รถไฟรางเบา ใน
ชื่อ“โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น” โดย บริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิสเต็ม จ�ากัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจ
ของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้ง
การผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น 
Smart City (ระยะ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม จะด�าเนินงานจ้าง
เหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา
ประเภท TRAM เนื่องจากตามข้อก�าหนดของโครงการ ( TOR ) ยังไม่ได้ระบุมูลค่าของการลงทุน โดยจะมีราย
ละเอียดของจ�านวนเงินลงทุนหลังจากได้ข้อสรุปแผนการด�าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการว่าจะก�าหนด
มูลค่าโครงการขั้นต�า่ประมาณ 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) 
 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลข
ประจ�าตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่มด�าเนินงาน
โครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทหลักในกิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม (Joint Ven-
ture CKKM) ร่วมกับกิจการค้าร่วม CRRC (CRRC Consortium) ประกอบด้วย 1. CRRC Nanjing Pu-
zhen Co., Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน) และ 2. Singapore CRRC Puzhen Railway 
Vehicles Service Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า CK-
KM-CRRC (CKKM-CRRC Consortium) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: 
“MOA”) กับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ�ากัด (“KKTS”) เพื่อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมด�าเนินโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
ต้นแบบสายเหนือ-ใต้ รวมถึงโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น สายสีแดง (ส�าราญ-
ท่าพระ)

6.	 กิจการร่วมค้า	ช	ทวี	-เกียรติ
 จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมเข้าเสนอประมูลงานและด�าเนินงานเช่ารถโดยสาร (ใหม่) และรับจ้างเหมาซ่อม
บ�ารุงรักษารถโดยสาร ของหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ โดยกิจการร่วมค้า ช ทวี –เกียรติ อยู่ระหว่างเตรียมจด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ และเมื่อยื่นประมูลงานโครงการของหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และไม่ได้รับคัด
เลือกเป็นคู่สัญญา หรือเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้รับจ้างและด�าเนินโครงการเสร็จสิ้นและได้รับช�าระเงินครบถ้วน
แล้วตามสัญญารวมถึงหมดภาระผูกพันตามสัญญา
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6.		การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย
	การตลาด
 1)	กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	(Product)
 บริษัทย่อยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ ความทันสมัย มีน�้าหนักเบา 
มีความคงทน และง่ายต่อการซ่อมแซม เป็นต้น
 ปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขึ้นรูปชิ้นเดียว (Sandwich GRP) โดย
สามารถผลิตได้ความยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง 15 เมตร ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 2)	กลยุทธ์ด้านราคา	(Price)
 บริษัทย่อยมีการก�าหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซึ่ง
ราคาที่ก�าหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาล่าสุดอ้างอิงตามต้นทุนการผลิตจริงในแต่ละช่วง
เวลา กรณีลูกค้าต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ก็จะมีการบวกเพิ่มราคาส�าหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว ซึ่งทาง
บริษัทย่อยก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน

 3)	กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)
 บริษัทย่อยเน้นการจ�าหน่ายสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
           1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงจากทีม
                             ขาย
           2. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยเป็นผู้แนะน�าลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับบริษัท
           3. บริษัทผู้จัดจ�าหน่ายหัวรถลากจูงเป็นผู้แนะน�าลูกค้าให้มาติดตั้งตู้กับบริษัทย่อยโดยตรง
           4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
 บริษัทย่อยให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. บริษัทเน้นการให้บริการที่เป็นกันเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้บริการหลังการขาย อาทิ การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และการซ่อมบ�ารุง เป็นต้น

2. บริษัทมีการออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที่ อิม
แพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น

3. บริษัทฯ ท�ากิจกรรมเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า และตามตารางการเยี่ยมลูกค้า
ประจ�าปีของบริษัทฯ รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมท�าบุญ และ
งานปีใหม่ เป็นต้น

	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก

ลูกค้าทีส่ั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ท�าธุรกิจขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัท
ย่อยจะผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และมีการจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศทั้งหมด บริษัท
ย่อยมีแผนการตลาดที่จะท�าการหาลูกค้าในต่างประเทศ โดยเริ่มจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทและลูกค้าจากบริษัทที่
เป็นบริษัทใหญ่ของลูกค้าในประเทศไทย รวมทั้งการร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศด้วย
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	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 	ภาวะอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย คือ ตู้ไฟเบอร์กลาสน�า้หนักเบาส�าหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงประเภทต่างๆ ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุ่มธุรกิจผลิตตู้
บรรทุก (Container) ส�าหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทย่อยจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก 
และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

		การแข่งขัน

	การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย
 
	ด้านการผลิต
 บริษัทย่อยรับจ้างผลิตตามค�าสั่งซื้อลูกค้า (Made to order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ล�า้สมัยในการผลิตผนังห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว (Sandwich 
GRP) เสริมด้วยโครงสร้างโลหะรวมกับไฟเบอร์กลาส
 บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ในโรงงานเดียวกันกับของบริษัทฯ มีเครื่องจักรในการ
ผลิตที่ทันสมัยและในปี 2556 ได้ท�าการขยายก�าลังการผลิตอีก 1 สายการผลิต ในขั้นตอนการผลิต จะมีการวางแผน
และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่น
เดียวกันกับบริษัทฯ
 ในส่วนของขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนในการผลิต บริษัทย่อยมีแผนผังขั้นตอนเหมือนกับของบ
ริษัทฯ ทุกประการ 

 ด้านการจัดซื้อ
 บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ ส�าหรับการจัดซื้อต่างประเทศจะมี
พนักงานของบริษัทย่อยเอง ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต บริษัทย่อยท�าการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จัด
จ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยส�าคัญ

	ด้านการจัดจ้าง
 ในบางกรณี ลูกค้าสั่งซื้อตู้ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทย่อย แต่จะต้องมีการประกอบและติดตั้งตู้ไฟเบอร์กลาส
เชื่อมเข้ากับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ลูกค้าจัดหามาเอง หรือขอสั่งซื้อแบบส�าเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ไฟ
เบอร์กลาส  บริษัทย่อยจะท�าใบสั่งงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบและติดตั้งให้

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์

บริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเชีย จ�ากัด ไทย ผลติ และตดิตัง้ผนงัตูไ้ฟเบอร์กลาส

บริษัท รุจโอฬาร จ�ากัด ไทย ผลติ และตดิตัง้ผนงัตูส้แตนเลส

บริษัท เอ็มพีซีคูล จ�ากัด ไทย ผลติ และตดิตัง้ผนงัตูไ้ฟเบอร์กลาส

บริษัท ฟรูฮาฟมหาจักร จ�ากัด ไทย ผลติ และตดิตัง้ตูเ้ยน็อลมูเินยีม
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	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัทย่อยให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื่องกลิ่น, ฝุ่น 
และกากสารเคมี โดยบริษัทย่อยได้มีขั้นตอนในการป้องกันผลกระทบ ดังนี้
 (ก) มลภาวะเรื่องกลิ่น : บริษัทใช้พัดลมดูดอากาศผ่านม่านสเปรย์น�้า
 (ข) มลภาวะเรื่องฝุ่น : บริษัทจัดเก็บผ่านม่านสเปรย์น�้า และส่งให้ผู้รับเหมาด�าเนินการท�าลาย
 (ค) มลภาวะเรื่องกากสารเคมี : บริษัทจัดเก็บ และส่งให้ผู้รับเหมาด�าเนินการท�าลาย

	(4)	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการรับงานตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า และมีงานที่อยู่ระหว่างผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่ารวมประมาณ 1,556.08 ล้านบาท ประกอบด้วย งานที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทฯ 
1,556.08 ล้านบาท และงานของบริษัทย่อย 12.96 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปดังนี้
 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

1.1. โฉนดเลขที่ 11622,39614,50100 ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น รวม 3 โฉนด เนื้อที่ดิน 48-2-16.1 ไร่

บริษัทฯ

1.2. โฉนดเลขที่ 4552 ต�าบลพระลับ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เนื้อที่ดินรวม 9-1-8.5 ไร่

บริษัทฯ

1.3. โฉนดเลขที่ 100646-50, 100659 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 0-1-08.9 ไร่

บริษัทฯ

 1.4. โฉนดเลขที่ 73096 ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เนื้อที่ดิน 7-1-67 ไร่

 บริษัทย่อย (CTV-TMT)

 1.5. ที่ดินตามสิทธิครอบครอง ต�าบลท่าพระ(ดอนดัน)ท่าพระ 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ที่ดินรวม 6-3-64 ไร่ 

บริษัทฯ

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

2.1. สิ่งปลูกสร้างเลขที่เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต�าบลเมือง
เก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 
39614, 50100 และ 11622)

บริษัทฯ

2.2. โรงงาน จ.ชลบุรี  เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 47813 และ 49992 เนื้อที่ดิน 7-0-
30 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าช่วงที่ดินเช่าต่อจากผู้ถือสิทธิการเช่า)

บริษัทฯ

2.3. บ้านพักเลขที่ 173/51-55,67 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

บริษัทฯ

2.4. บ้านเลขที่ 5 (บ้านริมน�้า) ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

บริษัทย่อย (CTV-TMT)

2.5. อาคารศูนย์ซ่อม One Stop Service 
(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 89117 เนื้อที่ดิน 13-2-72 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ ท�า
สัญญาเช่าที่ดินจากผู้ถือสิทธิ)

บริษัทฯ
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์

2.6. อาคารศูนย์ซ่อมบางบัวทอง
(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 159991 เนื้อที่ดินขนาดหน้ากว้างประมาณ 15 
เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งบริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ถือสิทธิ)

บริษัทฯ

2.7. อาคารศูนย์ซ่อม โครงการซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถโดยสารปรับ
อากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ ขสมก.

บริษัทฯ

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์/เครื่องมือ บริษัทฯ

4. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ส�านักงาน บริษัทฯ

 5. ยานพาหนะ  บริษัทย่อย (CTV-TMT)

 6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
เครื่องจักรการผลิตระหว่างติดตั้ง)

บริษัทฯ

7. สินค้าโชว์

หมายเหตุ :   (รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยตามเอกสารแนบ 4) 
        CTV-TMT หมายถึง บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด
                       ARK   หมายถึง บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ�ากัด

             : ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินจ�านวนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีจ�านวนเงิน 254.8 ล้านบาท บริษัทได้รับช�าระเงินแล้วทั้งจ�านวน และโอนผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใน
ส่วนที่ขายแล้วจ�านวนเงิน 43 ล้านบาทไปยังก�าไรขาดทุนสะสม 
 : ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินจ�านวนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีจ�านวนเงิน 79.3 ล้านบาท บริษัทได้รับช�าระเงินแล้วทั้งจ�านวน และบันทึกก�าไรจากการขายสินทรัพย์จ�านวน
เงิน 40.7 ล้านบาท ในบัญชีรายได้อื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 16.50 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบัญชี การจัดซื้อ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคุมการ
ผลิตสินค้า) ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (ค่าความเชี่ยวชาญ) เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิบัตรระหว่างการจดทะเบียน และค่า
คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างติดตั้ง (รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยตามเอกสารแนบ 4)

ทรัพย์สินทางปัญญา
 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ในที่นี้คือ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (อนุสิทธิบัตร) มีมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 61,000,000.00 บาท ณ วันที่ประเมินประมูลค่า วันที่ 5 มกราคม 2558   
 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ�านวน 22 รายการ ลด
ลงปี 2563 จ�านวน 83 รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยตามเอกสารแนบ 4)

สัญญาให้เช่าอาคาร
 บริษัทฯ ท�าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พื้นที่อาคารและ
โรงงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และพื้นที่อาคารส�านักงานสาขาในกรุงเทพฯ ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นส�านักงาน
สาขาของบริษัทย่อย รวมทั้งท�าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด (บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับ
ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พื้นที่อาคารส�านักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นส�านักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดสัญญาทั้ง 3 ฉบับ (รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยตามเอกสารแนบ 4)
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิท-19 (COVID-19) และบริษัทฯ จ�าเป็นต้องเก็บเงินใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 22.60 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน

(%)

มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60

รวมมูลค่าเงินลงทุน 22.60

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จากงบการเงินรวม	บริษัทฯ	มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท	อมรรัตนโกสินทร	์จ�ากัด	
(บริษัทย่อย)	โดยวิธีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้น	1.99	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.97ของสินทรัพย์รวมตาม
งบการเงินรวมของบริษัท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

บริษัท ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน

(%)

มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ 

จ�ากัด

2.00 99.97% 1.99

รวมมูลค่าเงินลงทุน 1.99

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จากงบการเงินรวม	บริษัทฯ	มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	โดยวิธีส่วนได้เสีย
รวมทั้งสิ้น	2.82	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49		ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

บริษัท ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน

(%)

มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

บริษัท เคแอลอาร์ที จ�ากัด 5.75 49.00% 2.82

รวมมูลค่าเงินลงทุน 2.82

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จากงบการเงินรวม	บริษัทฯ	มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทออลเอส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 	 (บริษัท
ร่วม)	โดยวิธีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้น	25	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.25		ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน
รวมของบริษัท	โดยมีรายละเอียดดังนี	้

บริษัท ทุนช�าระแล้ว

(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน

(%)

มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านบาท)

บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จ�ากัด 400.00 6.25% 25.00

รวมมูลค่าเงินลงทุน 25.00
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 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ Koo Dom Investment Limited Liability 
Company (“Koo Dom”) (บริษัทย่อยทางตรง) และ AROGO Capital Acquisition Corporation (“AROGO”) (บริษัท
ย่อยของบริษัท Koo Dom Investment Limited Liability Company) ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีทุนที่ออกและช�าระแล้ว 2,965 ดอลลาร์สหรัฐ และ 25,00 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในรูป
แบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทลงทุนใน Koo Dom  โดยถือ
หุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,965 ดอลลาร์สหรัฐ และ Koo Dom ลงทุนใน AROGO โดยถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น
จ�านวนเงินทั้งสิ้น 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 AROGO ได้ออกหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 10,350,000 หน่วยลงทุน โดย 1 หน่วยลงทุนประกอบด้วยหุ้น
ส่วนสามัญ Class A จ�านวน 1 หุ้น และใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ไถ่ถอนได้ จ�านวน 1ใบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ Class A ได้ในคารใช้สิทธิที่ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐ จ�านวน 1 หุ้น  ในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ลงทุนในหน่อยลงทุนของ 
AROGO จากการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 466,150 หน่วยลงทุน ราคาหน่วยละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,661,500 ดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของใน AROGO ของกลุ่มบริษัทลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อย
ละ 22 กลุ่มบริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนใน AROGO เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่รู้จักกันมานานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consor-
tium) ส�าหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะค�านึงถึงความพร้อมของบุคลากร
และทีมงาน อัตราการท�าก�าไรต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่น่า
เชื่อถือ ทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการร่วมงานกันในอนาคต
 ส�าหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค�านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติที่ก�าหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 
เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่ส�าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

(5)	 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการรับงานตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า และมีงานที่อยู่ระหว่างผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่ารวมประมาณ 1,664 ล้านบาท ประกอบด้วย งานที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทฯ 1,664 
ล้านบาท โดยไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
ดังนี้
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การวิจัยและพัฒนา
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว มีความแม่นย�ายิ่งขึ้น โดยให้

ความส�าคัญกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการท�างานตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ม

ร่างชิ้นงานจนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการให้ค�าแนะน�า และบ�ารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทาง

ไกล (Remote service) ดังนั้นถึงแม้สินค้าของบริษัทฯ จะถูกน�าไปใช้งานยังต่างประเทศก็สามารถได้รับการบ�ารุงรักษาโดย

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้โดยตรง

 การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ให้

เหมาะสมกับประเภทงานขนส่งเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่ลูกค้า

เลือกใช้ รวมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สินค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความ

แข็งแกร่งทนทานในขณะที่ยังสามารถรับน้�าหนักได้มากที่สุด ง่ายต่อการบังคับควบคุมเพื่อความคล่องแคล่วในการขนส่งทุก

สภาพถนน มีความเหมาะสมและทนต่อทุกสภาพอากาศในประเทศที่ลูกค้าน�าสินค้าไปใช้งาน

 บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ 

ได้ออกแบบนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ออกแบบหรือ

เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว จะด�าเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับอนุสิทธิบัตรมาแล้ว 101 

รายการ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 19 รายการ ที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจากส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาการออกแบบโครงสร้างแบบ 

Fabricate X-Frame โดยใช้วัสดุ High-Tensile Grade ที่มีความแข็งแรงและมีน้�าหนักเบา ท�าให้สามารถปรับระดับความ

สูงของโครงสร้างได้สูงสุด 9 เมตร และได้มีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติส�าหรับควบคุมเสถียรภาพและทิศทางการส่ง

อาหารแบบ 6 ทิศทาง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็วขึ้น ท�าให้ลดระยะเวลาในการผลิตลง ซึ่งเกิดจากการที่ทีม

งานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาวิจัยในโครงการ Routine to Research (R2R) เริ่มตั้งแต่ปี 

2557 เป็นต้นมา โดยการส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นวิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยท�างานให้สะดวก รวดเร็ว 

และประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเป็นการฝึกการวางแผน จัดเตรียม ก�าหนดขั้นตอน ได้

อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงมีการสลับปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต

โดยรวมได้ ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐานสากล

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, CE Mark, IATA เป็นต้น

 นอกจากจะให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรทุกฝ่ายงาน โดยจัดให้มีการ

อบรมบุคลากรทั้งการอบรมภายในบริษัท โดยบุคลากรของบริษัทเอง ซึ่งมีประสบการณ์การท�างานมานาน เชี่ยวชาญ และ

ปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ฝึกสอนและปรับให้เป็นครูช่างของบริษัท เพื่อเพิ่มความภาค

ภูมิใจในงานอาชีพมากขึ้น และการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันชั้นน�าภายนอกอย่างสม่�าเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ

รู้ วิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้กับบุคลากรของบริษัท
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	1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด และบริษัท อมร
รัตนโกสินทร์ จ�ากัด และบริษัท เคแอลอาร์ที จ�ากัด เป็นบริษัทร่วม โดยมีโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
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2.1	การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
 ช ทวี ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงได้มีการแต่งตั้งประธานคณะผู้บริหารความ
เสี่ยงเพื่อมาด�าเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมท้ังองค์กร มีความเช่ือมโยงกันทุก
ระดับ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม�่าเสมอ บริษัทได้มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง 
ปัญหาและอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�าให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีหลักการก�าหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
 ช ทวี บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการการจัดการ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงใน
การปฎิบัติงานจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฎิบัติงานนั้นๆ โดยถือว่าเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2.	การบริหารจัดการ
					ความเส่ียง
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลัก  

     2 ประการคือ คน และ ระบบ

2.  ก�าหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงาน

     ยอมรับได้

3.  ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต

4.  กระบวนการหลังจากองค์กรระบุความเสี่ยงแล้วมี 2 มิติคือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยง 

     (Impact)

5.  เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธีหลัก

      1)  การยอมรับ/ด�ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance)

      2) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Risk Control)

      3)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

      4) การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer)

6.   กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานและ

      การประกอบกิจกรรมของหน่วยงานมีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกิจกรรมที่สามารถ

     ช่วยป้องกันและบ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยภายใน และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่จัดอยู่ในความเสี่ยงที่จะก่อให้
เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัท โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1.ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk)
  
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ
 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ ส่งผลกระ
ทบต่อความต้องการของลูกค้าและการด�าเนินธุรกิจ ช ทวี ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจของ ช ทวี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของโลก หากบริษัทไม่สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการของ ข ทวี ในอนาคต

 ช ทวี ได้ก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อแสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ รับมือการเปลี่ยนแหลงที่จะ
เกิดขึ้น ผ่านการประชุมของผู้บริหารบริษัททุกเดือน  ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดและในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่ม ช ทวี พร้อมทั้งน�าทิศทางกลยุทธ์ดังกล่าวกลับมาทบทวนติดตามผลการด�าเนินงานของกลุ่ม ช ทวี และ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลประกอบ
การจะเป็นไปตามเป้าหมาย 

 Cyber Security เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ช ทวี มีการวาง
ระบบ cyber Security และบริหารจัดการตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายในจากผู้สอบบัญชี ด�าเนินการ
ปรับปรุงเพื่อปิดความเสี่ยงทั้งในส่วนเทคโนโลยีและกระบวนการ

 ส�าหรับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ช ทวี ก�าหนดให้มีการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ
องค์กรเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นความเสี่ยงและโอกาส โดยพิจารณาความส�าคัญจากผลกระทบ
ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและ ผลกระทบที่มีต่อองค์กร ประเด็นส�าคัญ จะถูกน�าไป
บริหารจัดการโดยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การน�าไปเป็นปัจจัยในการก�าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการบริหารจัดการตามกระบวนการท�างานปกติของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามผลในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการลงทุน
 ช ทวี มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแสวงหาการลงทุนใหม่ๆทั้งธุรกิจที่ ช ทวี ด�าเนิน
การเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ช ทวี การลงทุนต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจาก
การลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินลงทุนสูงกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

 ช ทวี ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณลงทุนของ ช ทวี และบริษัทในกลุ่ม ช ทวี 
และแนวทางการลงทุนของบริษัทที่ ช ทวี ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการลงทุนก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทของ ช ทวี พิจารณาอนุมัติการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงหรือมีความ
เสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหา บริหารความเสี่ยงและก�าหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมการบริษัท 
 
 เมื่อการลงทุนได้รับอนุมัติ จะมีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงข้อก�าหนดเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
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ระเบียบต่างๆ 

ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
 ช ทวี ด�าเนินการเตรียมบุคลากรตามแผนงาน CHO Transform เพื่อรองรับการขยายตัวทางระบบ
นิเวศน์ธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทจากการลงทุนภายในประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ต่อยอด
จากธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจในกลยุทธ์การตลาดน่านฟ้าสีคราม (Blue Ocean) น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิจัย 
มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ หากไม่สามารถเตรียมบุคลากรรองรับได้ทัน อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและ
การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ โลกของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจการหยุดและการชะงักงันในหลายอุตสาหกรรม จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้วย
การอบรมผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ทุกหน่วยงาน ทั้งกลุ่มบริษัท ช ทวี ให้สอดรับกับกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กร
และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก รวมทั้งมีการสอบภาคปฎิบัติและทฤษฎีควบคู่ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

 นอกจากนี้ เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ Tech Rider 2030 ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ช 
ทวี มีการจัดวางโครงสร้างสนับสนุนการท�างาน รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วย
ธุรกิจอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการพนักงานผ่านกลไกการบริหารสายอาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
แต่ละสายอาชีพให้เกิดความช�านาญ มีการพัฒนาภาวะผู้น�าและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ โรงเรียนช่าง 
ช ทวี ในการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่า ช ทวี จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอที่จะรองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร	
 ช ทวี อาจจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมายาวนาน แต่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร 
หากไม่สามารถรักษาระดับการด�าเนินงานตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ประกอบกับโลกยุค
ดิจิตอลที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท�าให้องค์กรต้องให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก
ยิ่งขึ้น  ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช ทวี ติดตามข้อมูล ข้อก�าหนดกฎหมาย ความคืบหน้าคดีความ เพื่อเป็น
ข้อมูลรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสเพื่อน�าข้อเสนอแนะและข้อคิดห็นของคณะกรรมการชุด
ย่อยฯ มาปรับปรุงการด�าเนินงานประเมิน เพื่อน�ามาทบทวนการด�าเนินงานในปีต่อไป 
 
 ในปี 2564 ได้มีการทบทวนแผนการด�าเนินงานให้ครอบคลุมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากยอดขายที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
 ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย การส่งมอบ อาทิ โรคระบาด ภัย
ธรรมชาติ มีผลโดยตรงต่อปริมาณการขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ ช ทวี และบริษัทในกลุ่ม ช 
ทวี นอกจากนี้โครงการที่ก�าลังด�าเนินการ ส่งผลสืบเนื่องไปยังบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบในต่างประเทศไม่สามารถ
ส่งสินค้าให้ได้ตามก�าหนด เนื่องจากหยุดผลิตในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

 นอกจากนี้ ช ทวี จัดช่องทางจ�าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ
ส�าหรับงานโครงการที่ด�าเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพตามสัญญาจ้างงาน เพื่อมิให้กระทบต่อรายได้ตาม
สัญญา การเพิ่มลูกค้าในประเทศที่เป็นงานซ่อมตามศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ที่ ช ทวีมีศักยภาพในการให้บริการ 
และให้มีการจัดท�ารายงานสรุปสถานะยอดขายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อควบคุม
และติดตามมิให้ ช ทวี มีความเสี่ยงด้านยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎหมาย	ข้อบังคับ	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
 ความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายส�าคัญของภาครัฐ เช่น กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ตลอดจนปัญหาการตีความไม่ชัดเจนและความเข้า
ใจวิธีปฎิบัติที่คลาดเคลื่อนไป อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ต้องมีความรับผิดขอบตามกฎหมาย 
และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ ช ทวี 

 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของ ช ทวี เป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ช ทวี ได้มีการ
ประกาศใช้ แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนกันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการด�าเนินธุรกิจ การ
ด�าเนินงานและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการด�าเนินธุรกิจ	
 ช ทวี มีการด�าเนินงานที่ตั้งโรงงานอยู่ใกล้ริมแม่น�า้ชี มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
การผลิตและการด�าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดภัยจากอุทุกภัยเป็นประจ�าทุกๆ ปีในช่วงฤดูฝน เป็นภัยธรรมชาติ หรือ
โรคระบาดและอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและอาจท�าให้โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของบริษัทฯ 
เสียหาย ดังนั้น ช ทวี จึงให้ความส�าคัญต่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Manage-
ment) การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการจัดการภายหลังเกิดเหตุ เช่น การเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรจากภัยน�า้ท่วมกรณีน�้าเข้าบริเวณโรงงาน การย้ายการผลิตไปยังสาขากรณีน�า้ท่วมไม่สามารถ
ท�าการผลิตได้ การเตรียมคลังสินค้าเพื่อลงสินค้าเพื่อการผลิตชั่วคราวในสาขาย่อย แนวทางการย้ายที่ท�างาน
พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถท�างานได้ทุกที่ เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงด�าเนินธุรกิจได้หาก
เกิดเหตุขึ้น เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก และเป็นการ
ป้องกันกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 ช ทวี มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจตามแนวปฎิบัติที่ดี
ของบริษัทชั้นน�า และจะได้ด�าเนินการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด�าเนินการ แต่การซื้อประกันภัยดัง
กล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท เนื่องจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับ
ประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย ค่าเบี้ยประกันภัยส�าหรับการ
ประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่า ช ทวี จะเชื่อว่าบริษัทในกลุ่มมีการ
ท�าประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ช ทวี ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการท�าประกันภัย
ทรัพย์สินของกลุ่ม ช ทวี ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากเกิดความเสียหายในทรัพย์สิน
ที่ไม่ได้ท�าประกันภัยครอบคลุมเต็มมูลค่าในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญหรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีปัญหาทางการ
เงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในด้านลบอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการ
เงินและผลการด�าเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ช ทวี ได้ 

ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 ประเด็นด้านภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซเบอร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบหลาก
หลายรูปแบบทั้งการขโมยข้อมูลส�าคัญ การโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ไปจนถึงการ
โจมตีเซิฟเวอร์ท�าลายข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน ช ทวี ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าวเล็งเห็นความ
ส�าคัญของความเสี่ยงที่อาจเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตี ซึ่งจะกระทบความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจความ
เชื่อมั่น ช ทวี ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนา
ระบบงานที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการสื่อสารระหว่างส�านักงานใหญ่และ
สาขาทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าส่งให้ผู้บริหารใช้
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วิเคราะห์ พิจารณาและตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง ในกรณีที่ระบบมีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีระบบส�ารองข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน การก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบป้องกันไวรัส และเพื่อ
ให้ระบบต่างๆ สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ติดขัด ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อกล้อง 
CCTV ทุกสาขา การใช้  VDO CONFERENCE ในการสื่อสารซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ได้ตลอด
เวลา มีการส�ารองข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทุกวันส�าหรับกรณีที่เกิดภาวการณ์ที่ท�าให้ศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหาไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ ด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT เพื่อด�าเนินการติดตั้งระบบที่
เหมาะสมและสามารถให้บริการทดแทนศูนย์ข้อมูลหลักได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งในอดีตยังไม่เคยเกิดปัญหาดังกล่าว

ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการเกี่ยวของภาครัฐ  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน 
การท่องเที่ยวการน�าเข้า-ส่งออก ของกลุ่ม ช ทวี ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารความเสี่ยงและ
ออกมาตรการต่างๆ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการภาพรวมการรับมือทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมดังนี้ 

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

พิจารณาก�าหนด มาตรการที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
 - งดการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ หากจ�าเป็นต้องเดินทางควรใช้ยานพาหนะส่วนตัว และ 
                ด�าเนินการตามมาตรการของบริษัทฯ หลังจากเดินทางกลับ
 - พนักงานและผู้บริหารทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศ กรณีที่จะต้องประชุมกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา 
                ผู้ผลิตสินค้าของบริษัท ให้ด�าเนินการใช้ประชุมผ่าน VDO conference 
 - การปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของบริษัทฉบับที่ 6 ประเด็นส�าคัญ 
                คือ

• การจัดการเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ และค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็น
ส�าคัญ

• การพิจารณาเปิดหรือปิดหน่วยงาน และการให้พนักงานสังเกตอาการที่บ้าน
• แนวปฏิบัติส�าหรับพนักงานที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน 
• แนวปฏิบัติในการท�างานจากที่บ้าน 
• แนวปฏิบัติในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรม 

ด้านผลประกอบการและความแข็งแกร่งทางการเงิน
 เนื่องจากสถานการณ์การแผ่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นจ�านวนมาก
และมีคู่แข่งบางรายเปิดอู่ซ่อมรถผลิตรถในกลุ่มมาตรฐานในแนวเดียวกับของบริษัทในท�าเลที่ใกล้เคียงกัน 
การบริหารเพื่อรักษาความเข้มแข็งทางการเงินได้แก่ 
 1. แข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ บริษัทค�านึงถึงคุณภาพสินค้า และใส่ใจในความ
พึงพอใจของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ อีกทั้งบริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใด ย่อมส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมรถเทรลเลอร์มากขึ้นเท่านั้น เพราะจะท�าให้ตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่ง
ผลท�าให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน โดยบริษัทเปิดช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมเช่น  Facebook 
page , Line การส่งข่าวให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดที่ประเมินการแข่งขันจากการกลับมาซื้อ
ซ�้าของลูกค้ารายเดิม 
 2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผ่านมาตรการจัดสรรงบประมาณ สามารถค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้พิจารณาลดหรือหักค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น และทบทวนปรับลดแผนการลงทุนในปี 2564 และ
ยังเน้นย�้าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
 3. สถาบันการเงินและแหล่งเงินทุน บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับสถาบันทางการเงิน เรื่องการขอ
ขยายระยะเวลา/แบ่งงวดช�าระคืนเงิน LC/TR  ไปจนกว่าสถานการณ์บริษัทฯ จะดีขึ้นหรือเข้าสู่ภาวะปกติ โดย
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ให้ค�านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญอย่างยิ่งหรือพิจารณาแนวทางอื่นๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสม ทบทวนการน�าเงินไปลงทุนระยะสั้นโดยเน้นการลงทุนในเครื่องมือที่มีความเสี่ยงต�า่และมีสภาพ
คล่องสูง รวมถึงบริหารภาษีจากมาตรการช่วยเหลือทางภาษีต่างๆ ตามประกาศของภาครัฐ 

ด้านห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
 ช ทวี เตรียมแผนป้องกันการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบริการ อู่ซ่อมงานในพื้นที่ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์ซ่อมสาขาต่าง ๆ โดยวางแผนตารางการท�างาน และก�าหนดทีมปฎิบัติที่จ�าเป็น พร้อมทีม
ส�ารองเพิ่มเติมและเตรียมสถานที่ท�างานส�ารอง รวมถึงติดตามและปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด 
โดยมีการตรวจคัดกรองพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก อย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่ปฎิบัติการ รวมถึงการกักตัว
พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ก�าหนดมาตรการ “รักษาระยะห่างทางสังคม” หรือ “Social Distancing” ในพื้นที่การท�างาน และ
มาตรการ “การท�างานที่บ้าน” หรือ “Work from home”  เพื่อใช้ท�างานจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่พักอาศัยหรือสถานที่
ท�างานมีความปลอดภัย และใช้งานผ่านผ่านการยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายที่มีการป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวสูง
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของ ช ทวี 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท
 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งที่เป็นการส่งออกและการน�าเข้า การเปลี่ยนแปลงของค่า
เงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ของ ช ทวี อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค่า
เงินบาทจะส่งผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากต้นทุนหรือก�าไรจะถูกก�าหนดเป็นเงินบาทไว้ที่ค่าคงที่ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
นโยบายในการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนให้ความเสี่ยงคงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการ แต่ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
มิได้สามารถขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ เพราะเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�า ณ วันที่จัดท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้ นอกเหนือจากการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การท�าสัญญาดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัททราบถึงราคาและต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินบาทได้อย่างแน่นอน เพื่อช่วยให้การก�าหนดราคาขายมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการอ้างอิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้น บริษัทได้ก�าหนดนโยบายใน
การเสนอขายกับลูกค้าปรับเปลี่ยนค่าเงินสกุลที่ใช้ในการท�าธุรกรรมกับบริษัทให้เป็นเงินสกุลอื่น  นอกเหนือจากเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ  

ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม	ช	ทวี	
 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรุงปรุงการด�าเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) ซึ่งบริษัท
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ หรือฐานะการเงินยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ช ทวี จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการ
เริ่มต้นโครงการ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพ
รวม บางกรณีบริษัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย การให้การ
สนับสนุนทางการเงินในแต่ละกรณีอาจเป็นไปในรูปแบบของสัญญาข้อตกลงการให้สนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Sponsor Sup-
port Agreement) และ/หรือหนี้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ทุน (Equity) และอื่นๆ 
 
 อย่างไรก็ตาม ช ทวี มีการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ช ทวี อย่างใกล้ชิดผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามมาตรฐานและแนวปฎิบัติสากล สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันต่อ
สถานการณ์ และลดผลกระทบต่อ ช ทวีให้มากที่สุด 

ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน 
 ธุรกิจของ ช ทวี และบริษัทย่อย เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฎิบัติถึง
แม้ ช ทวีจะมีการบริหารจากงบประมาณและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุนยังอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้
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 เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่งคงในระยะยาวและการเป็นที่มีบริษัทที่มีการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีท�าให้ ช ทวี มีแผนลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยค�านึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 
โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะ
สม 

2.2.2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 ต่อ 1
 บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้ โดยต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ สิ้นงวดบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้น
กู้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ดังนี้
 1) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จ�านวน 545,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 
545.30 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าว
มีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และมีมติอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564 ขยายระยะเวลาวันครบก�าหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน เป็นครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และทยอยไถ่ถอนก่อนครบ
ก�าหนดจ�านวน 3 ครั้ง 
 2) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จ�านวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 
300.00 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าว
มีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และมีมติอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564 ขยายระยะเวลาวันครบก�าหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เป็นครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 10 เมษายน 2566 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และทยอยไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด
จ�านวน 1 ครั้ง 
 3) หุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จ�านวน 71,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 71.00 
ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 7.00 และช�าระดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 
ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กันยายน 2565
 4) หุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จ�านวน 101,700 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวม
ทั้งสิ้นมูลค่า 101.70 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 7.00 และช�าระดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยหุ้นกู้
ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 2565

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินที่เกิดจากโครงการ
ขายและซ่อมบ�ารุงรถเมล์ NGV จ�านวน 489 คัน) ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.01 เท่า โดยหนี้สินที่เกิดจากโครงการ
ขายและซ่อมบ�ารุงรถเมล์ NGV จ�านวน 489 คัน คือ จ�านวนเงินที่กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO กู้ยืมจาก บมจ.สแกน 
อินเตอร์ เพื่อใช้ในการวางหลักประกันสัญญาให้กับ ขสมก. ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี 

 การบริหารความเสี่ยง หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส ตามที่ได้
ประมาณการไว้ได้ จะส่งผลกระทบให้ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)” ผิดเงื่อนไขข้อก�าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  ในเรื่องการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
โดยบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้การด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุผิดนัดช�าระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด�าเนิน
การให้เป็นไปตามข้อก�าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยนโยบาย และปณิธานที่มุ่งมั่นว่า เราจะเป็นผู้น�าในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน

เทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะน�าสินค้าคุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ และ

สร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอ�านาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ให้กับ

ประเทศไทย ด้วยการน�าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร 

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการด�าเนินงานที่แสดงถึงการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่ม

เติมไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Report) ประจ�าปี 2564 ในเนื้อหาของรายงานได้

คัดเลือกเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ของแบบ 56-1 (One Report) โดยอธิบายถึงนโยบายและเป้าหมายการจัดการ

ด้านความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการด้านความยั่งยืนใน

มิติสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม และตามหลักการก�าหนดเนื้อหา Materiality As-

sessment ของ Global Reporting Initiative : GRI Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมทั้งได้เปิดเผย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cho.co.th 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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4. การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
						ของฝ่ายจัดการ

4.1	ผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา  
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์
เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รถ
ดับเพลิง-รถกู้ภัย รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถพ่วง รถกึ่งพ่วงพิเศษ รับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
(OPV) โครงการบริหารงานซ่อมและศูนย์ซ่อมให้แก่ Linfox ส�าหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-
Lotus โครงการบริการซ่อมบ�ารุงรถโดยสารสาธารณะให้กับ ขสมก. จ�านวน 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี และศูนย์ซ่อม 
One Stop Services ให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่จะซ่อมทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และตัวถังของรถ (Containers + Body) โดย
เริ่มเปิดศูนย์แรกที่พื้นที่ใกล้แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี โดยมีแผนทยอยเปิดให้ครบ 8 ศูนย์ ทั่วประเทศภายในปี 2565 
และปี 2563 บริษัท ได้เปิดศูนย์ซ่อม London taxi ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Made 
to Order) โดยการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน และงบประมาณให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
  
 ส�าหรับงวดปี 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 
1,609.21 ล้านบาท  647.96 ล้านบาท และ 440.67 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับ
งวด เท่ากับ 65.86 ล้านบาท (238.74) ล้านบาท และ(475.32) ล้านบาท ตามล�าดับ  
 
4.1.1   ผลการด�าเนินงาน
 รายได้
 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในงวดปี 2562, 2563 และ 2564 มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม 
เท่ากับ 1,609.21 ล้านบาท  647.96 ล้านบาท และ 440.67 ล้านบาท ตามล�าดับ หากพิจารณาตามประเภทรายได้ 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้

ตาราง แสดงรายได้แยกตามประเภท ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564

ปี 2562
% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

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

รายได้ตามสัญญา 1,185.39    73.66        (42.25)         350.41       54.08       (70.44)        140.11        31.79     (60.02)        

รายได้จากการขายและบริการ 339.20       21.08        58.39          277.06       42.76       (18.32)        261.76        59.40     (5.52)          

รวม 1,524.59    94.74        (32.74)         627.48       96.84       (58.84)        401.87        91.20     (35.95)        

รายได้อื�น 84.62         5.26          295.94        20.49         3.16         (75.79)        38.80          8.80       89.37          

รายได้รวม 1,609.21    100.00      (29.67)         647.96       100.00     (59.73)        440.67        100.00   (31.99)        

 ปี 2564 ปี 2563
ประเภทรายได้
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ตาราง แสดงรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ ณ ปี 2562 2563 และปี 2564

% เปลี�ยนแปลง
% 

เปลี�ยนแปลง
% 

เปลี�ยนแปลง

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

ประเทศไทย 1,399.91    91.82       (29.53)           572.61         91.26    (59.10)        382.82        95.26     (33.14)        

ประเทศสิงคโปร์ -             -          (100.00)         -              -       -             -         -             

ประเทศเกาหลี 5.78           0.38         (81.96)           9.31             1.48      61.07         -         -             

ประเทศญี�ปุ่น 29.12         1.91         (47.77)           1.58             0.25      (94.57)        4.88            1.22       209.11        

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 26.57         1.74         (4.90)             5.88             0.94      (77.87)        -         -             

ประเทศเวียดนาม 41.44         2.72         125.07          20.90           3.33      (49.57)        7.95            1.98       (61.96)        

ประเทศอื�น ๆ 21.78         1.43         (68.16)           17.20           2.74      (21.03)        6.22            1.55       (63.84)        

รวม 1,524.60    100.00     (32.74)           627.48         100.00  (58.84)        401.87        100.00   50.17          

 ปี 2563
ประเทศ

 ปี 2562  ปี 2564

 จากข้อมูลรายได้แยกตามประเทศจะพบว่าในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�าเนิน

งานในประเทศ ลดลงและรายได้จากการด�าเนินงานต่างประเทศลดลง เทียบกับปีก่อนหน้าเช่นกัน  โดยมีสาเหตุ

หลักจากการ (1) ใน ปี 2564 ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Product) ประเภทล�าเลียงอาหารส�าหรับ

เครื่องบิน (Catering Hi-Loaders Truck)  มีรายได้ที่ลดลง จากการที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ธุรกิจสาย

การบิน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีการชะลอหรือหยุดการสั่งซื้อสินค้า

ของลูกค้า 

 ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ จากงานซ่อมบ�ารุงจากศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมรถบรรทุก

สิบล้อ 24 ชั่วโมง One Stop Services แห่งแรก ที่เปิดด�าเนินการแล้วที่ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2560  

รวมถึงบริษัทมีการจัดท�าสัญญางานซ่อมบ�ารุงรถโดยสารจ�านวน 489 คันระยะเวลา 10 ปี กับ ขสมก. โดยให้

บริการตั้งแต่ 2561 ถึง 2571  บริษัทฯได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงรถโดยสารสาธารณะ London Taxi ระยะเวลา 

5 ปี นับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2567  บริษัทได้ท�าสัญญารับส่งพนักงานโดยรถบัสปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถและเชื้อเพลิง จ�านวน 5 คัน กับ บจก.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์  ระยะเวลาสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่ 

1 ธ.ค.62 ถึง 30 พ.ย. 67  และบริษัทฯได้ท�าสัญญาจ้างเหมารับ-ส่ง บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้วยรถ

โดยสารไฟฟ้า) จ�านวน 10 คัน กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึง 31 มี.ค.

69 ซึ่งเป็นอีกช่องทางรายได้ต่อเนื่อง ของบริษัทฯ รวมถึงรายได้จากการให้บริการ จากการบริหารโครงการที่

เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัท โดยบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจค้า

ปลีก กลุ่มสถาบันการศึกษา กองทัพเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างก่อสร้างศูนย์บริการแห่งที่ 2 ที่ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นท�าเลของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในภาคใต้คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้ภายใน 

ปี 2565  และมีแผนที่จะก่อสร้างและเปิดศูนย์ให้บริการเพิ่มอีก 6 แห่ง เพื่อรองรับการให้บริการงานซ่อมบ�ารุงรถ

บรรทุกได้ทั่วประเทศภายในปี 2566   ทั้งนี้ปี 2564 มีรายได้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบจากมาตรหยุด

การเดินรถประจ�าทางและรถขนส่งสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

 รายได้ตามสัญญา

 รายได้ตามสัญญา มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการและการออกแบบของบริษัท 

และในสัญญามีการระบุราคาค่าสินค้าไว้อย่างแน่นอน  บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามสัญญาตามวิธีขั้นความส�าเร็จของ

งาน (Percentage of Completion Method) กล่าวคือเมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่า
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เชื่อถือเป็นขั้นความส�าเร็จของงาน รายได้งานตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยรับรู้ตาม

อัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึง ณ วันรายงานเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดตามสัญญาที่บริษัท

ได้ประมาณการต้นทุนไว้ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ต้นทุนทั้งหมดของโครงการเกินกว่า

มูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ในส่วนของรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็นมูลค่างานเสร็จที่ยัง

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงิน

 รายได้ตามสัญญาประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างออกแบบ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรม

ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard 

Product) และผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) ส�าหรับรายได้จากการรับจ้าง

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาสน้�าหนักเบา ของบริษัทย่อยจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

โดย ปี 2562 ปี 2563 และงวดปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ตามสัญญาแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ดังนี้

ตาราง แสดงรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ ปี 2562 2563 และปี 2564
ประเภทกลุ่มสินค้า  ปี 2562 % เปลี�ยนแปลง ปี 2563

% 

เปลี�ยนแปลง
 ปี 2564

% 

เปลี�ยนแปลง

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

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 200.90       16.95       52.64            43.59           12.44    (78.30)        52.83          37.71     21.20          

ผลิตออกแบบพิเศษ 984.50       83.05       (48.75)           306.82         87.56    (68.83)        87.28          62.29     (71.55)        

รวม 1,185.40    100.00     (42.25)           350.41         100.00  (70.44)        140.11        100.00   (60.02)        

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานประกอบด้วยรายได้จากการ 

ออกแบบ ผลิต และประกอบ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ประเภท รถบรรทุก รถกึ่งพ่วง หรือยานพานะขนส่งที่ไม่ได้ใช้

เทคนิคการผลิตที่ซับซ้อนมากนัก โดยในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

จ�านวน 1,185.40 ล้านบาท 350.41 ล้านบาท และ 140.11 ล้านบาท  ส�าหรับรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

ออกแบบพิเศษจะมีสัดส่วนรายได้ที่สูงกว่ากลุ่มมาตรฐาน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

และมีคู่แข่งน้อยราย โดยปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีรายได้จ�านวน  984.50 ล้านบาท 306.82 ล้านบาท 

และ 87.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.05 ร้อยละ 87.56 และร้อยละ 62.29 ของรายได้ตามสัญญา

ตามล�าดับ  

 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อ

ลูกค้ามีอ�านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ โดย

มีรายได้จากการขาย เช่น (1) การขายอะไหล่ (Spare Part) และบางประเภทใช้ในการผลิตงานของลูกค้าด้วย 

(2) การขายสินค้าตัวอย่าง (รถต้นแบบ) เป็นต้น 
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ตาราง	แสดงรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ	์กลุ่มบริหารโครงการ	งานขายและบริการ

% เปลี�ยนแปลง
% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

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

บริหารโครงการและบริการ 339.20       21.08       58.39            277.06         42.76    (18.32)        261.76        59.40     (5.52)          

 ปี 2562  ปี 2563
ประเภทกลุ่มสินค้า

 ปี 2564

 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มบริหารโครงการและบริการ   ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  เท่ากับ 339.20 

ล้านบาท 277.06 ล้านบาท และ 261.76 ล้านบาท ตามล�าดับ  บริษัทฯ รับรู้รายได้ในกลุ่มบริหารโครงการ

และบริการ เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อย จากการให้บริการรับซ่อมผลิตภัณฑ์รถบรรทุก รถโดยสาร รวมทั้งรถที่

หมดระยะเวลาประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้บริหารโครงการส่วนใหญ่ จากการบริหารโครงการซ่อมบ�ารุง รถ

บรรทุกพ่วง และ รถบรรทุกกึ่งพ่วง จากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด (“Linfox”) และ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (“Tesco-Lotus”) ซึ่ง 2 บริษัทดังกล่าวมีรถในโครงการมากกว่า 

758 คัน นอกจากนี้บริษัทมีท�าสัญญาให้บริการซ่อมบ�ารุงกับขสมก.ระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 

ถึง 28 ก.พ. 2571  และไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงรถโดยสารสาธารณะ London 

Taxi ระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2567 บริษัทได้ท�าสัญญารับส่งพนักงานโดยรถบัส

ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและเชื้อเพลิง จ�านวน 5 คัน กับ บจก.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์  ระยะเวลา

สัญญา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 ถึง 30 พ.ย. 67  และบริษัทฯได้ท�าสัญญาจ้างเหมารับ-ส่ง บุคลากรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์(ด้วยรถโดยสารไฟฟ้า) จ�านวน 10 คัน กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 

1 ม.ค.64 ถึง 31 มี.ค.69 ซึ่งเป็นอีกช่องทางรายได้ต่อเนื่อง ของบริษัทฯ รวมถึงรายได้จากการให้บริการ จาก

การบริหารโครงการ  ซึ่งเป็นอีกช่องทางรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งรายได้จากการบริหารโครงการ

และบริการข้างต้นเป็นรายได้ต่อเนื่องช่องทางส�าคัญของบริษัท ซึ่งส่งเสริมเป้าหมายของบริษัทด้านการกระจาย

ความเสี่ยงของธุรกิจและลดการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

 บริษัทฯ มีศูนย์บริการซ่อมบ�ารุงอยู่ในพื้นที่ของ Tesco-Lotus จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์

ขอนแก่น ศูนย์ล�าลูกกา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง และศูนย์สุราษฎร์ธานี  อีกทั้งบริษัทฯ เช่า

พื้นที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่ อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ซ่อมส�าหรับรถบรรทุกในกรณี

ประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้าบริษัทรายอื่นๆ และลูกค้าทั่วไป ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อมบริการ

เพิ่มขึ้นจาก Linfox และ Tesco-Lotus ด้วย ทั้งนี้ ในปี  2562 บริษัทฯ ได้ขยายศูนย์ซ่อมบริการเป็น One 

Stop Services ที่ให้บริการทั้งซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างและตัวถัง  1 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี และจะขยายไปทั่ว

ประเทศภายในปี 2566

 

 รายได้อื่น

 รายได้อื่นประกอบด้วย จากการขายเศษวัสดุคงเหลือจากการผลิต,ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  

และจากการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  เป็นต้น 

               บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อื่น ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีรายได้อื่นเท่ากับ 84.62 ล้านบาท 

20.49 ล้านบาท และ 38.80 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.26 ร้อยละ 3.16 และ ร้อยละ 8.80 
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ตามล�าดับของรายได้รวม ส�าหรับในปี 2562 บริษัทมีก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 40.69 ล้าน

บาท และบันทึกรายได้จาการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 16.16 ล้านบาท และปี 2564 ปรับราคา

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12.15 ล้านบาท

  

ต้นทุนและก�าไรขั้นต้น

 ต้นทุนของบริษัทแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1) ต้นทุนงานตามสัญญา ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ เงินเดือน ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตในแผนกต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลอื่น และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ เป็นต้น 

 2) ต้นทุนขายและให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ขาย เงินเดือน และค่าจ้างของแผนกที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดราคางานตามสัญญาให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นไม่ต่�ากว่าร้อยละ 

15 และก�าหนดให้มีการทบทวนประมาณการต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมี

ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนงานนั้นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ

 ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ  932.90  

ล้านบาท 307.94 ล้านบาท และ 203.30  ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 78.70  ร้อยละ 

87.88 และร้อยละ 145.10 ของรายได้ตามสัญญา บริษัทมีต้นทุนของงานตามสัญญาที่ลดลงต่อเนื่อง ผันแปร

ตามรายได้ตามสัญญาที่ลดลง

 ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาที่ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจาก 

บริษัทมีการออกแบบเครื่องที่ช่วยในการผลิตเพื่อลดขั้นตอนการท�างาน(R2R) ท�าให้ลดชั่วโมงในการท�างาน

 ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจาก 

มีการตั้งส�ารองการด้อยค่าของสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและงานระหว่างผลิตที่ได้รับผลกระทบกลุ่มสายการบินใน

ประเทศที่เข้าสู่การฟื้นฟูของศาลล้มละลายกลาง

                ในปี 2564 มีสัดส่วนต้นทุนตามสัญญาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่และการตั้งค่า

ส�ารองตามมาตรฐานบัญชี

 ส�าหรับต้นทุนขายและการให้บริการ ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เท่ากับ 262.84 ล้านบาท 246.67 ล้านบาท และ 270.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.49 ร้อย

ละ 89.03 และร้อยละ 103.19 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ

 ในปี 2563 และ 2564 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนจากการขายและการให้บริการต่อรายได้จากการขาย

และจากการให้บริการค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนจากการขายและการให้

บริการต่อรายได้จากการขายและจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบมาตรการหยุดเดินรถประจ�า

ทางในช่วงการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19  ต่อเนื่อง	และส่งผลต่อสัดส่วน

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่และจากการตั้งส�ารองตามมาตรฐานบัญชีในปี	2564	ของ

บริษัท	
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ และค่าขนส่งสินค้าในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการตั้งส�ารอง

ตามมาตรฐานบัญชี เป็นต้น

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562
% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย 32.39         2.01     (18.73)         19.84     3.06      (38.75)        16.88      3.83       (14.89)        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 160.53       9.98     (10.33)         167.84   25.90    4.55           219.25    49.75     30.63          

รวม 192.92       11.99   (11.86)         187.68   28.96    (2.72)          236.14    53.59     25.82          

 ปี 2564
รายการ

 ปี 2563

 ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 

192.92 ล้านบาท 187.68 ล้านบาท และ 236.14 ล้านบาทตามล�าดับ  ส�าหรับงวดปี 2564 บริษัทมีค่าใช้

จ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 25.82 เนื่องจากในปี 2564  บริษัทฯ มีนโยบาย

และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี

ก่อนเนื่องจากมีการตั้งส�ารองลูกหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งส�ารองสินค้าที่ล้าสมัย และประมาณการหนี้สินไม่

หมุนเวียนอื่น

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ยและภาษี	:	EBIT

ตาราง แสดงก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

ปี 2562
% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

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

EBIT 220.55 13.71   14.92          (94.33) (14.56) (142.77)      (268.88) (61.02) 185.05        

รายได้รวม 1,609.21    100.00 (29.67)         647.96   100.00  (59.73)        440.67    100.00   (31.99)        

 ปี 2564
รายการ

ปี 2563

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Tax: EBIT) งวด

ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBIT เท่ากับ 220.55 ล้านบาท (94.33) ล้านบาท 

และ (268.88) ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเท่ากับร้อยละ 8.39 ร้อย

ละ(14.56) และ ร้อยละ(61.02) จากยอดรายได้รวม ตามล�าดับ 

  ในปี 2562 บริษัทมีก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากการขยายตัว

ของรายได้ในกลุ่มบริหารงานโครงการ การขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากงานซ่อมบ�ารุงรถบรรทุก งานซ่อม

บ�ารุงรถโดยสารตามสัญญาระยะยาว งานให้เช่ารถโดยสาร และบริหารโครงการขนส่งสาธารณะของหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษี เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ลดลงตามที่กล่าว

ในส่วนของรายได้
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ต้นทุนทางการเงิน

ตาราง แสดงต้นทุนทางการเงิน

ปี 2562
% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

% 

เปลี�ยนแปลง

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

ต้นทุนทางการเงิน 145.65       9.05     2.97            144.61   22.32    (0.72)          209.09    47.45     44.59          

 ปี 2564
รายการ

ปี 2563

 งวดปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 145.65 ล้าน

บาท 144.61 ล้านบาท และ 209.09 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออก

หุ้นกู้ และจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ปี 2564 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.59 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 8.95 ล้าน

บาท  (0.31) ล้านบาท  และ (2.75) ล้านบาท  ตามล�าดับส�าหรับในปี 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อย

มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจึงตั้งจ่ายภาษีเงินได้ ส่วนในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯมีขาดทุน

ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงมีรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรสุทธิ(ขาดทุน)	สุทธิ	และก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

ตาราง แสดงก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

รายการ ปี 2562
% เปลี�ยนแปลง

ปี 2563
% 

เปลี�ยนแปลง
 ปี 2564

% 

เปลี�ยนแปลง

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

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 65.86         4.09         44.84            (238.74)       (36.85) (462.52)      (475.32)      (107.86) 99.09          

EBITDA 278.21       17.29       13.01            (24.65)         (3.80)    (108.86)      (204.14)      (46.33)    728.16        

รายได้รวม 1,609.21    100.00     (29.67)           647.96         100.00  (59.73)        440.67        100.00   (31.99)        

 ในงวดบัญชีปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 278.31 ล้านบาท (24.65) ล้านบาท และ (204.14) ล้านบาท  และมี

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับงวด  เท่ากับ 65.86 ล้านบาท (238.74)  ล้านบาท และ (475.32) ล้านบาท ตามล�าดับ คิด

เป็นอัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับงวด ร้อยละ 4.09  ร้อยละ (36.85) และร้อย(107.86) ของรายได้รวม ตามล�าดับ  

 ในปี 2562 บริษัทมี ก�าไรสุทธิ และ EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทควบคุมอัตราก�าไรขั้น

ต้นได้ดีขึ้นประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงตามเหตุผลที่กล่าวในส่วนของอัตราก�าไรขั้น

ต้นและส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ และขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ�าหน่าย เนื่องจากรายได้ตามสัญญาของบริษัทลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากผลกระทบ COVID-19 ตามทีก่ล่าวในส่วน

ของรายได้
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

 ในงวดบัญชีปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ  

7.13 ,  (25.19)   และ  (52.28) ตามล�าดับ 

		4.1.2	ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์	

 ในงวดบัญชีปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,251.79 ล้าน

บาท  3,138.32  ล้านบาท  และ 3,221.70  ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�าคัญดังนี้

เงินสด	และรายการเทียบเท่าเงินสด

 ในงวดบัญชีปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เท่ากับ  12.93  ล้านบาท  16.13  ล้านบาท และ 10.07 ล้านบาท ตามล�าดับ ประกอบด้วยเงินสดย่อยและเงินฝาก

ธนาคาร ทั้งในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจ�า 

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	และลูกหนี้อื่น

 ในงวดบัญชีปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เท่ากับ 

471.58 ล้านบาท 384.37  ล้านบาท และ  265.06  ล้านบาท ตามล�าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 

และ 2564 มีรายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ๆ ดังนี้

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี�การค้า

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 253.84         53.78           123.41           

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ 129.72         106.68         72.95             

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2.45)            (12.40)          (16.17)            

รวมลูกหนี�การค้า 381.11         148.06         180.19           

ลูกหนี�อื�น

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 39.18           50.11           11.68             

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ 51.29           28.21           3.28               

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -               -               (7.72)              

รวม 90.47           78.32           7.24               

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 471.58         226.38         187.43           

ลูกหนี�การค้าไม่หมุนเวียน   

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 153.64         73.28             

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ -               8.75             8.75               

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -               (4.40)            (4.40)              

รวมลูกหนี�ไม่หมุนเวียน -               157.99         77.63             

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นทั�งหมด 471.58         384.37         265.06           

รายการ
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 บริษัทฯ ได้จัดรายการลูกหนี้ และลูกหนี้อื่นใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 เพื่อเปรียบเทียบกับปี 

2563 และปี 2564

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้รับช�าระเงินจาก

ลูกค้าตามเงื่อนไขการค้า ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าเจ้าใหญ่ 1 ราย ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนหน้า และ

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับลูกหนี้การค้าช�าระ

เงินตามเงื่อนไขการค้าจึงมีลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

 ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้การค้าสามารถแยกตามอายุหนี้ ณ ปี 2562, 2563 และ ปี 2564 ได้ดังนี้  

ตาราง แสดงลูกหนี้การค้าแยกตามอายุของลูกหนี้
รายการ 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี�การค้าทั�งหมด
ลูกหนี�การค้า
หมุนเวียน

ลูกหนี�การค้า-
ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี�
การค้า
ทั�งหมด

ลูกหนี�การค้า
หมุนเวียน

ลูกหนี�
การค้า-ไม่
หมุนเวียน

ลูกหนี�การค้า
ทั�งหมด

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 66.52           53.63           . 53.63 54.46               54.46

อายุหนี�ไม่เกิน 3 เดือน 86.55           13.43           0 13.43 12.26               12.26

อายุหนี�ระหว่าง 3 - 6 เดือน 2.96             8.99             0 8.99 10.63               10.63

อายุหนี�ระหว่าง 6 - 12 เดือน 139.70         38.94           0 38.94 3.45                 3.45

อายุหนี�มากกว่า 12 เดือน ขึ�นไป 87.83           45.45           162.39 207.84 114.92             82.03 196.95

383.56         160.44         162.39 322.83 195.72 82.03 277.75

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2.45)            (12.40)          (4.40)              (16.80)      (15.53)              (4.40)         (19.93)             

รวมลูกหนี�การค้าทั�งหมด 381.11         148.04         157.99           306.03     180.19             77.63         257.82            

ตาราง แสดงลูกหนี้การค้าแยกตามอายุของลูกหนี้ของ บจก.ขอนแก่น ช. ทวี (1993)
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน(เฉพาะ บจก.ขอนแก่น ช ทวี (1993))

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 9.14             

อายุหนี�ไม่เกิน 3 เดือน 23.08           

อายุหนี�ระหว่าง 3 - 6 เดือน 0.27             

อายุหนี�ระหว่าง 6 - 12 เดือน 111.61         

อายุหนี�มากกว่า 12 เดือน ขึ�นไป 78.31           

   ลูกหนี�การค้าจะชําระภายใน 12 เดือนตามข้อตกลงวันที� 1/1/2563 40.80           47.76               

   ลูกหนี�อื�นที�ได้นําไปรวมกับข้อตกลงวันที� 1/1/2563 11.26           11.68               

   ดอกเบี�ยค้างรับที�ได้นําไปรวมกับข้อตกลงวันที� 1/1/2563 14.09           -                   

   ดอกเบี�ยค้างรับปรับใหม่ 24.76           22.14               

ลูกหนี�การค้าไม่หมุนเวียน(เกิน 12 เดือน)  

    ลูกหนี�การค้า 153.64         73.29               

รวมลูกหนี� บจก.ขอนแก่น ช .ทวี(1993) 222.41         244.55         154.87             

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (0.77)            (0.55)                

รวมลูกหนี�การค้า-บจก.ขอนก่น ช .ทวี(1993) สุทธิ 222.41         243.78         154.32             

รายการ
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่
ได้ และวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ และให้ความ
ส�าคัญอย่างยิ่งกับอายุหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดช�าระมากกว่า 12 เดือน โดยบริษัทตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางเงิน

 ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย (บจ. ช.ทวี เทอร์โมเทค) ได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
กับ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จ�ากัด  ส�าหรับการรับช�าระเงินรายเดือนตามมูลค่าหนี้ที่ยังคงค้างช�าระ
ทั้งหมด ดังนี้

 การช�าระให้บริษัท เดือนละ 2.3 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 71 เดือน และงวดสุดท้ายจ�านวนเงิน 4.52 
ล้านบาท ระยะเวลาการช�าระตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 -1 ธ.ค. 2568  ส�าหรับ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด 
(บริษัทย่อย) รับช�าระ เดือนละ 1.1 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 71 เดือน และงวดสุดท้ายเป็นจ�านวนเงิน 2.27 ล้าน
บาท ระยะเวลาการช�าระตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 -1 ธ.ค. 2568 ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2564 
เท่ากับ 154.32 ล้านบาท และในส่วนของ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด บริษัทย่อย ) บริษัทย่อยได้รับช�าระ
หนี้ครบจ�านวนตามงวดที่ค้าง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยจาการผิดนัดช�าระเพิ่มเติมที่อัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของมูลค่าหนี้ที่คงค้างโดยบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993 จ�ากัด สามารถเลือกที่จะช�าระหนี้ทั้งจ�านวน
ก่อนสิ้นสุดแผนการรับช�าระหนี้ได้ ดอกเบี้ยค้างรับจากการผิดนัดช�าระแสดงไว้ในบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
 ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกค้าของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจสายการบินแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยได้เข้าสู่แผน ฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ส่งผลให้ธุรกรรม
ระหว่างกันรวมถึงการรับช�าระเงินต้องหยุด พักชั่วคราว โดยทางบริษัทมีทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีนี้คือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่หมุนเวียนสุทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน 
32.61 ล้านบาท โดยทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจาการด้อยค่าส�าหรับ รายการสินทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญาไม่หมุนเวียนดังกล่าว ไว้ที่ 10.39 ล้านบาทโดยอ้างอิงมาตรฐานบัญชีเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) 
เนื่องจากทางบริษัทยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า และหากลูกค้าปฏิเสธที่รับสินค้าแล้ว ทางบริษัท 
สามารถที่จะน�าสินทรัพย์นั้นไปส่งมอบให้กับลูกค้ารายอื่นได้ เนื่องจากสินค้ามีลักษณะและคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของ ลูกค้ารายอื่นเช่นกัน

สินค้าคงเหลือ	
 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 652.25  
ล้านบาท  743.39 ล้านบาท และ 715.04 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ วัตถุดิบ 
อะไหล่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือสามารถแบ่งประเภทได้เป็น สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
ส�าเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าระหว่างทาง
 ส�าหรับสิ้นปี 2564 บริษัทสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ส�าหรับโครงการใหม่ปี 2565 และผลิตสินค้า ส�าหรับใช้ในงานบริการซ่อมแซม บ�ารุงรักษารถบรรทุก และงาน
บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถโดยสารขนส่งสาธารณะที่ได้รับสัญญาดูแลบ�ารุงรักษากับหน่วยงาน ขสมก. 
ระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ ปี 2561 ถึง .ปี 2571 

เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน
 ณ 31 ธันวาคม ปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายการเงินฝากประจ�าที่มี
ภาระค�้าประกันเท่ากับ  62.86  ล้านบาท 37.54 ล้านบาท และ 3.54 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งยอดเงินฝาก
ประจ�าที่มีภาระค�้าประกันใช้ส�าหรับค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
วงเงินหนังสือค�้าประกันสัญญางานลดลงตามมูลค่างานและสัญญางาน เป็นต้น
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สิ้นปี 2564 บริษัทมีเงินฝากประจ�าที่มีภาระค�า้ประกันลดลง เนื่องจากการช�าระคืนวงเงินสินเชื่อแก่สถาบันการ
เงินและได้ปลดเงินฝากค�า้ประกันบางส่วน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ Koo Dom Investment Limited 
Liability Company (“Koo Dom”) (บริษัทย่อยทางตรง) และ AROGO Capital Acquisition Corpora-
tion (“AROGO”) (บริษัทย่อยของบริษัท Koo Dom Investment Limited Liability Company) ทั้งสอง
บริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทุนที่ออกและช�าระแล้ว 2,965 ดอลลาร์สหรัฐ และ 25,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Com-
pany (SPAC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทลงทุนใน Koo Dom  โดยถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวน
เงินทั้งสิ้น 2,965 ดอลลาร์สหรัฐ และ Koo Dom ลงทุนใน AROGO โดยถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงินทั้ง
สิ้น 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 AROGO ได้ออกหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
เป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 10,350,000 หน่วยลงทุน โดย 1 
หน่วยลงทุนประกอบด้วยหุ้นส่วนสามัญ Class A จ�านวน 1 หุ้น และใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ไถ่ถอน
ได้ จ�านวน 1ใบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ Class A ได้ในราคาใช้สิทธิที่ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐ จ�านวน 1 
หุ้น  ในวันเดียวกัน บริษัทย่อยได้ลงทุนในหน่อยลงทุนของ AROGO จากการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ�ากัด 
จ�านวน 466,150 หน่วยลงทุน ราคาหน่วยละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,661,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
ท�าให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของใน AROGO ของกลุ่มบริษัทลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 22 กลุ่มบริษัท
จึงบันทึกเงินลงทุนใน AROGO เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน เท่ากับ  0.00  ล้านบาท  89.04  ล้านบาท และ 101.19 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระตามวิธีมูลค่าตลาดและพิจารณาประกอบกับการใช้ประโยชน์ ณ วันที่ประเมิน 
 ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินจ�านวนหนึ่งให้แก่บุคคล
ภายนอก ซึ่งมีมูลค่ตามบัญชีจ�านวนเงิน 254,80ล้านบาท บริษัทได้รับช�าระเงินแล้วทั้งจ�านวนและโอนผลก�าไร
จากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนที่ขายแล้วจ�านวนเงิน 43 ล้านบาทไปยังก�าไรขาดทุนสะสม
 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่า
ตลาดส�าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดล�าดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ยอดสุทธิคงเหลือ 89.04 ล้านบาท 

 ส�าหรับปี 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขี้นเนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึน 
12.15 ล้านบาท 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ  1,108.73  ล้านบาท  683.44 ล้านบาท และ 751.48 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งประกอบ
ด้วย ที่ดินที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารโรงงาน อาคารส�านักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร อาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่สาขาของบริษัท เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งส�านักงาน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และรายการทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน
ส�าหรับปีเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2564 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการน�าเสนองบการเงินส�าหรับปี 2564 การจัดประเภทรายการที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้ 
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งบการเงินรวม
ก่อนจัดประเภทใหม ่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม ่

(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,029,935              (346,498) 683,437                        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 37,658                   346,498 384,156                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก่อนจัดประเภทใหม ่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม ่

(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 991,766                 (346,498) 645,268                        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 37,650                   346,498                 384,148                        

 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจมากกว่า สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่นนี้ได้แก่ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งยังมิได้ใช้ในการด�าเนินงาน

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายการหนี้สินรวมเท่ากับ 

2,293.61 ล้านบาท 2,201.04 ล้านบาท และ 2,340.60 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สิน

รายการส�าคัญดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชี	และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการเงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 571.92  ล้านบาท 592.68 ล้านบาท และ 536.13 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยรายการดังกล่าวเป็นภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุน

แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ อาทิ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินทรัสต์รีซีทส์ 

วงเงินแพคกิ้งเครดิต วงเงินโดเมสติคเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  วงเงินค้�า

ประกันวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้า

หนี้อื่นเท่ากับ 199.38  ล้านบาท 211.09 ล้านบาท และ 266.13 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งปี 2563 และ 2564 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและวัสดุโครงการโดยสารปรับอากาศ 
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NGV ซึ่งบริษัทได้ช�าระในปี รายการเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นค่าสินค้า วัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต และ

อะไหล่ที่ใช้ในงานบริการซ่อมบ�ารุง  โดย ณ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ ปี 2564 มีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 

109.13 ล้านบาท 144.19 ล้านบาท และ 107.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อวัตถุและอะไหล่โครงการเพื่องาน

โครงการและงานซ่อมบ�ารุง

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เทอมเครดิตจากเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยประมาณ 60-90 วัน โดยมีอัตราส่วนระยะเวลา

ช�าระหนี้เฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564  เท่ากับ 97 วัน 133 วัน และ 181 วัน ตามล�าดับ

 ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาช�าระหนี้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก ผลกระทบ COVID-19 และบริษัทได้

รับผ่อนปรน โดยได้รับระยะเวลาเครดิตเทอมเพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้น	

              ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้น เท่ากับ 

298.15 ล้านบาท 10.83 ล้านบาท และ 168.00 ล้านบาท  ปี 2564 เพิ่มขึ้นเนื่องจากกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น 

ส่วนที่ไม่มีหลักประกันมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เงินกู้ดังกล่าวช�าระคืนภายในเดือน ตุลาคม ปี 2565 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่นที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 และ	 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

บุคคลและกิจการอื่น	

                ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายใน  1 ปี  เท่ากับ 24.90 ล้านบาท 33.10 ล้านบาท และ 6.57 ล้านบาท สิ้นปี 2563 บริษัท

มีเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรงระบบไฟฟ้าในโครงงาน อัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 2.00 ต่อปี มีก�าหนดช�าระคืน 5 เมษายน 2568

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวนเงิน 222 ล้านบาท 

เนื่องจากการกู้จากกิจการอื่น 9 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อสินค้า โดยมีระยะเวลาช�าระคืนเกิน 12 เดือน และ

มีการจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมใหม่จากเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามที่บริษัทและบริษัท สแกนอินเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) (“SCN”) ได้ตกลงเข้าท�าสัญญาร่วมท�างานโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าช

ธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถโดยสารจ�านวน 489 คันในปี 2560 กลุ่มร่วมท�างาน SCN-

CHO ได้รับเงินกู้ยืมจาก SCN ซึ่งน�ามาใช้ในการวางเงินหลักประกันรถเมล์ จ�านวนเงิน 426 ล้านบาท(คิดเป็น

สัดส่วนของกลุ่มบริษัทจ�านวนเงิน 213 ล้านบาท) แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว

การวางหลักประกันรถเมล์จะมีก�าหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยองค์การขนส่ง

มวลชนจะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลุ่ม

ร่วมท�างาน SCN-CHO พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายรถเมล์แล้ว

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า กลุ่มร่วมท�างาน SCN-

CHO จะคืนเงินหลักประกันรถเมล์พร้อมค่าตอบแทนให้แก่ SCN ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลุ่มร่วมท�างาน 
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SCN-CHO  ได้รับเงินหลักประกันรถเมล์คืนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงจัดประเภท

รายการดังกล่าว จ�านวนเงิน 213 ล้านบาทเป็นส่วนที่ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หุ้นกู้	

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ

คืนใน 1 ปี เท่ากับ 299.04 ล้านบาท 931.75 ล้านบาท และ 689.64 ล้านบาท  และหุ้นกู้ระยะยาว 841.34 

ล้านบาท 70.61 ล้านบาท และ 210.00 ล้านบาท ตามล�าดับ มาจากการที่บริษัทออกหุ้นกู้เพื่อรับงานตาม

สัญญางานโครงการและงานบริการซ่อมบ�ารุงรถบรรทุกและรถโดยสาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมี

รายการหุ้นกู้ ดังนี้

 บริษัทมีหุ้นกู้ดังนี้

 1) หุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้วยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

 1.1) หุ้นกู้จ�านวน 545,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 

6.75 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยเมื่อ

วันที่ กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยขยาย

เวลาครบก�าหนดไถ่ถอนจากเดิม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564เป็นการทยอยจ่าย 4 ครั้งและเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 75 ต่อปี 

 การทยอยช�าระคืนเงินต้นจ�านวน  4 ครั้ง มีดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ 

 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ

 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ

 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ในอัตราร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ 

 1.2) หุ้นกู้จ�านวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 

ต่อปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564

       โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้

โดยขยายเวลาครบก�าหนดไถ่ถอนจากเดิม วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นการทยอยจ่าย 2 ครั้ง และเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 การทยอยช�าระคืนเงินต้นจ�านวน 2 ครั้ง มีดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ

 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละใบ

 

 1.3) หุ้นกู้จ�านวน 71,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อ

ปี และช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีอายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน 2565

 

 1.4) หุ้นกู้จ�านวน 101,700 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 

ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีอายุ 1 ปี 3เดือน ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือน สิงหาคม2565 
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 ทั้งนี้บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก

หุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้

หุ้นกู้แปลงสภาพ	

                  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทในจ�านวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ท�าสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อออกหุ้นกู้

แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities I ซึ่ง

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะท�าเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบจ�านวนเงิน 400 ล้านบาท 

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทในจ�านวนเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ท�าสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อออกหุ้น

กู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 

Fund I ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะท�าเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบจ�านวนเงิน 350 ล้านบาท  

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อทางการเงิน	(ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบก�าหนดใน	1	ปี)

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน เท่ากับ 1.30 ล้านบาท 43.14 ล้านบาท และ 94.60 ล้านบาท ปี 2564 มียอดเพิ่มขี้นเนื่องจาก

สัญญาการเช่าซื้อทรัพย์สิน 

ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่องผล

ประโยชน์พนักงาน ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน โดยผู้บริหารได้

บันทึกหนี้สินและผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2554 โดยได้ปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบ

บัญชีปี 2554 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว และบันทึกหนี้สินและผลประโยชน์พนักงานเพิ่มในงวด

ไตรมาส 2/2562 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส�าหรับพนักงานที่มีอายุงาน

มากกว่า 20 ปี

 ณ 31 ธันวาคม ปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประมาณการหนี้สินผล

ประโยชน์พนักงาน (ไม่รวมระยะสั้น) เท่ากับ 33.62 ล้านบาท 14.71  ล้านบาท และ 18.53 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ และบริษัทฯมี ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นปี 2564 เท่ากับ 0.41 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นการตั้งประมาณการสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กิจการให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการ ที่ได้รับจากพนักงาน

หรือการเลิกจ้าง 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องจากบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จ�ากัด 

เนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้า แผงวงจร 3 จี แท่งแยกไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เรียกค่าเสีย
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หายโดยมีทุนทรัพย์เป็นจ�านวนเงิน 9.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างปี 2564 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้

บริษัทแพ้คดีดังกล่าว โดยต้องช�าระเงินให้แก่โจทก์จ�านวน 5.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 

ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันช�าระแล้วเสร็จ 

 เมือวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศาลอุธรณ์พิพากษาคดียืนตามศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่าง

ยืนคดีความดังกล่าวต่อศาลฎีกา กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความจ�านวนเป็น 7 

ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ 31 ธันวาคมปี 2562, 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 

958.18 ล้านบาท 937.28 ล้านบาท และ 881.10 ล้านบาท ตามล�าดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 688.07 ล้านบาท ทุนที่ออกและช�าระ

แล้ว เท่ากับ 448.88 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากับ 841.31 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01 ล้านบาท ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ (5.63) ล้านบาท 

มีส�ารองตามกฎหมายเท่ากับ 9.65 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการจัดสรรก�าไรเนื่องจากผลขาดทุน และก�าไร(ขาดทุน)

สะสมที่ยังไม่จัดสรร (588.22) ล้านบาท 

วิเคราะห์สภาพคล่อง

ตาราง แสดงอัตราส่วนทางการเงินสภาพคล่อง
31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

อัตราส่วนทางการเงินที�เป็นสาระสําคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.22 0.81 0.82

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.34 0.13 0.11

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.39 2.35 2.66

อัตราส่วนหนี�สินที�ภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.14 2.04 2.2

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 141 200 185

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย วัน 223 453 555

รายการ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 เท่ากับ 1.22 เท่า 0.81 เท่า และ 0.82 

เท่า ตามล�าดับ และ อัตราส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ  2564  เท่ากับ 

0.34 เท่า 0.13 เท่า และ 0.11 เท่า ตามล�าดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.82 เท่า โดยมี

รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียน

อื่น ๆ น้อยกว่าหนี้สินระยะสั้น   ซึ่งลดลงจากปีก่อนตามนโยบายทางการเงินของบริษัทจัดท�าแผนเพื่อจัดหา
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ทุนเงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการให้เกิดสภาพคล่อง ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่ากับ 0.11 เท่า โดยมีรายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร และลูกหนี้การค้าน้อยกว่าหนี้สินระยะสั้น    

 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น ณ 31 ธันวาคม  2564 เท่ากับ 2.66 เท่า  และ 2.20 เท่า ตามล�าดับ  ซึ่งใกล้เคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งอยู่ที่ 2.35 เท่า และ 2.04 เท่า 

 ในปี2564 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บลูกหนี้เฉลี่ยที่ลดลง ลูกค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีลูกหนี้การค้าค้างนาน โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ประกอบ

ธุรกิจสายการบินในประเทศ  

 ในปี 2564 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสินค้าไม่ถูกระบายประกอบ

กับสินค้าบางประเภทต้องสั่งซื้อในปริมาณที่ก�าหนด เพื่อราคาที่ดี และเตรียมวัสดุบางส่วนเพื่อการผลิตชิ้นส่วน

เฉพาะทาง เพื่อรองรับงานแผนการผลิตที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต  แต่มีลูกค้าบางรายที่ช�าระก่อนแผนการ

ช�าระหนี้

ข้อก�าหนดที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินจากการออกหุ้นกู้ โดยมีข้อก�าหนดให้

ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (interest bearing debt to equity :IBD/E 

Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น เท่ากับ 2.20 เท่า

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

 ในปี 2562, 2563 และปี 2564  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (105.37), 

350.87 และ (191.23) ในปี 2561 บริษัทฯได้มีการลงทุนในการสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก 1 แห่ง ที่จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งเปิดด�าเนินการและรับรู้รายได้แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 และลงทุนในอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นในการ

ด�าเนินการศูนย์ซ่อมรถโดยสารสาธารณะ London Taxi และในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564  บริษัทได้ใช้เงินลงทุน

ในการก่อสร้างศูนย์ใหม่อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ชื่อ สิบล้อ 24 ชั่วโมง คาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี 

2565 

             

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                  

                สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีน

ในระหว่างปี 2564จากความไม่แน่นอนของสถานะการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท�างบการเงินส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฎิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในเรื่องการไม่น�าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้          

                  การด้อยค่าของสินทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้และสินทรัพย์

ที่เกิดจากสัญญาตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)  โดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมา
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พิจารณาอัตราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น�าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking) มา

พิจารณา

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่ายุติธรรมณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และการเลือกไม่น�าสถานการณ์ COVID-19 ที่

อาจจะกระทบต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินในการพิจารณาการค�านวณราคา 

 เนื่องด้วยแนวปฎิบัติดังกล่าวสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึง

ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องในปี 2564 ทั้งนี้การปรับรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบ

การเงิน         

4.2	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

(ก)  ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2562,2563 

และปี 2564 สามารถสรุปได้ดังน้ี

งบตรวจสอบ งวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
โดยนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้
รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบตรวจสอบ งวดบัญชีปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
 โดยนางสาวบงกช อ่�าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ช 
ทวี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด�าเนิน
งานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

 

งบตรวจสอบ งวดบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
 โดยนางสาวบงกช อ่�าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชี

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน



92     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

(ข)	สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	(งบการเงินรวม)

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 , 2563, 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.07 .31 16.13 .51 12.93 .40

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 187.43 5.82 226.38 7.21 471.58 14.50

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา 298.24 9.26 307.54 9.80 387.49 11.92

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการบุคคลที�เกี�ยวข้อง .00 .00 .00 .00 111.07 3.42

สินค้าคงเหลือ .00 .00 743.39 23.69 652.25 20.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 715.04 22.19 173.95 5.54 96.85 2.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย 204.61 6.35 .00 .00 .00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,415.38 43.93 1,467.40 46.76 1,732.16 53.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน 3.54 .11 37.54 1.20 62.86 1.93

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 15.74 .49 25.00 .80 25.00 .77

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 188.03 5.84 2.34 .07 2.46 .08

เงินลงทุนระยะยาวอื�น .00 .00 .00 .00 .00 .00

ลูกหนี�การค้าไม่หมุนเวียน 77.63 2.41 157.99 5.03 .00

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 32.61 1.01 32.61 1.04 .00

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 101.19 3.14 89.04 2.84 .00 .00

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 751.48 23.33 1,029.94 32.82 1,108.73 34.10

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16.50 .51 18.77 .60 20.81 .64

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี .00 .00 .00 .00 10.97 .34

เงินมัดจํา 237.10 7.36 240.03 7.65 236.52 7.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 382.51 11.87 37.66 1.20 52.28 1.61

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,806.32 56.07 1,670.93 53.24 1,519.63 46.73

รวมสินทรัพย์ 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 , 2563, 2562

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 64 % ณ 31 ธ.ค. 63 % ณ 31 ธ.ค. 62 %

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร,เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 536.13 16.64 592.68 18.89 571.92 17.59

เจ้าหนี�การค้า และเจ้าหนี�อื�น 266.13 8.26 211.09 6.73 199.38 6.13

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา .00 .00 .54 .02 2.00 .06

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื�นที�ถึงกําหนดในหนึ�งปี 6.57 .20 33.10 1.05 24.90 .77

เงินกู้ยืมระยะสั�น 168.00 5.21 10.83 .34 298.15 9.17

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�ถึงกําหนดในหนึ�งปี 14.46 .45 4.55 .14 11.43 .35

หุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 689.64 21.41 931.75 29.69 299.04 9.20

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย .38 .01 .38 .01 2.21 .07

ประมาณการหนี�สินหมุนเวียน สํารองผลประโยชน์พนักงาน .41 .01 14.84 .47

.00
หนี�สินหมุนเวียนอื�น 35.92 1.11 20.33 .65 8.33 .26

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,717.64 53.31 1,820.08 58.00 1,417.35 43.59

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื�น 217.80 6.76 222.00 7.07 .00 .00

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 94.60 2.94 43.14 1.37 1.30 .04

หุ้นกู้ 210.00 6.52 70.61 2.25 841.34 25.87

หุ้นกู้แปลงสภาพ 39.49
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 9.65
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25.90 .80 30.51 .97 .00 .00

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18.53 .58 14.71 .47 33.62 1.03

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 7.00
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 622.97 19.34 380.96 12.14 876.26 26.95

รวมหนี�สิน 2,340.60 72.65 2,201.04 70.13 2,293.61 70.53

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 688.07 589.00 589.00

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 448.88 13.93 330.48 10.53 327.22 10.06

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 841.31 26.11 532.83 16.98 524.90 16.14

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.01 .90 29.01 .92 29.01 .89

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น .00 .00 .00 .00

ส่วนลดจากการเพิ�มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (5.63) (.17) (5.63) (.18) (5.63) (.17)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน .00 .00 .00 .00
กําไรสะสม : .00 .00

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 9.65 .30 9.65 .31 9.65 .30

ยังไม่ได้จัดสรร (588.22) (18.26) (112.91) (3.60) 73.03 2.25

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 146.11 4.54 153.85 4.90 .00 .00

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม .00 .00 .00 .00 .00 .00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 881.10 27.35 937.28 29.87 958.18 29.47

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,221.70 100.00 3,138.32 100.00 3,251.79 100.00
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บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับงวด ปี 2564 , 2563 และ ปี 2562
หน่วย:ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ปี 2564 % ปี 2563 % ปี 2562 %

รายได้
รายได้ตามสัญญา 140.11          31.79    350.41             54.08    1,185.39    73.66     

รายได้จากการขายและการให้บริการ 261.76          59.40    277.06             42.76    339.20       21.08     

รายได้อื�น 38.80            8.80     20.49                3.16      84.62          5.26      

รวมรายได้ 440.67       100.00   647.96          100.00   1,609.21   100.00    

ต้นทุนงานตามสัญญา (203.30)         (46.13)   (307.94)            (47.52)   (932.90)      (57.97)    

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (270.11)         (61.30)   (246.67)            (38.07)   (262.84)      (16.33)    

รวมต้นทุน (473.41)      100.00   (554.61)         100.00   (1,195.73)  100.00    

กําไรขั�นต้น (71.54)        (16.23)    72.86            11.25     328.86     20.44      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (32.74)        (7.43)      93.35            14.41     413.47     25.69      

ค่าใช้จ่ายในการขาย (16.88)           (3.83)    (19.84)              (3.06)     (32.39)        (2.01)     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (219.25)         (49.75)   (167.84)            (25.90)   (160.53)      (9.98)     

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่าย (209.09)         (47.45)   (144.61)            (22.32)   (145.65)      (9.05)     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.10)             (0.02)    (0.12)                 (0.02)     (0.09)           (0.01)     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ (478.07)      (108.49)  (239.05)         (36.89)    74.81       4.65        

ภาษีเงินได้ (2.75)             (0.62)    0.31                  0.05      (8.95)           (0.56)     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (475.32)      (107.86)  (238.74)         (36.85)    65.86       4.09        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.34)             
รวมรายการที�ดาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร (0.34)             
หรือขาดทุนในภาหลัง 
• ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วัดมูลค่า
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (9.26)             
• ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ -                      -           246.06             37.97    -                    -           

• การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ -                      
      หลังออกจากงาน -                      -           16.47                2.54      4.48            0.28      

• ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ -                      
      ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1.85               0.42     (52.51)              (8.10)     (0.90)           (0.06)     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (7.41)          (1.68)      210.03          32.41     3.58         0.22        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับป-ีสุทธิจากภาษี (7.74)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (483.06)         (109.62)  (28.72)           (4.43)      69.44       4.32        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (475.32)         (107.86) (238.74)            (36.84)   65.86          4.09      

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                      -           (0.00)                 (0.00)     (0.00)           (0.00)     

(475.32)      (107.86)  (238.74)         (36.85)    65.86       4.09        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (483.06)         (109.62) (28.72)              (4.43)     69.44          4.32      

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                      -           (0.00)                 (0.00)     (0.00)           (0.00)     

(483.06)      (109.62)  (28.72)           (4.43)      69.44       4.32        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) -                      -                          0.0503       
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.3271)         (0.1806)            0.0503       
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บริษัท ช ทวี  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564,2563, 2562

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

(475.32)       (238.74)       65.86          

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) -             

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2.75)          (0.31)              8.95               

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 64.83          69.79             57.75             

ดอกเบี�ยรับ (12.50)         (13.51)            (17.26)            

ต้นทุนทางการเงิน 209.09        144.61           145.65           

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงและอื�นๆ 11.93          (3.90)              (5.97)              

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.51           (2.40)              

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 11.87          19.53             (16.72)            

ขาดทุนจากการปรับมุลค่าสินค้า 14.34          0.05               -                 

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (12.15)         

ค่าใช้จ่ายหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 4.12           27.79             11.19             

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 7.00           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.10           0.12               0.09               

(178.93)       3.03           208.86        

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 99.48             100.55           265.02           

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา 3.91               28.03             180.32           

สินค้าคงเหลือ 14.01             (91.19)            50.24             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (30.66)            (77.11)            24.96             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 9.89               5.14               (31.56)            

เงินมัดจํา -                 -                 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 53.21             19.39             (232.99)          

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา (0.54)              (1.46)              0.41               

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน -                 -                 -                 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 15.59             9.41               (1.11)              

จ่ายหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (14.73)            (15.39)            

กระแสเงินสดสุทธ(ิใช้ไป)ในการดําเนินงาน (28.77)            (19.62)            464.14           

จ่ายภาษีเงินได้ (8.24)              0.56               (8.02)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (37.02)         (19.06)         456.12        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :

กําไรสําหรับงวด
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5.	ข้อมูลท่ัวไป
					และข้อมูลส�าคัญอ่ืน
  5.1	ข้อมูลท่ัวไป	ณ		31	ธันวาคม	2564

บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์

ชือ่ย่อหลกัทรพัย์																										                                   

เลขทะเบยีนบรษัิท

ประเภทธรุกจิ

ทนุจดทะเบยีน
(ณ	31	ธนัวาคม	2564)

ทนุช�าระแล้ว
(ณ	31	ธนัวาคม	2564)

มลูค่าทีต่ราไว้ต่อหุน้

หุน้บรุมิสทิธิ

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

CHO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

0107556000027

ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมท้ังผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น  รถ
บรรทุก  รถพ่วง รถบัส  รถล�าเลียงอาหารส�าหรับเคร่ืองบิน  รถไฟ  รถดับเพลิง     
รถกู้ภัย  รถหุ้มเกราะ รถล�าเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น 

688,072,313 บาท

 (หกร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาท) 

448,877,186.50 บาท

 (สีร้่อยสีส่บิแปดล้านแปดแสนเจด็หมืน่เจด็พนัหนึง่ร้อยแปดสบิหกบาทห้าสบิสตางค์) 

หุ้นสามัญ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ไม่มี

043-043-880-90
043-043-899

ทีต่ัง้ส�านกังานสาขา	1	(กรงุเทพฯ) เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210
โทรศัพท์ 0-2973-4382-4     โทรสาร 0-2973-4385

ทีต่ัง้ส�านกังานสาขา	2	(ชลบุร)ี เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-227-378        โทรสาร 038-227-378

ทีต่ัง้ส�านกังานสาขา	3	
(พระนครศรอียธุยา)

เลขที่ 62 หมู่ 2 ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์  035-257-085        โทรสาร 035-257-086

ทีต่ัง้ส�านกังานสาขา	4
(แหลมฉบงั		ชลบุร)ี

37/30 หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์  033-005-131        โทรสาร 033-005-132

เวบ็ไซต์	(URL) www.cho.co.th
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บรษิทัย่อย

เลขทะเบยีนบรษิทั

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่และโรงงาน

โทรศพัท์
โทรสาร

1.	บริษัท	ช.ทวี	เทอร์โมเทค	จ�ากัด	

0405548000302

ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส น�้าหนักเบา

เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 
043-043-877-78
043-043-879

บรษิทัย่อย

เลขทะเบยีนบรษิทั

ลักษณะการประกอบธรุกจิ

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่และโรงงาน

โทรศพัท์

2.บริษัท	อมรรัตนโกสินทร์	จ�ากัด	(ARK)

0105561186808

บริหารจัดการรถโดยสารประจ�าทาง อัจฉริยะ (SMART BUS)

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

0-2973-4382-84 / 0-2973-4385

บรษิทัย่อย

เลขทะเบยีนบรษิทั

ลักษณะการประกอบธรุกจิ

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่และโรงงาน

โทรศพัท์

Koo Dom Investment Limited Liability Company (Koo Dom)

-

เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่างๆ แก่บริษัท ARO-

GO ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมา กล่าวคือท�าหน้าที่เป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์

การระดมทุนในรูปแบบ SPAC ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

7201 Wellesley Ave, Westminster, California, United State 92683

-

บรษิทัร่วม

เลขทะเบยีนบรษิทั

ลักษณะการประกอบธรุกจิ

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่และโรงงาน

โทรศพัท์

บริษัท	เคแอลอาร์ท	ีจ�ากัด	(KLRT)

0405560004886

ขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง

เลขที่ 555/56 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40000

061-8230318

บรษิทัย่อย

เลขทะเบยีนบรษิทั

ลักษณะการประกอบธรุกจิ

ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่และโรงงาน

โทรศพัท์

AROGO Capital Acquisition Corporation  (AROGO)

I.R.S 87-1118179

เพื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา 

กล่าวคือท�าหน้าที่เป็นบริษัท SPAC ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ 

SPAC ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

848 Brickell Avenue, Penthouse 5, Miami, FL 33131

-18179

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
โทรศพัท์	
โทรสาร
อเีมล์	

043-043-888 ต่อ 1120
043-043-899
naranuwat@cho.co.th
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นายทะเบยีนหลกัทรพัย์
	ท่ีตัง้ส�านกังาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เวบ็ไซต์	(URL)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2-009-9999
0-2-009-9476
www.tsd.co.th

นายทะเบยีนหุน้กู้

ทีต่ัง้ส�านกังาน
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
(ส�าหรับหู้นกู้ CHO21OA, CHO229A, CHO228A)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-544-2923, 02-777-7777
02-128-4625

นายทะเบยีนหุน้กู้

ทีต่ัง้ส�านกังาน
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(ส�าหรับหู้นกู้ CHO212A)
ชั้น 2, เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-299-2349, 02-299-2350
02-273-7806

บรษิทัผูส้อบบญัชี

ทีต่ัง้ส�านกังาน

โทรศัพท์
โทรสาร
เวบ็ไซต์	(URL)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
02-677-2000
02-677-2222
www.kpmg.com/th

  5.2	ข้อมูลส�าคัญอ่ืน	

	โครงการในอนาคต
 

 

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ดังนี้
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โครงการ เงินลงทุน
(ตัวเลขประมาณ)

ระยะเวลา
โครงการ

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ
    1.) โครงการขยายศนูย์ซ่อม “สบิล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO” ทัว่  
           ประเทศรวม 8 ศนูย์  (ต้นปี 2560 เปิดด�าเนินงานแล้ว 1   
          ศูนย์ ) 
    2.) โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น 
    3.) โครงการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus)
    4) โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Framing)
    5) พัฒนารถ London Taxi  ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV)
    6) โครงการพัฒนารถบัส NGV. ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV)
    7) โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จ�านวน 6 ล�า ของกอง
         ทัพเรือฟิลิปปินส์
     
    8) โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรม
      ป้องกันประเทศ  (DTI-CHO)

480  ล้านบาท

600  ล้านบาท
600  ล้านบาท

84.93 ล้านบาท
300 ล้านบาท

1,000 ล้านบาท
-

-

ปี 2560-2565

ปี 2561-2564
ปี 2562-2565

อยู่ระหว่างด�าเนิน
การ กับฟิลิปปินส์

อยู่ระหว่างร่วมวิจัย 
พัฒนา

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย
    1.) โรงงานใกล้กรุงเทพฯ

    2.) โครงการสร้างโรงผลติฉนวนโพลยีรูเีทนโฟม (PU Foam)

    3) โครงการระดมทนุผ่าน SPAC 

        (Special Purpose Acquisition Company)

50  ล้านบาท 

20  ล้านบาท

190  ล้านบาท

ปี 2564-2567 

ปี 2564-2565

ปี 2564-2566

	1.	โครงการขยายศนูย์ซ่อม	สบิล้อ	24	ชัว่โมง	by	CHO	ทัว่ประเทศ
 

 บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ “สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO” โดย ได้
ด�าเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี ส่วนอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอยู่ติดกับสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ก�าลัง
ก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการในต้นปี 2563 และจะเปิดเพิ่มอีก 5 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2563-2565 ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจาก
ศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดด�าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการด�าเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผล
การส�ารวจความต้องการของธุรกิจโลจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้ บริษัทฯ วางแผนเพิ่มบริการจดทะเบียน 
ต่อภาษี ประกันภัยพร้อมจ�าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึก
ข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ 
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	2.	โครงการพฒันาเมอืงขอนแก่น
 บริษัทฯ ด�าเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จ�านวน 2 โครงการ  

• โครงการพฒันาเมอืงขอนแก่น โดย บรษิทั ขอนแก่น ทรานซทิซทิเตม็ จ�ากดั เป็นเจ้าของโครงการ (วสิาหกจิของ 
5 เทศบาลจงัหวดัขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทัง้การ
ผลติ และตดิตัง้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพฒันาเมอืง โครงการขอนแก่น Smart 
City (ระยะ 1)ระยะเวลาสญัญา 3 ปี หรอืตามแผนงาน โดยกจิการร่วมค้า ซเีคเคเอม็ (Joint Venture Agree-
ment CKKM)

• 

ชื่อ กิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM)

คู่สัญญา/อัตรา

การร่วมทุน

สัดส่วนกิจการร่วมค้า ณ. วันที่เสนอราคา 22 ธันวาคม 2560

1. บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)                            ร้อยละ 49

2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จ�ากัด                 ร้อยละ 45

    (โดยมี กลุ่ม ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 97 

3. บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จ�ากัด    ร้อยละ 6

    (โดยมีบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จ�ากัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ) 

4. MCC OVERSEAS LIMITED                         -ยังไม่ลงทุน- 

    (โดยมี China Metallurgical Corporation (บริษัทของรัฐบาลของประเทศจีน) เป็นผู้ถือหุ้น

ทั้งหมด)

หลังจากชนะการเสนอราคาในโครงการฯ ได้ปรับอัตราส่วนการร่วมทุนใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2564  ดังนี้

1. บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)                                  ร้อยละ 55

2. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด                    ร้อยละ 35

3.บริษัท เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จ�ากัด          ร้อยละ   5

4. บริษัท โมบิลิตี้ แอสอะ เซอร์วิส จ�ากัด                    ร้อยละ   5

วัน เดือน ปี 

ที่จัดตั้งกิจการ

ร่วมค้า

19 ธันวาคม 2560

2.2. โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบ�ารุงรักษา และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสถานีและ
ส่วนเก่ียวเน่ือง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM 
และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะท่ี 1) ระยะเวลาสัญญา 30 
ปี “เป็นการบริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ” โดยนิติบุคคลร่วมท�างาน 
KLRTT (KLRTT Consortium)
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ชื่อ นิติบุคคลร่วมท�างาน KLRTT (KLRTT Consortium)

คู่สัญญา/อัตรา

การร่วมทุน

1. บริษัท เคแอลอาร์ที จ�ากัด

    เป็นบริษัทหลักในการจัดการ รับผิดชอบงานบริหารโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารราง เบาใน

สัดส่วน ร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ  (CHO ร่วมลงทุนในบริษัท เคแอลอาร์ที จ�ากัด  ร้อยละ 49)

2. บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จ�ากัด    ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการ

    (โดยมี บริษัท ขอนแก่นสมาร์ทโมบิลิตี้ จ�ากัด หรือชื่อเดิม บริษัท เคเคทีที โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ร้อยละ 96 )

วัน เดือน ปี 

ที่จัดตั้งกิจการ

ร่วมค้า

11 ธันวาคม 2560

3. โครงกำรบริหำรระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus)
 CHO มีแผนลงทุนในการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะผ่านการลงทุนในบริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จ�ากัด (ARK) 
โดยมีแผนถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 51% หรือมากกว่า 50% มูลค่าท่ี CHO ลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท โดย ARK มี
แผนบริหารรถเมล์ขนส่งมวลชนผ่านกลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก. (องค์การขนส่งมวลชน) ในการปรับปรุงรถ
เดิมเป็นรถท่ีมีระบบอัจฉริยะ (Smart Bus) และมีแผนเปล่ียนรถใหม่ท้ังหมดภายในปีท่ี 2-4 รวม 3 ปี ในการลงทุนคร้ังน้ี
จะมีผู้ถือหุ้นหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. CHO
2. กลุ่มบริษัทเอกชนรถร่วมบริการ ขสมก. 
3. นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนท่ีมีประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพของ ARK
ในการลงทุนคร้ังน้ีคาดว่า ARK จะสามารถรับรู้รายได้ทันที เน่ืองจากเป็นการลงทุนในกิจการท่ีด�าเนินการอยู่
แล้ว และคาดว่า CHO จะมีรายได้โดยตรงจากการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ และการซ่อมบ�ารุงในโครงการ 
ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3 หรือ 4 ปี 2565 

4. โครงกำรเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming)
 บริษัทฯ ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาโครงการ
เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming) สนับสนุนเกษตรกร ให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Farm ปรับเปล่ียน การเกษตร
กรใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และช่วยแก้ไขปัญหาขจัดความยากจน ให้กับเกษตรกร ณ พ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
ปลอดสาร โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตโรงเรือนควบคุมอัจฉริยะ และภายในปี 2565 โครงการฯ อยู่ในช่วงเร่ิมวางแผนระบบ
การด�าเนินงาน
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	5.	รถ	London	Taxi	พฒันาเป็นระบบไฟฟ้า	(EV)

  บริษทัฯ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการวจิยักบับรษิทั เอเชยี แคบ็ จ�ากดั เมือ่วนัที ่14 มกราคม 

2564 เพือ่พฒันารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชยี แคบ็” เป็นเจ้าของและผูผ้ลติรถลอนดอนแทก็ซี ่ในนาม 

CABB Taxi สญัชาตไิทย ทีม่วีสิยัทศัน์ มุง่มัน่ ทีจ่ะพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐาน

สากล และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2564 บรษิทัฯ ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วม

มอื (MOU) กบั Advanced Electric Machines Ltd. (AEM) บรษิทัผูผ้ลติมอเตอร์ไฟฟ้าแบบยัง่ยนืชนดิไม่มแีม่

เหลก็และแร่หายาก (Rare Earth) จากประเทศองักฤษ เพือ่พฒันาระบบขบัเคลือ่นทีป่ล่อยมลพษิเป็นศนูย์ (Zero 

emissions) เพือ่เปลีย่นจากระบบเครือ่งยนต์สนัดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลัก๊อนิ (PEV) พร้อมให้บรกิารในไทย

ในปี 2565 และบรษิทัฯ จะเป็นผูศ้กึษาตลาดเพือ่ส่งออกไปยงัต่างประเทศภายในปี 2566 โดยเริม่จากประเทศท่ีใช้

รถพวงมาลยัขวา

6.	โครงการพฒันารถบสั	NGV	ให้เป็นระบบไฟฟ้า	(EV)

 บริษทัฯ มแีผนพฒันารถบสัโดยสารปรบัอากาศใช้เชือ้เพลงก๊าซธรรมชาต ิ (Bus NGV) ระบบเครือ่งยนต์

สันดาปให้เป็นระบบไฟฟ้าแบบปลัก๊อนิ (PEV) ระบบไฟฟ้า โดยอยูใ่นช่วงทดสอบรถต้นแบบ 

7.	โครงการต่อเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง	จ�านวน	6	ล�า	ของกองทพัเรอืฟิลปิปินส์

 บริษทัฯ ได้ลงนามร่วมมอื (MOU) ในการพฒันาระบบบรหิารโครงการต่อเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง จ�านวน 6 ล�า 

ของกองทพัเรอืฟิลปิปินส์ กบัสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (“สทป.”) เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ

ด้านการต่อเรอื และอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งต่างๆ ต่อเศรษฐกจิและความมัน่คงของชาต ิและเป็นอตุสาหกรรมพืน้ท่ีใน

การพฒันาวทิยาการ เทคโนโลย ีและองค์ความรูด้้านวศิวกรรมขัน้สงู  ร่วมมอืกนัพฒันาระบบการบรหิารโครงการต่อ

เรอื หากประเทศไทยได้รบัคดัเลอืกจากรฐับาลฟิลปิปินส์ให้เป็นผูด้�าเนนิโครงการต่อเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง (Off-

shore patrol vessel : OPV) จ�านวน 6 ล�า

8.	โครงการความร่วมมอืวจิยัและพฒันาสนิค้าในอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	

 บริษทัฯ ร่วมวจิยั พฒันา และส่งเสรมิกจิกรรมอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ กบัสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนั

ประเทศ เพือ่ร่วมวจิยั พฒันา และส่งเสรมิกจิกรรมของอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศด้านยทุธภณัฑ์ประเภทอาวธุปืน

และเครือ่งกระสนุ ทีเ่กีย่วเนือ่งต่อเศรษฐกจิและความมัน่คงของชาติ 
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โครงการในอนาคตของบรษัิทย่อย
 1) โครงการสร้างโรงงานผลติใกล้กบัพืน้ทีก่รงุเทพฯ เพือ่ลดต้นทนุในการขนส่ง และสามารถให้ลกูค้าเข้า

ตรวจสอบสนิค้าได้สะดวก เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพฯและพืน้ทีป่รมิณฑล บรษิทัฯ จงึมนีโยบายแสวงหา

และศกึษาข้อมลูในการสร้างโรงงานผลติเพิม่ในพืน้ทีอ่ืน่ ซึง่ผลจากการศกึษาและเพือ่สนองตอบความต้องการของ

ลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ จงึมนีโยบายในการหาพืน้ทีบ่รเิวณกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลเพือ่พจิารณาต่อไป

 2) โครงการสร้างโรงผลติฉนวนโพลยีรูเีทนโฟม (PU Foam) ตามแผนการพฒันาและปรบัโครงสร้าง

ต้นทนุ บรษิทั ช.ทว ี เทอร์โมเทค จ�ากดั (TMT) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มแีผนการลงทนุในโรงงานผลติโฟม โดยตัง้งบ

ประมาณในการลงทนุ 20 ล้านบาท จากงบประมาณเดมิ 30 ล้านบาท เนือ่งจากโฟมมสีดัส่วนในต้นทนุค่อนข้างสูง 

และถ้า TMT ลงทนุผลติโฟมได้เองจะท�าให้ต้นทนุลดลง ควบคมุเวลาและแผนการใช้โฟมในการผลติได้ดยีิง่ขึน้ อีก

ทัง้สามารถพฒันาโฟมให้มคีณุภาพหลากหลายเหมาะกบัผลติภณัฑ์ของ TMT และลดต้นทนุได้มากขึน้จากการ

วางแผนการผลติแบบ Just In Time  ซึง่คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างในไตรมาส 2/2565 และด�าเนนิการผลติ

โฟมได้ในไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป

 3) โครงการระดมทนุรปูแบบ SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ผ่านบรษิทั Koo Dom 

Investment Limited Liability Company (Koo Dom) ซึง่ Koo Dom เป็นบรษิทัย่อยของ CHO จดทะเบียนท่ี

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สนบัสนนุด้านเงนิลงทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการต่างๆ (Sponsor) ให้แก่ 

Arogo Capital Acquisition Corp. ตามกฎเกณฑ์การระดมทนุในรปูแบบ SPAC ซึง่ระดมทนุได้จ�านวน 

1,350,000 หน่วย รวมขายได้ 10,350,000 หน่วย คดิเป็นมลูค่า 103.5 ล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 3.6 พนัล้าน

บาท) โดยจดทะเบยีนในตลาด Nasdaq Global Market และได้เริม่ซือ้ขายในวนัจนัทร์ที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตามเวลาประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต้สญัลกัษณ์ “AOGOU” แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุน้สามญัคลาส A หน่ึงหุ้น

และใบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ถ่ถอน (Warrant) ได้หนึง่ใบซึง่ให้สทิธิแ์ก่ผูถ้อืในการซือ้หุน้สามญัประเภท A หนึง่หุ้นใน

ราคา 11.50 เหรยีญสหรฐัต่อหุน้ เมือ่หลกัทรพัย์ทีป่ระกอบด้วยหน่วยเริม่ซือ้ขายจะแยกกนัเป็น หุน้สามญัประเภท A 

และใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ (Warrant) จะถกูจดทะเบยีนในตลาด NASDAQ ภายใต้สญัลกัษณ์ “AOGO” และ 

“AOGOW” ตามล�าดบัอย่างไรกต็ามขณะนีบ้รษิทัยงัไม่ได้เลอืกเป้าหมายว่าจะลงทนุกบับรษิทัใด แต่มวีตัถปุระสงค์ท่ี

จะลงทนุในธรุกจิประเภทเทคโนโลยยีานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรอืการขนส่งทีย่ัง่ยนืและระบบ

นเิวศทางธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกโดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซึง่ทมีผูบ้รหิารมปีระสบการณ์

อย่างกว้างขวางใน ธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ ธรุกจิการด�าเนนิงานด้านการขนส่ง และอตุสาหกรรมการผลติ

5.3	 ข้อพพิาททางกฎหมาย
บรษิทั ช ทว ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ได้ด�าเนนิกจิกรรมทางการค้าผ่านกจิการร่วมค้า และ/หรอื สญัญา Con-

sortium ต่าง ๆ ได้มคีดคีวามและข้อพพิาททางกฎหมาย ทีอ่าจส่งผลกระทบด้านลบต่องบการเงนิหรอืสนิทรพัย์ขอ

งบรษิทัฯ  ตามงบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้

 (1) คดพีพิาททางปกครอง คดหีมายเลขด�าที ่ 294/2559 ลงวนัทีว่นัที ่ 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ศาล

ปกครองกลาง ระหว่าง

 • ผูฟ้้องคด ี  กจิการร่วมค้า เจวซีซี ี (ระหว่างบรษิทั ช ทว ี จ�ากดั(มหาชน)และบรษิทัขอนแก่น ช.ทวี 

(1993) จ�ากดั กบั
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 • ผูถ้กูฟ้องคด ีองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ “ขสมก.” และพวกรวม 5 คน 

 • มลูคดเีกดิจากองค์การฯ  “ขสมก.” ได้มหีนงัสอืยกเลกิการลงนามสญัญาซือ้ขายและซ่อมบ�ารงุรกัษา

รถยนต์โดยสารปรบัอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ�านวน 489 คนั ครัง้ที ่3/2558 ภายหลงักจิการร่วม

ค้าฯ ได้รบัการประกาศชนะการประกวดราคาแล้ว ราคาเสนอขาย 1,735,550,000 บาท  และจ้างเหมาซ่อมแซม

บ�ารงุรกัษารถโดยสารฯ เป็นเงนิ 2,446.35 ล้านบาท  

 • ค�าขอท้ายฟ้อง ขอให้ศาลสัง่ให้ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้ห้าร่วมกนัหรอืแทนกนั ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิ 

841,519,965 บาท และ 121,520,000 หยวน(CNY) พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะช�าระเสรจ็สิน้

 • ความคืบหน้าทางคด ี  เมือ่วนัที ่ 31 มนีาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาเป็นคดี

หมายเลขแดงที ่ 424/2564 ให้เพกิถอนประกาศยกเลกิการประกวดราคาและค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการ 

ขสมก. โดยให้มผีลย้อนหลงันบัตัง้แต่วนัทีม่ปีระกาศยกเลกิการประกวดราคาและค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ดงักล่าว และให้ 

ขสมก. ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิ 265,842 บาท (สองแสนหกหมืน่ห้าพนัแปดร้อยสีส่บิสองบาท) พร้อม

ดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงนิดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ให้แก่ผูฟ้้องคดี 

โดยช�าระให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ พร้อมกนันีใ้ห้ยกฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดดุ้วย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์และกระทรวงการคลงั และให้คนืค่าธรรมเนยีมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดแีก่

กจิการร่วมร่วมค้าฯ ด้วยเหตผุลส�าคญัว่ากจิการร่วมค้าฯ ได้ทราบข้อก�าหนดใน TOR ถงึสทิธทิีข่สมก. สามารถยกเลกิ

สญัญาเมือ่ใดกไ็ด้โดยอกีฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกร้องใด ๆ ถอืว่ากจิการร่วมค้าฯ เสีย่งภยัเข้าท�าสญัญาเอง จงึก�าหนดค่าเสีย

หายจ�านวนค่อนข้างน้อยดงักล่าว ทัง้นีบ้รษิทัเหน็ว่าเหตผุลดงักล่าวของศาลฯ ไม่เป็นธรรมจงึได้ด�าเนนิการยืน่อุทธรณ์

เพือ่โต้แย้งและเรยีกค่าเสยีหายเพิม่ต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2564 (ยงัไม่มคีวามคบืหน้าจาก

ชัน้ศาล)

 

• วเิคราะห์ผลกระทบทางคดี 

(1) กรณศีาลมคี�าพพิากษาคดถีงึทีส่ดุ (ชัน้ศาลปกครองสงูสดุ) ให้กจิการร่วมค้าฯ แพ้คดหีรอืพพิากษายกฟ้อง

 - ในด้านคดคีวามในชัน้ศาลสิน้สดุลงทนัท ีขสมก. อาจไม่ฟ้องกลบัเนือ่งด้วยไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ

 - ในด้านค่าใช้จ่ายต้นทนุโครงการกจิการร่วมค้าฯ ได้บนัทกึค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่างๆ เป็นค่า 

  ใช้จ่ายไว้แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอืน่กจิการร่วมค้าฯยงัมภีาระทีต้่องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมและใช้จ่ายใน 

  การด�าเนนิการทางศาลให้แก่บรษิทั ช ทว ีจ�ากดั(มหาชน) จ�านวน 2.5 ล้านบาท ซึง่ได้ส�ารองจ่าย  

  แทนกจิการร่วมค้าฯ ดงักล่าว

(2) กรณศีาลมคี�าพพิากษาคดถีงึทีส่ดุให้กจิการร่วมค้าฯ ชนะคดี

 -  ในด้านคดคีวามในชัน้ศาลสิน้สดุลง

 - กิจการร่วมค้าอาจได้รบัเงนิเงนิเยยีวยาค่าเสยีหายพร้อมดอกเบีย้ และค่าเสยีโอกาส ตามฟ้องเป็น 

  เงินจ�านวน 841 ล้านบาท ทัง้นีจ้�านวนค่าเสยีหายดงักล่าวขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิศาล

(2) คดพีพิาททางปกครอง คดหีมายเลขด�าที ่1998/2562 ลงวนัที ่4 กนัยายน 2562 ณ ศาลปกครองกลาง   ระหว่าง 

      • ผูฟ้้องคด ีบรษิทั ช ทว ีจ�ากดั (มหาชน) กบั

      • ผูถ้กูฟ้องคด ีองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ “ขสมก.” 

      • มลูคดเีกดิจากองค์การฯ “ขสมก.” บอกเลกิสญัญาเช่าระบบบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส์ E-Ticket กบักลุม่
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ร่วมท�างาน Consortium Agreement for BMTA E-Ticket Project ประกอบด้วยบรษิทั ช ทว ีจ�ากดั (มหาชน) 

บรษิทั จมัป์ อพั จ�ากดั บรษิทั เอม็โอแอล เพย์เมนท์ จ�ากดั บรษิทั เอเซนเทค (ประเทศไทย) จ�ากดั และบรษิทั เกาหลี 

สมาร์ทการ์ด จ�ากดั โดยบรษิทั ช ทว ีจ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัผูร้บัผดิชอบหลกั (Lead Firm) ได้เข้าท�าสญัญาให้ 

ขสมก. เช่าระบบบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Ticket) พร้อมอปุกรณ์ Cash Box เลขที ่ช.15/2560 มรีะยะเวลา

เช่าก�าหนด 5 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัทีค่ณะกรรมการตรวจรบัได้ท�าการตรวจรบัระบบทัง้หมดไว้เรยีบร้อยแล้ว จ�านวน  

2,600 คนั รวมมลูค่าตามสญัญาเป็นเงนิจ�านวน 1,665,000,000 บาท (หนึง่พนัหกร้อยหกสบิห้าล้านบาท) /ราคา

รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่แล้ว โดยกลุม่ร่วมท�างานมหีน้าทีต่ดิตัง้ระบบบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส์

บนรถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน  2,600 คนั ของ ขสมก. ซึง่เป็นผูเ้ช่า  ทัง้นีก้ลุม่ร่วมท�างาน ได้ตดิตัง้และส่งมอบงาน

ครบตามสญัญาแล้ว แต่ ขสมก. บ่ายเบีย่งไม่ยอมรบั และหาเหตโุต้แย้ง จนในทีส่ดุวนัที ่12 มนีาคม 2562 ขสมก.ได้มี

หนงัสอืขอบอกเลกิสญัญากบักลุม่ร่วมท�างาน  โดยบรษิทัฯ ได้ชีใ้ห้ศาลพจิารณาในค�าฟ้องในประเดน็โต้แย้งข้ออ้าง

ตามหนงัสอืบอกเลกิสญัญาของ ขสมก. เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบ 

และตดิตัง้เครือ่งอ่านบตัรเรยีบร้อยแล้วแม้ระยะแรกจะมข้ีอผดิพลาดบ้างด้วยปัจจยัทัง้ฝ่ายบรษิทัและ ขสมก. แต่

บรษิทัฯ กแ็ก้ไขจนสามารถใช้การได้สมบรูณ์ตามสญัญาแล้ว โดย ขสมก. กไ็ด้ยอมรบัว่าเครือ่งสามารถท�างานได้ 

ปรากฏตามเวบ็ไซต์ข่าวของ ขสมก. สือ่หนงัสอืพมิพ์  และหนงัสอื ขสมก. ถงึกรมบญัชกีลาง โดยมเีนือ้หาว่าเครือ่งอ่าน

บตัรท�างานได้ด ี จ�านวน 2,600 คนั กบัทัง้ทีผ่่านมา ขสมก. กไ็ด้มกีารเปิดใช้งานระบบฯ ทีต่ดิตัง้แล้วทกุคนัตัง้แต่ 1 

กรกฎาคม 2561 ถงึ 13 มนีาคม 2562 มาโดยตลอด ปรากฏตามแผนภาพการใช้งานระบบ ซึง่กลุม่ร่วมท�างานได้

เชญิสถาบนัผูเ้ชีย่วชาญจ�านวนสองแห่งเข้าตรวจทดสอบการท�างานได้ของระบบฯ ตามข้อก�าหนด TOR แล้วผล

ปรากฏว่าผลการทดสอบตรงกนั และหรอืสอดคล้องกนัถงึการท�างานได้ของระบบเป็นไปตามข้อก�าหนด TOR ทุก

ประการ 

     •     ค�าขอท้ายฟ้อง บรษิทัฯ เรยีกร้องค่าเสยีหายจากการลงทนุ และสทิธใินค่าเช่าอนัควรจะได้รบัตามสญัญา 

เช่าฯ เป็นเงนิจ�านวน 1,556,074,766.36 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยห้าสบิหกล้านเจด็หมืน่สีพ่นัเจด็ร้อยหกสบิหกบาท

สามสบิหกสตางค์) พร้อมให้ช�าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนถงึวนัช�าระแล้วเสรจ็ และให้ 

ขสมก. คนืหลกัประกนัสญัญาฯ จ�านวนเงนิ 166,500,000 บาท (หนึง่ร้อยหกสบิหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

•  ความคบืหน้าทางคด ี  และศาลได้พจิารณาค�าฟ้องแล้วเหน็ว่าคดมีมีลูจงึได้มคี�าสัง่เมือ่วนัที ่ 25 กนัยายน 

2562 รบัค�าฟ้องไว้พจิารณาแล้ว ซึง่ต่อมาเมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 ทางบรษิทัฯได้ยืน่ค�าร้องขอไกล่เกลีย่ไปยัง

ศาล พร้อมกบัเมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2563 ทาง ขสมก. ได้ยืน่หนงัสอืยนิยอมรบัค�าขอไกล่เกลีย่เพือ่ร่วมหาแนวทาง

ระงบัข้อพพิาทแล้ว ซึง่ศาลได้ก�าหนดนดัไกล่เกลีย่จ�านวน 3 ครัง้ ๆ

 (1) นัดไกล่เกลีย่ครัง้แรกในวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 โดยในวนัดงักล่าวบรษิทัฯได้ยืน่ข้อเสนอเกีย่ว 

  กับเงนิเยยีวยาค่าเสยีหายของบรษิทั ,เงนิค่าปรบั และการด�าเนนิการส่งมอบงานตามสญัญาใหม่  

  ให้กับ ขสมก. 

 (2) นัดไกล่เกลีย่ครัง้ทีส่องในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 ผลการไกล่เกลีย่ มรีายละเอยีดเกีย่วด้วยเรือ่ง 

  ระบบฯ ซึง่จะน�ามาส่งมอบตามสญัญาใหม่ ทีท่ัง้สองฝ่ายยงัเจรจานอกรอบไม่แล้วเสรจ็ซึง่ยงัไม่อาจ 

  หายตุไิด้และต้องใช้เวลาพอสมควร ทัง้สองฝ่ายจงึขอยตุกิารเจรจาในชัน้ศาล และศาลได้มคี�าสัง่  

  ยกเลิกก�าหนดนดัไกล่เกลีย่ครัง้ทีส่าม ในวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 และให้ทัง้สองฝ่ายเจรจานอกรอบ 

  หากท้ังสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกนัได้ในภายหน้าก่อนวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ ทัง้น้ีให้ 

  คดีกลบัเข้าสูก่ระบวนการพจิารณาคดตีาม ปกต ิ(ยงัไม่มคีวามคบืหน้าจากชัน้ศาล)
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•          วเิคราะห์ผลกระทบทางคดี 

 1) กรณศีาลมคี�าพพิากษาคดถีงึทีส่ดุ (ชัน้ศาลปกครองสงูสดุ) ให้บรษิทัฯ แพ้คดหีรอืพพิากษายกฟ้อง

  ในด้านคดคีวามในชัน้ศาล ขสมก. อาจใช้สทิธใินการฟ้องกลบัเรยีกค่าเสยีหายในค่าปรบัตาม  

  สญัญาซึง่ ขสมก. ได้มหีนงัสอืเรยีกร้องมายงับรษิทั ประมาณ 107 ล้านบาท ทัง้นี ้ขสมก.ต้องพสูิจน์ 

  ค่าเสยีหายและบรษิทัสามารถต่อสูค้ดใีนชัน้ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสงูสดุได้ (ใช้เวลา 

  ประมาณไม่ต�า่กว่า 4-8 ปี ) ซึง่ถ้าผลคดศีาลพพิากษาให้ ขสมก.ชนะคด ีในชัน้ศาลปกครองสงูสุด  

  บริษทัอาจมภีาระในการชดใช้เงนิค่าปรบัดงักล่าวซึง่เป็นดลุยพนิจิศาลในการลดค่าปรบัลงเท่าใด 

  ก็ได้  หรอืในกรณศีาลปกครองสงูสดุยกฟ้อง คดเีป็นอนัสิน้สดุลงทนัที 

  - ในด้านค่าใช้จ่ายต้นทนุโครงการบรษิทัฯ ได้บนัทกึค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่างๆ เป็นค่า

   ใช้จ่ายไว้แล้ว 

  - บริษทัฯ มทีรพัย์สนิทีเ่ป็นวสัดอุปุกรณ์ทีร่อการตดิตัง้ วสัดอุปุกรณ์นีม้มีลูค่าประมาณ  346  

   ล้านบาท  เพือ่เตรยีมตดิตัง้ให้กบั ขสมก. ตามเงือ่นไขการเจรจาไกล่เกลีย่ให้ทนัตาก�าหนด  

   หากการเจรจาไกล่เกลีย่ไม่ส�าเรจ็บรษิทัฯ ยงัสามารถน�าไปใช้โครงการขนส่งมวลชนอืน่ๆ  

   ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน และคาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต

 2) กรณศีาลมคี�าพพิากษาคดถีงึทีส่ดุให้บรษิทัฯ ชนะคดี

  -  ในด้านคดคีวามในชัน้ศาลสิน้สดุลง 

  - บริษทัอาจได้รบัเงนิเงนิเยยีวยาค่าเสยีหายพร้อมดอกเบีย้ และค่าเสยีโอกาส ตามฟ้องเป็น 

   เงินจ�านวน 1,556 ล้านบาท และได้รบัคนืหลกัประกนัสญัญาฯ จ�านวนเงนิ 166 ล้านบาท  

   ท้ังนีจ้�านวนเงนิเยยีวยาค่าเสยีหายดงักล่าวขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของศาล

คดหีมายเลขด�าที ่410/2564  ลงวนัที ่10 มนีาคม 2564 ณ ศาลปกครองกลาง ระหว่าง 

• ผูฟ้้องคด:ี องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ “ขสมก.”  กบั

• ผูถ้กูฟ้องคด:ี บมจ. ช ทว ีผูถ้กูฟ้องที ่1 / บ.จมัป์ อพั ผูถ้กูฟ้องที ่2 / บ. MOL ผูถ้กูฟ้องที ่3 / บ.เอเซนเทคฯ ผู้

ถกูฟ้องที ่4 / บ.โคเรยี สมาร์ทฯ ผูถ้กูฟ้องที ่5 / ธนาคารทหารไทย ผูถ้กูฟ้องที ่6  

• ค�าขอท้ายฟ้อง: เรยีกค่าเสยีหายเป็นค่าปรบั และเงนิชดเชยค่าบตัรสวสัดกิารฯ พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงนิ

จ�านวน 109,424,281.33 บาท (หนึง่ร้อยเก้าล้านสีแ่สนสองหมืน่สีพ่นัสองร้อยแปดสบิเอด็บาทสามสบิสามสตางค์) 

ตามคดหีมายเลขด�าที ่410/2564 ณ ศาลปกครองกลาง ลงวนัที ่10 มนีาคม 2564 (รบัเอกสาร 29/4/64)

• ความคบืหน้าทางคด:ี บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้ทางส�านกังานกฎหมายโตรกัษาฯ ด�าเนนิการยืน่ค�าให้การ 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเอกสารค�าฟ้อง อยูร่ะหว่างการร่างค�าให้การ ทัง้นีพ้จิารณาเบือ้งต้นจากค�าฟ้องดงั

กล่าวได้บรรยายถงึข้อสญัญา และการส่งมอบงานล่าช้าตามสญัญาจนถงึวนับอกเลกิสญัญา และเรยีกค่าเสยีหายเป็น

ค่าปรบั และค่าชดเชยบตัรสวสัดกิารดงักล่าว ซึง่ประเดน็นีข้สมก. ได้กล่าวอ้างถงึในค�าให้การคดหีมายเลขด�าท่ี 

1998/2562 (คดบีรษิทัได้ยืน่ฟ้อง) และได้ชีแ้จงถงึประเดน็การส่งมอบงาน และการท�างานได้ของระบบฯ ตามสญัญา 

ท�าให้บรษิทัไม่ได้เป็นฝ่ายผดิสญัญาไว้ครบถ้วนแล้ว การที ่     ขสมก. มายืน่ฟ้องเป็นเพือ่ใช้สทิธใินการเรยีกร้องตาม

ส่วนของตนเองในกรณทีีศ่าลพพิากษาให้บรษิทัแพ้คดเีท่านัน้ 

บรษิทัฯ ได้ยืน่ค�าให้การดงักล่าวเรยีบร้อยแล้วเมือ่วนัที ่ 5 พฤศจกิายน 2564 อยูร่ะหว่างพจิารณาคดขีองศาล รอ

ก�าหนดวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ (ยงัไม่มคีวามคบืหน้าจากชัน้ศาล)

• วเิคราะห์ผลกระทบทางคด:ี ศาลปกครองชัน้ต้น และหรอืศาลปกครองสงูสดุ (แล้วแต่กรณ)ี จะรอฟังผลการ



 บรษิทั ช ทวี จ �ากดั (มหาชน)    107     

พจิารณาพพิากษาคด ีในคด ี1998/2562 (คดบีรษิทัได้ยืน่ฟ้อง) เป็นส�าคญัก่อนเนือ่งด้วยมกีารยืน่ฟ้องก่อน และข้อ

เทจ็จรงิ ข้ออ้าง พยานหลกัฐานเดยีวกนั ซึง่เกดิจากมลูคดเีดยีวกนั ซึง่ถ้าคดดีงักล่าวศาลพพิากษาให้ บรษิทัฯ ชนะคดี 

จะส่งผลคดนีีศ้าลจะพพิากษายกฟ้องสงู แต่ถ้าศาลพพิากษาคดดีงักล่าวให้ ขสมก. ชนะคด ีอาจส่งผลให้คดนีีศ้าลอาจ

ส่ังให้บรษิทัฯ ชดใช้ค่าเสยีหายให้กบัขสมก. ตามจ�านวนซึง่ศาลใช้ดลุพนิจิตามหลกัฐานต่าง ๆ

     



108     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

 6.นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles  of  Good 
Corporate Governance) โดยก�าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจบริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่�าเสมอ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียง 
 รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการส่ือสารข้อมูลเผย
แพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร และบุคคลท่ัวไปได้รับทราบ  เพ่ือ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมท้ังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ 
ณ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น  
 บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด และค�านึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยด�ารง
ไว้ซ่ึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ซ่ึงมีสาระส�าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังน้ี

 หมวดท่ี 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่าง ๆ และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี  
 1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้าการด�าเนินงานของกิจการอย่างสม่�าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก ในท่ีประชุมเปิด
โอกาสให้ซักถาม ตอบค�าถาม บันทึกข้อซักถาม การอ�านวยความสะดวกเร่ืองการมอบฉันทะ รวมถึงเลือกวันและเวลาท่ีเหมาะ
สม
 3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
ส�าหรับการพิจารณา ท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด และก�าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบใน
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก�าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบใน
วาระส�าคัญๆ หรือตามท่ีกฎหมายก�าหนด
 4) ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท 
การด�าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมท้ังการต้ังค�าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุม
เพ่ือให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ท้ังน้ี ประธานกรรมการหรือประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะ
ก�าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี
 5) หลังเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาดหลัก

ส่วนที่	2
การก�ากับดูแลกิจการ
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ทรัพย์ฯ เปิดท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง โดยมีเน้ือหาท่ีประชุม
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นท่ี
ส�าคัญ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น

 หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอ�านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัด
เลือกเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการประชุมผู้ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยตนเองได้ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
 2) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอให้เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าวาระดัง
กล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะอ�านวยความสะดวกในการน�าเสนอวาระดังกล่าวเข้าท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด�าเนินการแจ้งเพ่ิมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
 3) กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
ได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอม
ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะ
พิจารณาเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัทตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแต่งต้ัง
เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระในแต่ละปี และน�าเสนอเข้าท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพ่ือ
พิจารณาลงมติต่อไป
 4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยก�าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หัวข้อจริยธรรม ซ่ึงได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
 5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญอันมีผลต่อการลงทุน 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�าการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์แห่งตน อีกท้ังกรรมการและ
ผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต.
 6) ก�าหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการงดซ้ือ ขาย และโอนหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน
อย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกคร้ังไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
 7) ก�าหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซ้ือขาย   

 หมวดท่ี 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอด
จนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้สามารถด�าเนิน
กิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความม่ันคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความส�าเร็จในระยะยาว โดย
บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี
 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
 2) การซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาท่ีตกลงกัน
 3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
 4) ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหน้ีท่ีให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท



110     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

 5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพ่ือท�าลายคู่แข่งทางการค้า
 6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมรวมท้ังให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเก้ือกูลสังคม  
     ในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม

 หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วน้ัน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด�าเนินธุรกิจ คือ 
 1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ�านวนคร้ังของการ 
     ประชุมและจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา
 2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ หรือลักษณะของค่า 
     ตอบแทน
 4) รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 ท้ังน้ี ข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีนอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

 หมวดท่ี 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Responsibilities)
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทางการ
เงิน และมีการติดตามผลการด�าเนินการอย่างสม่�าเสมอ
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จ�านวน 2 คน และกรรมการบริษัทท่ี
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 คน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นอิสระจ�านวน 3 คน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ัง
คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทได้แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับ
จากวันท่ีได้รับแต่งต้ัง โดยได้ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจในการด�าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�าเสนอขออนุมัติ

จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังน้ี 

 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

 2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ 

     ปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทได้

 3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ

 4) เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการท�าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซ่ึงผลการประเมินน้ัน คณะกรรมการจะได้ท�าการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือก�าหนดมาตรการใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการต่อไป 



 บรษิทั ช ทวี จ �ากดั (มหาชน)    111     

6.1	การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทฯ มีการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและ
ใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้าท่ีด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย นอกจากน้ีการท�ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอ่ืนๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลักษณะเดียว
กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกัน
กับบริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน�ามาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันตามก�าหนด

	6.2.	การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
 ส�าหรับการดูแลเร่ืองการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายท่ี
ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชี และการเงิน เน่ืองด้วยบริษัทฯ 
ยึดม่ันในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซ่ึงบุคลากรของบริษัทฯ 
ไม่สามารถน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 ส�าหรับข้อมูลทางการบัญชี และการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ท่ีสามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี
อ�านาจ และหน้าท่ี ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ท้ังน้ีส�าหรับ
ข้อมูลสรุปท้ังหมด และข้อมูลบัญชีการเงินท่ีตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน โดย
จะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงเป็น
ขณะเดียวกัน หรือหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ
เคารพ ยึดม่ัน และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และท่ีผ่านมาไม่พบว่ามีการน�า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.  ตาม
มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 บริษัทฯ มีข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงข้อมูลส�าคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเก่ียวกับญาติพ่ีน้อง 
การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนใด เป็นต้น ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้ง
การเปล่ียนแปลงข้อมูลส�าคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมท้ังได้มีข้อก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีท่ีบริษัทฯ มี
การพิจารณาเข้าท�าธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเก่ียวข้องของกรรมการ และผู้บริหาร ซ่ึงอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเก่ียวโยงกัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพ่ือด�าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป
 ท้ังน้ี หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก�าหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัทฯ  บริษัทฯ
จะด�าเนินการลงโทษ ตามท่ีได้ก�าหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรส
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัท เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็
จะต้องรายงานตามแบบ 59 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)  ภายใน 3 วันท�าการ
นับแต่วันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ และภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นกรรมการและผู้
บริหาร  บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการในการแจ้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�า
หน้าท่ีแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร ผ่านทางช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบ
ข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญเร่ือง “ไม่ซ้ือ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
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	6.3	จรรยาบรรณธุรกิจ
 จรรยาบรรณของบริษัทจัดท�าข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 2556 และได้ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ในปี 2559 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน่วย
งานตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบในความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน โดยด�าเนินงานอยู่ในระเบียบข้อบังคับท่ีต้องได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส 
นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับหลักการประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ิมเติม
ได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี

https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/cho-code-of-conduct-th.pdf

 การรับเร่ืองร้องเรียน
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามข้ันตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาด�าเนินการ โดยมีนโย
บายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส รวมท้ังด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ 
เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และหากพบ
ว่าบุคลากร คู่ค้า  หรือลูกค้าของ บริษัทฯ ละเมิดข้อก�าหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ 

 นโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม ส�าหรับการ
ป้องกันการคอร์รัปช่ัน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี

https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/20170822-cho-anti-corruption_policy-th.pdf

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

กล่องรับเรื่องร้องเรียน	 บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นค�าร้องเรียน ที่
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท

จดหมาย			 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
 265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ต�าบลเมืองเก่า  
 อ�าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  4000

อีเมล์ auditcom@cho.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1235

โทรสาร 043-043899

 

 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความคิดเห็น มา
โดยตลอด ท้ังน้ีในปี 2564 ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
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6.4	การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ

 
การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) ประจ�าปี 2564 ในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) และมีสรุปผลการส�ารวจของปี  2562-2564 ดังนี้

หมายเหต ุ:    ปี 2563 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการบริษัทมีข่าวด้านการก�ากับดูแลกิจการ เรื่องการท�ารายการระหว่างกัน ระหว่างกรรมการบริษัท 
 และบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด (บริษัทย่อย) ในประเด็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ โดยกรรมการอิสระของบริษัทได้ให้นายสุรเดชฯ ด�าเนินการให้ถูก 
 ต้องซึ่งนายสุรเดชฯ ได้ด�าเนินการแล้ว  และกรรมการอิสระได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อด�าเนินการ  
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 92 
คะแนน จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�าปี 2564 ซึ่ง

จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2562-2564 ดังนี้ 

ปี จัดอยู่ในระดับ

2564 ดีเลิศ 

2563 ดีเลิศ

2562 ดีเลิศ

ปี
ผลการประเมิน	คะแนนเต็ม	(100	คะแนน	)

คะแนนของ	CHO จัดอยู่ในระดับ

2564 92 ดีเยี่ยม

2563 94 ดีเยี่ยม

2562 98 ดีเยี่ยม
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ผลกำรปฏิบัติท่ียังไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองต่อไปน้ี

 

รายการท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1.คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 
    ของหุ้นทั้งหมด

ธรุกจิของบรษิทัฯ จ�าเป็นต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ เพือ่น�าพาบรษิทัฯ ให้ประสบผล
ส�าเรจ็

2.บริษัทไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
   ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนแบบสะสม    
   (Cumulative Voting)

บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง (1 Share : 1 Vote) เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของบริษัท

3.บรษัิทฯ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเฉพาะของ CEO 
     แต่จะเปิดเผยรวมอยูก่บัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิาร
    ทัง้คณะ

องค์กรมีขนาดเล็ก และข้อมูลยังไม่มีผลกระทบกับการ
บริหารจัดการ

4.ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
สามารถให้ความเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี

5.มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี (Penalty)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระครบถ้วน ตั้งแต่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคย
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด 
การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับ
บริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และประหยัดค่าใช้
จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะเหมาะสม
กับบริษัท

6.บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เคยร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2560 
ซึ่งได้หมดอายุแล้ว และบริษัทฯ มีแผนที่จะสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ อีกครั้งในอนาคต
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กำรน�ำใช้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2564

 ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองต่อไปน้ี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเสนอ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการทบทวนการน�า CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
โดยในปี 2564 เร่ืองท่ีคณะกรรมการได้มีการทบทวนและพิจารณาเร่ืองดังน้ี
 1. พิจารณาเร่ืองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งในและด้านความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. ทบทวนการปฏิบัติเร่ืองการการจัดการบริหารความเส่ียงหลักของของบริษัทฯ กอบด้วยความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติ ความเส่ียงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความเส่ียง
ด้านข้อบังคับเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ภาพลักษณ์และการมีส่วนกับชุมชนและส่ิงแวดล้อม
 3. ทบทวนการก�ากับกิจการท่ีดี ประเด็นทางด้านกฎหมาย
 4. ทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยค�านึงถึงคุณสมบัติท่ี
เหมาะและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างตามเป้าหมายของบริษัทเพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมการลงทุน รวมถึง
 5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
 6. ทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รับช่ัน และประกาศแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับช้ัน
 7. ทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูการใช้ข้อมูลภายใน การก�าหนดค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชี และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักลงทุน
 8. พิจารณาแบบการประเมินงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบประเมินของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ แบบประเมินตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานในปี 2564
 9. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง ประจ�าปี 2564
 10. ก�าหนดให้จัดการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 จ�านวน 
1 คร้ัง ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

 กำรจัดท�ำรำยงำนควำมย่ังยืนประจ�ำปี 2564

 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Report) ประจ�าปี 2564 เพ่ือเผยแพร่และรายงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเก่ียวข้องกับ ด้าน
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม  โดยอธิบายถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และเพ่ือมุ่ง
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization) การจัดวางโครงสร้างของคณะกรรมการจึงมีการเช่ือมโยงและ
สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยตรง 
ท้ังน้ีรูปแบบของการจัดการความย่ังยืนขององค์กรด้าน CSR  จะเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังองค์กร
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7.โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ	
				คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย		ผู้บริหาร	พนักงานและ
				อื่น	ๆ

7.1	โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมด	5	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ	บริหารความเสี่ยง	และ	ก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการ	
CSR	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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	7.2.	คณะกรรมการ
            โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (แต่งต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555) 
และ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจ
หน้าท่ีของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปน้ี

 7.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย 

 โดยมีนายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

      ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1.ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 2.พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี
 3.พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดใน    พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จ�ากัด   
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
ต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ
 4.พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป
 5.พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมท้ังก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
 6.พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ�านาจผูกพันบริษัท ได้
 7.แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์                  ประธานกรรมการ

2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย                  กรรมการ

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ                  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายอาษา ประทีปเสน                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย                  กรรมการ

7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย                  กรรมการ

กรรมการผู ้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท

: นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ข้อจ�ากัดอ�านาจของกรรมการ : ไม่มี



118     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขอ�านาจน้ันๆ ได้
 8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
 9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี 
ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัท มีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นน้ัน 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 11.รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกคร้ัง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี
  • มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ท�าข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี
  • ถือหุ้นในบริษัทฯ
 12.กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัท
ย่อยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
 13. กรรมการต้องมีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตาม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้
อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย 

 ท้ังน้ี ก�าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

 นอกจากน้ัน ในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ
 • การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 • การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
 • การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 • การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 • การอ่ืนใดท่ีได้ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์   และ/หรือ   ข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย แ์ห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มา
หรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นต้น

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
 กรรมการบริษัทมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ของปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ
และแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

 ท้ังน้ี การมอบอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�าหรับท้ังบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย
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 7.2.2	คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย

 หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ 
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซ่ึงจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การสอบบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังน้ี
 1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้
 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3.สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการด�ารงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน
 5.สอบทานเพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
 6.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 7.พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตราก�าลัง และงบ
ประมาณประจ�าปี
 8.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมาย
งานและรวมถึงการด�ารงไว้ซ่ึงความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 9.ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น 
 -ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อก�าหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม     
ข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้
 -ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียงของบริษัท
 -ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
 -ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 10.จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 11.พิจารณาข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือการทุจริตตามท่ีได้รับแจ้งจากบุคคลภายในองค์กรและ
ภายนอกตามกระบวนการ การรับแจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล                  กรรมการตรวจสอบ

3. นายอาษา ประทีปเสน                  กรรมการตรวจสอบ
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 อน่ึง ในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันท่ีได้รับ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอช่ือและแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

7.2.3 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
                 (คณะกรรมกำรฯ)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี คณะกรรมการฯ จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย 

 โดยมี นายอภิชัย ชุมศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

  1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ

  1.1.น�าเสนอแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ 

(Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  1.2.ติดตาม และก�ากับดูแล เพ่ือให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจริยธรรมธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด
  1.3.พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
สม่�าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานทางการท่ี
เก่ียวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  1.4.พิจารณาน�าเสนอข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
  1.5.ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวถึงในทุกระดับ และส่ง
เสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
  1.6.พิจารณาแต่งต้ัง และก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะท�างานชุดย่อย เพ่ือท�าหน้าท่ี
สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
  1.7.ปฏิบัติงานอ่ืนใดเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย

   2. กำรบริหำรควำมเส่ียง
  2.1. พิจารณาสอบทานและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายชัชวาล     เตรียมวิจารณ์กุล  ประธานกรรมการ

2. นายอาษา      ประทีปเสน  กรรมการ

3. นายศิริวัฒน์   ทวีแสงสกุลไทย   กรรมการ
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   2.2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
  2.3. ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง
  2.4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส�าคัญ และด�าเนินการเพ่ือให้
ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทฯมีการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
  2.5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส�าคัญ   และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้สอบทานเพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง รวมท้ัง
การน�าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองค์กร
  2.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงท่ีส�าคัญอย่างสม่�าเสมอ ให้
ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วย
งาน และ/หรือ คณะท�างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง รวมท้ังพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง
  2.7. พิจารณาแต่งต้ัง บุคลากรเพ่ิมเติม หรือทดแทนในหน่วยงาน และ/หรือ คณะท�างานท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมท้ังก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์
  2.8. ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 
  3. กำรสรรหำ
  3.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  3.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ี
ครบวาระ และ/หรือ เม่ือมีต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง และ/หรือ เม่ือมีการแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  3.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  4. กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
  4.1. จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  4.2. ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็น และเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  4.3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือน�า
ไปก�าหนดค่าตอบแทน โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารจะ
ไม่ส่วนร่วมในการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
  4.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้ค�าช้ีแจง ตอบข้อซักถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
  4.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
  4.6. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 7.2.4	คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จ�านวน 15 คน ประกอบด้วย

 โดยมี นายณรานุวัฒน์ สืบค้า  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

      ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี  

ของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 2. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 3. ก�าหนดแผนธุรกิจ อ�านาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 4.ควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ
 5. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�าระหรือการใช้จ่ายเงินเพ่ือ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงานต่างๆ ตามผังอ�านาจอนุมัติ
 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมท้ังเร่ืองการคัดเลือก การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 7. ก�ากับดูแล และอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนกระท�าการ อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจน้ันๆ ได้
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 9. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือในบริษัท ในการประชุมคณะ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร

2.นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการบริหาร

3.นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการบริหาร

4.นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ กรรมการบริหาร

5.นางพานทอง      โนวะ กรรมการบริหาร

6.นายประสบสุข บุญขวัญ กรรมการบริหาร

7.Mr.Sven Markus Gaber  กรรมการบริหาร

8.นายนพรัตน์ แสงสว่าง กรรมการบริหาร

9.นายอภิชัย ชุมศรี กรรมการบริหาร

10.นายนิรุติ   สุมงคล กรรมการบริหาร

11.นายศักรินทร์    อุ่นนิ่ม กรรมการบริหาร

12.นายฉัตรชัย      กันตวิรุฒ กรรมการบริหาร

13.นายผาด           พิมรินทร์ กรรมการบริหาร



 บรษิทั ช ทวี จ �ากดั (มหาชน)    123     

กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกคร้ัง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี
  • มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ท�าข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี
  • ถือหุ้นในบริษัทฯ
 ท้ังน้ี การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน ก�าหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร
ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ซ่ึงการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจต้องด�าเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546

 7.3	คณะผู้บริหาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ�านวน 12 คน ประกอบด้วย

  

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 1. ก�าหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ด�าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. แสวงโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังธุรกิจใหม่ท่ีมีความเป็นไปได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 4. ด�าเนินการและปฏิบัติภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 5. ส่ังการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
 6. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการช�าระหรือการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงานต่างๆ ตามผังอ�านาจ
อนุมัติ
 7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

3.นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

4.นางพานทอง     โนวะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านการเงนิ

5.นายประสบสุข บุญขวัญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านพฒันาธรุกจิในประเทศ

6.Mr.Sven Markus Gaber ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านการตลาดต่างประเทศ

7.นายนพรัตน์ แสงสว่าง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านการผลติ

8.นายอภิชัย ชุมศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านบรหิารความเส่ียง

9.นายนิรุติ    สุมงคล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  /  ประธานคณะผูบ้รหิารด้านออกแบบวศิวกรรม

10.นายศักรินทร์   อุ่นนิ่ม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  /  ประธานคณะผูบ้รหิารด้านการตลาดในประเทศ

11.นายฉัตรชัย      กันตวิรุฒ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านศกัยภาพองค์กร

12.นายผาด          พิมรินทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / ประธานคณะผูบ้รหิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 8. ดูแลการท�างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัท
ภิบาลท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ
 9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร
 10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และน�าเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจ�าปี เพ่ือน�า
เสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 ท้ังน้ีการมอบอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�านาจ
ท่ีท�าให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย

สรุปตำรำงอ�ำนำจอนุมัติท่ัวไป

 หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติตารางอ�านาจ
อนุมัติท่ัวไปฉบับปรับปรุงดังกล่าว
/1 = มีอ�านาจอนุมัติเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเอง
/2 =ค่าใช้จ่ายท่ัวไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจ�า อาทิ ค่าน้�า ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
กับงานขายโครงการหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจ�านวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริหารทุกรายการ 
    
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก�าหนดงบประมาณรายปีส�าหรับแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร   
ดังน้ัน ในกรณีท่ีฝ่ายงานใดฝ่ายงานหน่ึงมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณท่ีก�าหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิม
เติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ น้ันในทุกกรณี

ต�าแหน่ง
การอนุมัติรับงาน	/
เข้าประมูลงาน
(บาท	/	รายการ)

การอนุมัติเงินลงทุน
(บาท	/	รายการ)

การอนุมัติค่าใช้จ่าย
ท่ัวไป/2

(บาท	/	รายการ)

คณะกรรมการบริษัท เกนิกว่า 1,000,000,000 เกนิกว่า 50,000,000

คณะกรรมการบริหาร 100,000,001 – 1,000,000,000 ไม่เกนิ 50,000,000 เกนิกว่า 2,000,001

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ ้าหน้าที่
บริหาร

ไม่เกนิ 100,000,000 ไม่เกนิ 20,000,000 ไม่เกนิ 2,000,000

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่

อาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่

ไม่เกนิ 10,000,000 - ไม่มอี�านาจอนมุตั ิ- 20,000 – 100,000

รองประธานเจ ้าหน ้าที่
บริหาร

ไม่เกนิ 10,000,000 - ไม่มอี�านาจอนมุตั ิ-  ไม่เกนิ 20,000 /1
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7.4.	คณะกรรมการ	CSR	(Corporate	Social	Responsibility) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มจี�านวนคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) ดงัต่อไปนี้

 และทีมท�างานอีกกว่า 30 คน                  
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	CSR
  1.รับนโยบาย วางแผน ก�าหนดงบประมาณ และก�ากับดูแล การท�ากิจกรรม CSR ตามแผนงาน
  2.เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะท�างานแต่ละฝ่าย เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง
  3.ก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการท�า CSR ในแต่ละฝ่าย
  4.ควบคุมและติดตามผลการท�างาน CSR ในแต่ละฝ่าย
  5.ตรวจสอบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน CSR
  6.ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ CSR ในฝ่ายต่างๆ
  7.ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดท�าตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการท�า CSR สากล

รายชื่อ ต�าแหน่ง ต�าแหน่งในคณะกรรมการ	CSR

1.นายสรุเดช ทวแีสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร

ประธานคณะกรรมการ

2.นายศริวิฒัน์  ทวแีสงสกุลไทย กรรมการบรหิาร กรรมการ และทีป่รกึษาคณะกรรมการ

3.นายอภชิยั  ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – ความเสีย่ง กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมพเิศษ

4.นายนพรตัน์  แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – การผลติ กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมสิง่
แวดล้อม

5.นายประสบสขุ  บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – พฒันาธรุกจิใน
ประเทศ

กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมสงัคม
และชมุชน 

6.นายนริตุ ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – ออกแบบวศิวกรรม กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรม 
HAPPY WORK PLACE

7.นายฉตัรชยั  กนัตวรุิฒ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – ด้านศกัยภาพ
องค์กร 

กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมสิง่
แวดล้อม 

8.นายผาด  พมิรนิทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

กรรมการ และทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมสงัคม
และชมุชน

9.นายสมหมาย  แก้ววเิศษ ผู้จดัการโครงการ Smart City กรรมการ และประธานฝ่ายกจิกรรมสิง่
แวดล้อม

10.นายวรีะพงษ์  โคตมณี ผู้จดัการฝ่ายบรกิาร กรรมการและประธานฝ่ายฝ่ายกจิกรรม 
HAPPY WORK PLACE

11.นายนคิม พลสงูเนิน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร – ฝ่ายผลติ 
บจก.ช.ทว ีเทอร์โมเทค

กรรมการ

12.นายณฐัพร  เมอืงจนัทรา ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกกฎหมาย กรรมการ

13.นายณรานวุฒัน์  สบืค้า หัวหน้าแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ กรรมการและเลขานกุาร
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7.5	บุคลากร
	 จ�านวนพนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)

 ในปี 2562 - 2564 บริษัทมีจ�านวนบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

จ�านวนพนักงาน	(คน)

ณ	31	ธนัวาคม	2562 ณ	31	ธนัวาคม	2563 ณ	31	ธนัวาคม	2564

1.พนักงานประจ�า

     - ฝ่ายการเงิน และบริหารเงิน 30 17 17

     - ฝ่ายการตลาดในประเทศ 28 17 13

     - ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 9 3 4

     - ฝ่ายทั่วไป 290	 337 112

     - ฝ่ายการผลิต 418 64 285

     - ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 1

2.พนักงานรายวัน -- 5 12

รวม 776 444 444
 

7.6	ข้อมูลส�าคัญอื่น

	 7.6.1	เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา  ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2554 เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�าแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�าปี รวมทั้งจัดท�าและรวบรวมรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (รายละเอียด
เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1)

	 7.6.2	นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ นายณรานุวัฒน์ สืบค้า
ต�าแหน่ง :     หัวหน้าแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์       :     naranuwat@cho.co.th 
ไปรษณีย์  :    นักลงทุนสัมพันธ์
    บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)
    เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง  ต�าบลเมืองเก่า  
    อ�าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  40000
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7.7.	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใสมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ บรหิาร
ความเสีย่ง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม ในปี 2565 ได้น�าเสนอให้ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความเหน็ชอบก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2565 ส�าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ บรหิารความเสีย่ง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ความเหมาะสมในการรบัผดิชอบต่างๆ ของ
กรรมการเท่ากบัปี 2564 โดยมเีพิม่เตมิ คอืสทิธใินการเบกิค่าตรวจรกัษา ดแูลสขุภาพ เพือ่น�าเสนอให้เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนมุตัติามระเบยีบ  

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติหลักการในการก�าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้ 

	 7.7.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
 ก)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	
 เบี้ยประชุม : แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,700,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    10,000 บาทต่อการประชุม

 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ :  
 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็นดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    12,500 บาท/เดือน/คน
 - กรรมการตรวจสอบ     10,000 บาท/เดือน/คน
  
 ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) : เงินโบนัสส�าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ไม่
เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อ�านาจประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคน ในปี 2564 ไม่มี
การจ่าย
 
 ข)	ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ	และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยง	
สรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
 เบี้ยประชุม : (ไม่รวมผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท)
 - ประธานคณะอนุกรรมการ   10,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ   8,000 บาทต่อการประชุม

หมายเหต ุ  : ปี 2564 กรรมการบรษิทัทัง้หมดไม่มรีายใดได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจากบรษิทัย่อยทีเ่ป็นตวัเงนิมตทิี่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 อนมุตัใิห้ปรบัลดค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ
ของคณะกรรมการอสิระ กรรมการของบรษิทัและกรรมการชดุย่อย ในอตัราลดลงร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืน
มถินุายน 2563 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2563 และเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2563 นางเพญ็พมิล เวศย์วรตุม์ ประธานคณะกรรมการ
บรษิทั แจ้งความประสงค์งดรบัค่าเบีย้ประชมุเป็นระยะเวลา 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที ่11 พฤษภาคม 2564 

  ค)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

 

หมายเหตุ  : ปี 2564 ผู้บริหารบริษัทไม่มีท่านใดได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

 /1 =   ในระหว่างปี 2563 มีกรรมการบริหาร 3 ท่านพ้นจากต�าแหน่ง และมีกรรมการบริหาร 1 ท่านแต่งตั้งใหม่ ท�าให้ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร 12 คน
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	 7.7.2	ค่าตอบแทนอื่น
 (ก)	ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
  - การประกันภัยความเสี่ยงของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท   

 (ข)	ค่าตอบแทนอื่นของคณะอนุกรรมการ
  - ไม่มี –

 (ค)	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 โดยบริษัทฯ 

ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ส�าหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท เนื่องจากผู้บริหารสมัครเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์

• เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 
โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนคงที่ของแต่ละช่วงของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.10 โดยในปี 2564 บริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52,800 บาท (ข้อมูลแสดงรวมในตาราง
ค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว)

• ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือรถประจ�าต�าแหน่ง 1 คัน และพนักงานขับรถ จ�านวน 
1 คน

	 7.7.3	ผลตอบแทนรวมของพนักงาน	ลกูจ้างบริษทั	และลกัษณะผลตอบแทน

 หมายเหตุ : /1 = บริษัทมีข้อก�าหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้พนักงานฝ่ายขายทุกคน โดยวิธีการค�านวณจะขึ้น  
กับข้อตกลงที่ท�าไว้กับ บริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน 

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะแก่พนักงานมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด และสอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจ เช่น 
โบนัส ค่าคอมมิชชั่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานที่พิการ ประกันชีวิตกลุ่ม ชุดท�างาน  
ประกันสังคม ห้องแพทย์ ช่วยเหลือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย ข้าวกลางวันแจกฟรี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสมทบให้ 100% เป็นต้น

 7.7.4	นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริม และการให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วย
งานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล และค�าแนะน�าจากผู้
บังคับบัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการเวียนการท�างานของบุคลากรในแต่ละโครงการ เพื่อให้บุคลากรของบริ
ษัทฯ ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและกว้างมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และความช�านาญในการท�างานให้กับบุคลากรของบ
ริษัทฯ อีกด้วย 

 การปฐมนเิทศกรรมการใหม่
 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ 
ข้อมูลธุรกิจ การด�าเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ และได้รับคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประกอบด้วย 
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจ�าปี  คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน/นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่มืออื่นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ       
                                                         
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจน บทบาท และ
หน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมท้ังพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นท่ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็น
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร    Directors Certification Program (DCP) 
หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมท้ังหลักสูตรเฉพาะจาก

 (ชั่วโมง : คน)

 (หน่วย : ล้านบาท)
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จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม
ภายนอก	–	ภายในบรษิทั	(เฉลีย่ต่อคนต่อปี)

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

ผู้บริหารระดับสูง 28.50 18.50 33.50

ระดับผู้จัดการแผนก 27.30 16.90 42.71

ระดับพนักงาน 17.08 10.22 4.60

รวม 72.88 45.62 80.84

7.8.	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 1.	ค่าตอบแทนการสอบทาน	และการตรวจสอบงบการเงิน	(Audit	Fee)
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2560 – 2561 ให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด และปี 2562 ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ดังน้ี
 (หน่วย : บาท)

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564

1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปี  

       1.1. CHO และงบการเงินรวม 2,000,000 2,150,000 2,190,000

       1.2. CTV-TMT 650,000 680,000 690,000

       1.3. ARK 50,000 60,000 60,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

       2.1. CHO และงบการเงินรวม 600,000 670,000 720,000

       2.2. CTV-TMT 0 0 0

													รวมท้ังส้ิน 3,300,000 3,560,000 3,660,000

													รวมเฉพาะบริษัท	CHO 2,600,000 2,820,000 2,910,000

 

 2.	ค่าตอบแทนอ่ืน	(Non	Audit	Fee)	
     89,500 บาท
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 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพ่ือท่ี
จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง และตามความจ�าเป็น โดยมีก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี  และน�าส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมท้ังก�าหนด
ให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็น นอกจากน้ีบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ท้ังน้ี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ รวมท้ังได้
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือ
เร่ิมด�ารงต�าแหน่ง และทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียรวมท้ังรายงานเป็นประจ�าทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยปี 2565 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ 
กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทเพ่ือรวบรวมและท�าสรุปรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยน�าเร่ืองเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเม่ือการประชุมคร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565

8.1	การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
บริหารความเส่ียง สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงแต่งต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2557  
เป็นผู้ท�าหน้าท่ีโดยเฉพาะ ท้ังน้ีบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่มีการกีดกันทางเพศ ท้ังน้ี 
ในการด�าเนินกิจการน้ัน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ
ษัทฯ  ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ท้ังน้ี กรรมการและผู้บริหาร
ทุกคน ต้องไม่มีประวัติกระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันย่ืนค�าขออนุญาต รวมท้ังไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให้
เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าส่ัง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องท่ีอยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบ
และหลักเกณฑ์การสรรหา ดังน้ี

8 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
							ด้านการกัรก�ากับดูแล
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 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
 1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด�าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน  
     โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ 
     บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด
 2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี
  2.1.ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง
  2.2.ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 2.1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 
        กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  2.3.บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
        ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
        เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวน 
กรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน ห น่ึ ง ใ น
สาม (1/3) และกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ และกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออก 
ไปถึงบริษัทฯ
 5.ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 6.ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้น้ันจะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่
 7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
 8.ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับ
ในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
 1.เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระ จ�านวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช�านาญท่ีเหมาะสมต่อ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการ
เงิน
 4.คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพ่ือท�าหน้าท่ีปฏิบัติงานในเร่ือง
เก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
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สอบมอบหมาย

 คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือวัน
ท่ีได้รับแต่งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ี
มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือวันท่ีได้รับแต่งต้ัง
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือวันท่ีได้รับแต่งต้ัง
 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท
 10.กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ดังน้ี
 1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
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ประจ�าจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 3. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท     ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
 6.สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบริษัท จนท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหน้ี ลูก
หน้ี หรือผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
 7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค�านึง
ถึงผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าท่ีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มี
สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะท�าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น
 8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความต้ังใจท่ีจะเพ่ิมพูนความ
รู้เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท�างาน
 9. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปี

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริหารความเส่ียง	 
	 สรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	(คณะกรรมการฯ	)
 1. คณะกรรมการ ฯ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดย
กรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนน้อยต้องไม่มีต�าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 2. ประธานคณะกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ
 3. คณะกรรมการ ฯ แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือท�าหน้าท่ีปฏิบัติงานในเร่ืองเก่ียวกับการ
จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ารายงานกิจกรรม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในต�าแหน่งต่อไปน้ีให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ 
บริษัทฯ โดยต�าแหน่ง ดังน้ี
 (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 (2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 (3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 (4) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายต่างๆ
 
 ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ 4 ปี
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 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีอยู่ใน
คณะกรรมการบริหารขณะท่ีท�าการคัดเลือกเพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งต้ัง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4  ปี

8.2		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 
 ในช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายชือ่คณะ
กรรมการ

ปี	2563 ปี	2564

ประชมุ

สามญัผูถ้อื

หุน้

ประชมุ

วสิามัญผู้

ถอืหุ้น

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

ก�ากบั

ดแูลกจิ

การฯ

ประชมุ

สามญัผูถ้อื

หุน้

ประชมุ

วสิามญัผู้

ถอืหุน้

กรรมการ

บรษิทั

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

ก�ากบัดูแล

กจิการฯ

1.นางเพ็ญพิมล   
เวศย์วรุตม

1/1 - 11/13 -- -- 1/1 2/2 12/14 -- --

2.นายสุรเดช  
ทวีแสงสกุลไทย 

1/1 - 12/13 -- -- 1/1 2/2 14/14 -- --

3.นายอนุสรณ์ 
ธรรมใจ

1/1 - 12/13 12/12 -- 1/1 0/2 14/14 11/11 --

4.นายชัชวาล 
เตรียมวิจารณ์กุล

1/1 - 13/13 12/12 5/5 1/1 2/2 14/14 11/11 5/5

5.นายอาษา 
ประทีปเสน

1/1 - 13/13 12/12 5/5 1/1 2/2 14/14 11/11 5/5

6.นางสาวอัศนา 
ทวีแสงสกุลไทย

1/1 - 12/13 -- -- 1/1 2/2 14/14 -- --

7.นายศิริวัฒน์ 
ทวีแสงสกุลไทย

1/1 - 12/13 -- 4/5 1/1 2/2 14/14 -- 5/5

หมายเหตุ : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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 สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีท่ีผ่านมา
 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังหมด 14 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังน้ี

 
 สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีท่ีผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังหมด 11 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมี
ดังน้ี

 หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมโดยอิสระ ร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็ม
                                 จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด จ�านวน 4 คร้ัง  

 สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริหารความเส่ียง	สรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน	ในช่วงปีท่ีผ่านมา

 ในปี 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ มีการประชุมท้ังหมด 5 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ มีดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนคร้ังการประชุม

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 12/14

2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 14/14

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 14/14

4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 14/14

5. นายอาษา ประทีปเสน 14/14

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 14/14

7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 14/14

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนคร้ังการประชุม

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 11/11

2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 11/11

3. นายอาษา ประทีปเสน 11/11

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนคร้ังการประชุม

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 5/5

2. นายอาษา ประทีปเสน 5/5

3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 5/5
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	 สถิติการเข้าประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุม
ในปี 2564 มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมท้ังหมด 1 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการอิสระ มีดังน้ี

 หมายเหตุ  : ประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ภายหลังประชุมแล้ว มีด�าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรวม  
 ถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) รับทราบประเด็นท่ีหารือกันท่ีประชุม

 สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีท่ีผ่านมา
 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมท้ังหมด 14 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริหารมีดังน้ี

 หมายเหตุ :       
   -   นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 3 คร้ัง จากท้ังหมด 14 คร้ัง เน่ืองจากติดภารกิจ
  -    นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 9 คร้ัง จากท้ังหมด 14 คร้ัง เน่ืองจากติดภารกิจ

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนคร้ังการประชุม

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 1/1

2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 1/1

3. นายอาษา ประทีปเสน 1/1

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนครั้งการประชุม

1.นายสุรเดช     ทวีแสงสกุลไทย 12/14

2.นางสาวอัศนา      ทวีแสงสกุลไทย 3/14

3. นายศิริวัฒน์       ทวีแสงสกุลไทย 9/14

4.นายณรงค์           องอาจมณีรัตน์ 14/14

5.นายนิติธร           ดีอ�าไพ 13/14

6.นายประสบสุข    บุญขวัญ 14/14

7.Mr.Sven Markus Gaber 14/14

8.นายนพรัตน์     แสงสว่าง 14/14

9.นายอภิชัย     ชุมศรี 14/14

10.นายนิรุติ        สุมงคล 14/14

11.นายผดุงเดช     เอื้อสุขกุล 14/14

12.นายบ�ารุง         ชินสมบัติ 14/14

13.นายศักรินทร์   อุ่นนิ่ม 14/14

14.นายฉัตรชัย      กันตวิรุฒ  12/12

15.นายผาด           พิมรินทร์ 11/12
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	8.3		กระบวนการประเมินคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ										
      ชุดย่อย	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ปี 2564 ฝ่ายจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน  
ทบทวน หลักเกณฑ์ วิธี และปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหม่ (CG Code) ท่ีออกโดย ก.ล.ต. เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานของของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เพ่ือให้คณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้พิจารณาทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ความเส่ียง และอุปสรรต่าง ๆ ในระหว่างปีท่ีผ่าน
มา และใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2565 โดยมีการประเมิน 3 รูปแบบ คือ ประเมินคณะกรรมการ
ท้ังคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ โดยผู้ประเมิน เป็นผู้ประเมินกรรมการท่านอ่ืน  และน�าผลประเมินมาสรุปเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ ก�าหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร  ปรับปรุง ก�าหนดแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน และลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับองค์กรในอนาคต
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท

 กระบวนการประเมิน
 1. ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทน ร่วมกัน 
ทบทวนปรับปรุง จัดท�าแบบประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินใน
แต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังน้ี
  0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือไม่มีการด�าเนินการในเร่ืองน้ัน
  1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย
  2 =  เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร
  3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันดี
  4 =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างดีเย่ียม
 โดยพิจารณาหัวข้อ และเน้ือหาการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
และรองรับแผนการขยายตัวในอนาคต โดยสอดคล้องตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practic-
es) เพ่ือน�าผลท่ีประเมินได้ไปใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และ
ภายนอก และก�าหนดวิธีการประเมิน กระบวนการประเมิน 
 ส�าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปี 2564 ก�าหนดให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบ
 2. เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ จัดส่งแบบประเมินท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ให้กรรมการ
บริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ 
 3. กรรมการบริษัท ท�าแบบประเมินผล และส่งคืนให้เลขาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ
 4. กรรมการอิสระ ท�าแบบประเมิน ประชุมให้ความเห็นร่วมกัน ในการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และส่งผล
ประเมินให้เลขาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ
 5. เลขาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ เป็นผู้สรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
 6. เลขาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ น�าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง พัฒนา ป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  ไปเป็นแจ้งให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประเมินผล ติดตาม รายงานผล และน�าไปเป็นข้อมูลส�าหรับจัดท�า
แผนกลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัท   

 8.4		การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท	(ท้ังคณะ)
 ใตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 
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1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการ

บริษัท ทั้ง 3 แบบ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบ และจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ส่วนดังนี้

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2564 คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมิน และแบบการ

ประเมิน 3 แบบ ดังนี้

1. กรรมการประเมินทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองส�าหรับกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยไม่เจาะจงว่าเป็น

กรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว ประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่าน ประเมินกรรมการ

ทั้งคณะ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.79 คะแนน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 94.65 มีเกณฑ์การ

ประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

92.95

1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.80 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 95.00

1.3 การประชุมคณะกรรมการ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.91

1.4 การท�าหน้าที่ของกรรมการ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.43

1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50

1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ได้รับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.69 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 92.36

2.   กรรมการประเมินเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองส�าหรับกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีเกณฑ์การ

ประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ และ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร มีผลการประเมินสูงสุด 4.00 คะแนน ต่�าสุด 3.09 คะแนน คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.65 โดยในแต่ละหัวข้อที่ประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ย ดังนี้ 

2.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คะแนนรวมเฉลี่ย 3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00

2.2 การท�าหน้าที่ของกรรมการ คะแนนรวมเฉลี่ย 3.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.43

2.3 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร คะแนนรวมเฉลี่ย 3.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.36

 
 8.5		การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	(ตนเอง)
 ใสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

โดยมีผลคะแนนค่าเฉล่ีย 3.51 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.67 เกณฑ์ประเมินดังน้ี

1. หมวดท่ี 1 ความคืบหน้าของแผนงาน ผลคะแนนค่าเฉล่ีย 1.87 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 เน่ืองจากผลอัตราก�าไร

สุทธิส�าหรับงวดปี 2564 มีผลขาดทุน มีแผนในการประมูลงานท่ีเป็นโครงการเช่า งานขยายศูนย์ซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ 24 และ

มีงานรถ EV ท่ีพัฒนาต่อยอด

2. หมวดท่ี 2 การวัดผลการปฎิบัติงาน ผลคะแนนเฉล่ีย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 92.22 พิจารณาจากความเป็นผู้น�า การ

พัฒนา พันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ การปฎิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับ
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คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับคู่ค้า หน่วยงานภายนอก การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง 

การเพ่ิมยอดขายในกลุ่มสินค้าและบริการ และการปรับสัดส่วนทางการเงินให้กลับสู่ปกติ โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายทางการ

เงิน เช่นดอกเบ้ีย เป็นต้น

3. หมวดการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไข คือ การระมัดระวังในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน Good Gover-

nance 

 8.6	การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	
 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2564 โดยสรุปดังน้ี

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี

ส่วนท่ี 1 การท�าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท และมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่�าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกอย่าง

น้อย 3 ราย และทุกรายมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันมีความรู้ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญ ท่ีหลากหลายเพียงพอกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กรรมการตรวจสอบมีความรู้ แลประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�า

หน้าท่ีสอบทานความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน คือนายชัชวาล เตรียมจารณ์กุล 

 ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 11 คร้ัง การนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง

กรรมการตรวจสอบได้รับเอกสารส่วนใหญ่ได้รับล่วงหน้าเล็กน้อยซ่ึงไม่พอต่อการพิจารณาข้อมูล กรรมการตรวจสอบการ

สามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการพอสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ัง กรรมการ

ตรวจสอบมีโอกาสแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทบันทึกความเห็น/ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการตรวจสอบไว้ค่อนข้างครบถ้วน

ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ในสาระ

ส�าคัญต่างๆ ครอบคลุมในส่วนงานต่าง ๆ ดังน้ี

 1. การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 1.1 การสอบทานการจัดท�างบการเงิน โดยได้ด�าเนินการสอบทานนโยบายบัญชีท่ีส�าคัญของบริษัท การปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีส�าคัญของบริษัท และ

ท�าการรายงานประเด็นท่ีพบจากการสอบทานรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุง

ประเด็นดังกล่าว

 1.2 การท�างานกับผู้สอบบัญชี ได้หารือกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับขอบเขต วิธีการ และระยะเวลาท่ีจะใช้ในการสอบบัญชี 

สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินกับข้อมูลในรายงานอ่ืน ๆ เช่น ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือMD&A) ในรายงานประจ�าปี เป็นต้น

 2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีระบบการตรวจ

สอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอด

จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
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เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการประเมินความมีประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการก�ากับดูแล และหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับ

ข้อสังเกตในรายงานดังกล่าว หารือกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายในและความเส่ียงของบริษัท ในส่วนท่ีอยู่ภายใต้

ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีหน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้

ประเมินอิสระจากภายนอกอย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี

 3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยสอบทานการด�าเนินการของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการ

แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนต่อคณะกรรมการ

บริษัท มีการหารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการสอบบัญชีให้ครอบคลุมการด�าเนินงานท่ีส�าคัญและความเส่ียงทางการเงิน

ท้ังหมด รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากรท่ีใช้ในการสอบบัญชี มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี

ไตรมาสละ 1 คร้ังเพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นท่ีผู้สอบบัญชีพบหรือมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วม

 5. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอบ

ทานระบบการติดตามการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่า รายการท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันได้ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง สอบทานกระบวนการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันว่ารายการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้า

ท่ัวไป ให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยพิจารณาเง่ือนไขรายการ ผลกระทบ 

และประโยชน์ท่ีบริษัทได้รับ ซักถามผู้สอบบัญชี และสอบทานกระบวนการเปิดเผยข้อมูลว่า รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเปิดเผยใน

รายงานประจ�าปีมีความถูกต้องและครบถ้วน

 6.การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท  ซ่ึงรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีก�าหนดในข้อก�าหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนด

ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกฎบัตรมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการทบทวน

กฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2564 
โดยสรุปดังน้ี
ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม 2565 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบประเมินของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ ทุกท่านทราบ 
และจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2564 ดังน้ี
 การปฎิบัติหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการฯ ผลการปฎิบัติงานได้รับคะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
93.45 
 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านของกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ ผลการประเมินคิดเป็นคะแนน 3.75 คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 93.75 ได้ประเมินในหัวข้อดังน้ี 
 o การสอบทานด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน
 o การสอบทานด้านการบริหารความเส่ียง
 o การสอบทานด้านการสรรหา
 o การสอบทานด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
 การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีก�าหนดในข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ CGR ผลการ
ประเมินคิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวมร้อยละ 100

 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจ�าปี 2564 โดยสรุปดังน้ี

 1.หมวดงานหลัก ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานเชิงพัฒนาคุณภาพ แบ่งคะแนนเต็มร้อยละ 60 ประเมินผลโดย
พิจารณาจากความส�าเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ รวมไปถึงงานเชิงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย ได้
รับคะแนน เฉล่ียร้อยละ 57.45 คิดเป็นคะแนน 95.76 จาก 100 คะแนนเต็ม
 2.หมวดดัชนีวัดผลความส�าเร็จของงาน แบ่งคะแนนเต็มร้อยละ 10 ประเมินผลโดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัดผลความ
ส�าเร็จของงาน โดยได้รับคะแนนเฉล่ียร้อยละ 8.73 คิดเป็นคะแนน 87.30 จาก 100 คะแนนเต็ม
 3.หมวดพฤติกรรมสมรรถนะ สนองนโยบายบริษัทฯ การท�างานเป็นทีม จิตบริการ และงานระบบคุณภาพ แบ่ง
คะแนนเต็มร้อยละ 30 ประเมินผลโดยพิจารณาความสามารถในการสนองนโยบายบริษัท ท�างานเป็นทีม จิตบริการ และงาน
ระบบคุณภาพโดยได้รับคะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.43 คิดเป็นคะแนน 98.09 จาก 100 คะแนนเต็ม
สรุปผล 
 รวมผลการประเมิน และการปฏิบัติงานโดยวัดจากผลการประเมินท้ังหมด 3 หมวดพบว่าหมวดท่ีได้รับคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด คือหมวดพฤติกรรมสมรรถนะท่ี 98.09 คะแนน และหมวดท่ีได้รับคะแนนเฉล่ียต่�าส6ด คือหมวดดัชนีวัดผลความส�าเร็จ
ของงาน คะแนนเฉล่ียท่ี 87.30 คะแนน ท้ังน้ีคะแนนรวมเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารหลังจากท�าการถ่วงน้�าหนัก
แล้วพบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 95.61 คะแนน
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9.รายการระหว่างกัน
การควบคมุภายใน
 คณะกรรมการของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยได้ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นให้มรีะบบการ
ควบคมุภายในทีค่รอบคลมุในทกุกจิกรรมอย่างเพยีงพอ และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
การด�าเนนิงาน  ตลอดจนมกีารประเมนิผลการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละครัง้
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้ระบบการควบคมุภายในระบบ
การบรหิารความเสีย่ง และระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการดแูลให้บรษิทัฯ มี
การปฏบิตัติามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  รวมถงึดแูลให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ดแูลการ
ท�ารายาการทีเ่กีย่วโยงกนัมใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ  โดยมแีผนกตรวจ
สอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ท�าหน้าทีส่อบทานการปฏบิตังิานในแผนกต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการควบคมุภายใน  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบควบคมุ
ภายในและการบรหิารความเสีย่ง โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคมุภายในมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee 
Of Sponsoring Organizations Of  The Tread way Commission) และกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprisse 
Risk Management) และหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) มาประยกุต์ใช้ให้การควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากทีส่ดุ

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่ 2/2565 เมือ่วนัที ่ 23 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการได้ประเมนิระบบการ
ควบคมุภายในของบรษิทัโดยใช้  ”แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” ตามแนวทางทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด 
และลงความเห็นว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด�าเนนิธรุกจิ และบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุ
ภายในด้านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน รวมถงึมกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัยากรของบรษิทั มรีายงานทางการ
เงนิทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้และทนัเวลา มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย  กฎระเบยีบและนโยบายของบรษิทัรวมถงึของหน่วยงานและองค์กรที่
ก�ากบัดแูลภายนอก
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทัในปี 2564 มกีารควบคมุ
ภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมแล้ว

การตรวจสอบภายใน
 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระ ในการตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน รวม
ทัง้การตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการปฏบิตังิานให้เหมาะสม ครอบคลมุกระบวนการท�างานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดย
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และ
มปีระสทิธภิาพ ควบคูก่บัการบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได้ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานขององค์กร 
โดยมกีฎบตัรของแผนกตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผูต้รวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏบิตักิารปฏบิตังิานอย่างชดัเจน 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ท�าหน้าทีต่รวจประเมนิระบบการควบคมุภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี ซึง่ได้
พจิารณาจากปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนมุตัสิอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯจะบรรลุผลส�าเร็จตามกลยุทธ์และ
วัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ อกีทัง้ยงัท�าการตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในระบบทีว่างไว้ได้ด�าเนนิการเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ง และได้รบัการแก้ไขปรบัปรงุอย่างสม�า่เสมอ   
 
 นอกจากน้ีหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่สนบัสนุน
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทกุหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมายมาจากคณะกรรมการบรษิทั
ให้มปีระสทิธผิล โดยจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลีย่เดอืนละ 1 ครัง้ และยงัมบีทบาทในการให้
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ค�าปรึกษาแนะน�า ในด้านความเสีย่งระดบัองค์กร และในด้านการรกัษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของบรษิทัฯ  
 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถอืมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ (Standard for the Professional Practice of 
Internal Auditing), COSO  และระบบ ISO 9001: 2015 เป็นกรอบหรอืแนวทางในการปฏบิตังิาน ให้มกีารปฏบิตังิานทีเ่ป็นอสิระ เทีย่งธรรม 
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และให้ความส�าคญัต่อการพฒันาฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบคุคล (Individual 
Coaching Plan ) รวมถงึการพฒันาสอบวฒุบิตัรต่างๆ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั
1) หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2555  เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 
2555 โดยมนีางอปัสร สรุยิา เป็นผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเหน็ว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบภายในมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เพือ่ท�าหน้าทีป่ฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในทกุด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวเิคราะห์ความเสีย่ง จดัท�า Audit Plan จดัท�ารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และจดัเกบ็ตามระบบ สอบทานความเพยีงพอ ครบถ้วนของหลกัฐานทีอ้่างองิในรายงาน เสนอหรอืช่วยเสนอวธิกีารแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ลด
ความเสีย่งในรายการทีต่รวจพบ จดัท�ากระดาษท�าการเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการตรวจสอบ ปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย และมคีวามเข้าใจ
ในกจิกรรมและการด�าเนนิงานของบรษิทั (รายละเอยีดผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัตามเอกสารแนบ 3)
 ทัง้นีก้ารแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายและประเมนิผลงานของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2) หวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 
 คณะกรรมการได้มมีตแิต่งตัง้นายณฐัพร  เมอืงจนัทรา ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย เป็นหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเหน็ว่า ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะ
สมเพยีงพอกบัการปฏิบตัหิน้าทีด่งักล่าว เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ พระราชบญัญตั ิ  ระเบยีบ ประกาศ
ของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง อาท ิ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เป็นต้น หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ  ( CG ) ทีอ่อกใช้บงัคบับรษิทัมหาชนและเอกชนในเครอื  ตลอดจนกฎหมายพระราชบญัญตั ิทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิปกต ิ จดัท�าและตรวจสอบสญัญาต่างๆของบรษิทัและบรษิทัในเครอื ด�าเนนิการตดิตามทวงหนี ้ ด�าเนนิการด้านคดคีวามทัง้ทางแพ่ง
และอาญา บงัคบัคด ี  ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัและบรษิทัในเครอื จดัท�าเอกสารและจดทะเบยีนแก้ไขเปลีย่นแปลงระเบยีบและข้อบงัคบั มตต่ิางๆ ต่อ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง  ตดิต่อประสานงานด้านธรุกรรม นติกิรรมและสญัญา ทางทะเบยีนเกีย่วกบัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ให้ค�าปรกึษาคดี
ความแพ่งและคดอีาญา (รายละเอยีดผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัตามเอกสารแนบ 3)

รายการระหว่างกนั
บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน จากรายการระหว่างกนั  การท�า
รายการกบักรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูเ้กีย่วข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลกัทรพัย์ฯ ซึง่รายการดงักล่าวได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ และงบระหว่างกาลทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็เกีย่ว
กบัความเหมาะสมของการท�ารายการดงักล่าวว่า เป็นรายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ หรอืมคีวามสมเหตสุมผล มกีารก�าหนดราคา 
และเงือ่นไขอืน่ ๆ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกตธิรุกจิการค้า (Fair and at arms’ length) เช่นเดยีวกบัการก�าหนดราคาให้กบับคุคล หรอื
กจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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	2.	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้
บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2564 เป็น
ไปอย่างสมเหตุสมผล การก�าหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคาที่เหมาะสม หรือมีการเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
หรือมีการปรียบเทียบราคาตลาด หรือไม่แตกต่างกับที่ท�ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) จึงไม่ท�าให้บริษัทฯ 
เสียประโยชน์แต่อย่างใด

 3.	มาตรการหรอืข้ันตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุง
นโยบาย และขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีการทบทวน และพิจารณารายการทุกกไต
มาสจนถึงปัจจุบัน
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผล
ประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว โดยเป็นไปตามตารางอ�านาจอนุมัติ และอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการจัดท�ารายการระหว่าง
กันสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
 การเข้าท�ารายการระหว่างกันจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของ
บริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตารม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีตามที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันชองบริษัท หรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่
ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4.นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 
สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระท�ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ 
(mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดย
เคร่งครัด
 ในกรณีที่จะต้องมีการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามประกาศ เรื่องระเบียบการจัดซื้อ
และจัดจ้าง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน ตามที่กล่าว ข้างต้น กล่าวคือ จะต้องมีการเปรียบ
เทียบราคาและเงื่อนไขจากผู้จัดจ�าหน่าย หรือ ผู้รับจ้างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา (Quota-
tion) ที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกโดยผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการน�าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนน�าเสนอขออนุมัติตาม
หลักเกณฑ์ของการท�ารายการระหว่างกันต่อไ
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5.มาตรการในอนาคตเพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 ส�าหรับบริษัทที่มีหรืออาจจะมีโอกาสด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อ�านาจ
การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้
กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นราย
ย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว เพื่อก�าหนดกรอบในการด�าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทเพื่อขจัด
โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งสาระส�าคัญ
ของสัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1.	บริษัท	ขอนแก่น	ช.ทว	ี(1993)	จ�ากัด	(“CTV-1993”)

กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอ�านาจควบคุม : การถือหุ้น
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน  97.38 % ของทุนจดทะเบียน
กรรมการ
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย

ลักษณะธุรกิจ : จ�าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 
64)

: 217..12 ล้านบาท

เหตุที่ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการด�าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ

มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
1. CTV-1993 จะไม่ด�าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO
2. CHO และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการด�าเนิน
การใดๆระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด
3. CHO และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถ
น�าทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด
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2.	2.	 บริษัท	เยอรมัน	ทรัค	แอนด์	บัส		จ�ากัด	(ชื่อเดิมคือ	บริษัท	วอลแลพ	ทรัค	แอนด์	บัส		
จ�ากัด	(“Volrep”))
กลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้มีอ�านาจควบคุม : การถือหุ้น

นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสัดส่วน 0.50 % ของทุนจดทะเบียน
กรรมการ
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

ลักษณะธุรกิจ : จ�าหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก

สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์
(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 
64)

: 89.26 ล้านบาท

เหตุที่ไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลักษณะการด�าเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ

มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: สัญญาข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
1.  CTV-1993 จะไม่ด�าเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลึงกับ CHO
2. CHO และ CTV-1993 ตกลงและรับประกันต่อกันว่า ในการด�าเนินการ
ใดๆระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ ประกาศ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือก�าหนดอย่างเคร่งครัด
3. CHO และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถน�า
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของตนโดยเด็ดขาด

ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันที่ลงนามสัญญาจนกว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะตกลงเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น

 ทั้งนี้  หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่ม
เติมเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จะผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาการท�ารายการนี้ ทั้งนี้ กรรมการท่านใดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการ
ระหว่างกันจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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	การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน  ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละครั้ง
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้ระบบการ
ควบคมุภายในระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึการดแูลให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  รวมถงึดแูลให้
บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ดแูลการท�ารายาการทีเ่กีย่วโยงกนัมใิห้เกดิความขดั
แย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ  โดยมแีผนกตรวจสอบภายในทีม่คีวาม
เป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ท�าหน้าทีส่อบทานการปฏบิตังิานในแผนกต่าง ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการควบคมุภายใน  บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยมรีะบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคมุ
ภายในมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of  The Tread way 
Commission) และกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprisse Risk Management) และหลกั
เกณฑ์การก�ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) มาประยกุต์ใช้ให้การควประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากทีส่ดุ

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารบรษิทัครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการ
บรหิารได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยใช้  ”แบบประเมนิการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคมุภายใน” ตามแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด และ
ลงความเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด�าเนนิธรุกจิ และบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
การควบคมุภายในด้านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน รวมถงึมกีารควบคมุดแูลการใช้
ทรพัยากรของบรษิทั มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้และทนัเวลา มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย  กฎระเบยีบ
และนโยบายของบรษิทัรวมถงึของหน่วยงานและองค์กรทีก่�ากบัดแูลภายนอก
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทั
ในปี 2561 มกีารความคมุภายในอย่างเพยีงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคมุภายใน

การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
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 การบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งรองประธานบริหารความเสี่ยงเพื่อมาด�าเนินงานในด้านการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ บริษัทได้มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเพื่อร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�าให้องค์การเสียโอกาสในเชิงธุรกิจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยมีหลักการก�าหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน
ธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกที่ก�าหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม 
ด�าเนินการปลูกฝั่งให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร  มีรองประธานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยน�าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริหารบริษัท คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื่อให้มีการจัดการความ
เสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้งบริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้     ซึ่งสรุปรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
 นอกจากน้ีบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
พร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและ
การจัดการงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท  ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละแผนก
ด�าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามก�าหนดไว้รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติเพื่อให้ผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 การตรวจสอบภายใน

 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุม
กระบวนการท�างานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ
การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานขององค์กร 
โดยมีกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ท�าหน้าที่ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจ
สอบประจ�าปี ซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯจะบรรลผุลส�าเรจ็ตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ อกีทัง้ยงัท�าการติดตาม
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ประเมินผลอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ได้ด�าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ  
 นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจ
สอบ  เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
มาจากคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง และยังมีบทบาทในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านต่างๆ ในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร และในด้าน
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ  
 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ (Standard for 
the Professional Practice of Internal Auditing), COSO  และระบบ ISO 9001: 2015 เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Coach-
ing Plan ) รวมถึงการพัฒนาสอบวุฒิบัตรต่างๆ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งานของบรษิทั

 1)	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2555  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อท�าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท�า Audit Plan จัดท�ารายงาน
การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดเก็บตามระบบ สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของ
หลักฐานที่อ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงในรายการที่ตรวจพบ 
จัดท�ากระดาษท�าการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท
  ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายและประเมินผลงานของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 2)	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายณัฐพร  เมืองจันทรา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นหัวหน้างาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดัง
กล่าว เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศ
ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หลักการก�ากับดูแลกิจการ  ( CG ) ที่ออกใช้บังคับบริษัทมหาชนและ
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เอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจปกติ จัดท�าและตรวจสอบ
สัญญาต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ ด�าเนินการติดตามทวงหนี้ ด�าเนินการด้านคดีความทั้งทางแพ่งและ
อาญา บังคับคดี  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือ จัดท�าเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบและข้อบังคับ มติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและ
สัญญา ทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ค�าปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา 
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	1		 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	ผู้	 	

	 	 	 ที่ได้รับ	มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ	 	

	 	 	 การเงิน		ผู้ได้รับมอบ	หมายให้รับผิดชอบ	โดยตรงในการ	 	

	 	 	 ควบคุมและการท�าบัญชีและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ	2	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ	3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และ	 	 	

	 	 	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	

	 	 	 (Compliance)

เอกสารแนบ	4	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ	5	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ	6	 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ	ฉบับเต็ม	

	 	 	 และจรรยาบรรณธุรกิจ	ฉบับเต็ม
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  คณะกรรมกำรบรษิทั

-ประธานคณะกรรมการ
บริษัท

-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		
		ผูกพันบริษัท
-	ประธานกรรมการบริหาร
-	กรรมการผู้จัดการใหญ่
			/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	เลขานุการคณะกรรมการ		
			บริษัท

-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
			ผกูพนับรษิทั
-	กรรมการบริหาร
-	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส
   	/	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
อาวโุส

-	กรรมการบรษิทั
-	กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
บรหิาร	ความเสีย่งสรรหาและ	
ก�าหนดค่าตอบแทน	
-	กรรมการบรหิาร
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2

3

64

75 นางสาวอัศนา	ทวีแสงสกุลไทย			
-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั
-	กรรมการบริหาร
-	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส
   	/	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส

นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล   
-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ		
   บรหิาร	ความเสีย่ง	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายศิริวัฒน	์ทวีแสงสกุลไทย
-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการก�ากบัดแูลกจิการบรหิาร	
  	ความเสีย่ง	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
-	กรรมการบริหาร

ศ.ดร.	อาษา	ประทีปเสน			
-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการก�ากบัดแูลกจิการบรหิาร	
  	ความเสีย่ง	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  
-	กรรมการอิสระ
-	ประธานคณะกรรมการ
			ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	ประธานคณะกรรมการก�ากบั
		ดแูลกจิการ	บรหิารความเสีย่ง					
		สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ		
			บรหิารความเสีย่ง	สรรหาและ
			ก�าหนดค่าตอบแทน			
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  คณะผูบ้รหิำร
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  คณะผูบ้รหิำร
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 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• อนุปริญญา คณะบัญชี 
       กรุงเทพการการบัญชีวิทยาลัย
• ประกาศนยีบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ ไทย
• Director  Accreditation Program (DAP) SET/2012

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
 2555 - ปัจจุบัน :    ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 2561– ปัจจุบัน :     กรรมการ  บริษัท ไอพ่น โลจิสติกส์ จ�ากัด
 2532– ปัจจุบัน :     กรรมการ  บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
 2562 - ปัจจุบัน :     กรรมการ  บริษัท ตั้งฮั่วซิงนครปฐม จ�ากัด
 2510 - 2562   :     หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  ตั้งฮั่วซิงนครปฐม

-	ประธานคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	14	พฤศจิกายน		2555
อาย	ุ:		60	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.018
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   

 ประวติัคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ เลขำนกุำรบรษิทั
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 นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย     

 
คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• อนุปริญญา  วิศวกรรมยานยนต์
       Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่น
• คณะบริหารธุรกิจ Sanno University  ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์(วิศวกรรมเครื่องกล) ประจ�าปีการศึกษา 
2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director  Accreditation Program (DAP)                

รุ่นที่ 82/2010
• What Business need to know about Data Science 

By CORALINE
• Chief Transformation Officer : CTO Course       

โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
-	ประธานกรรมการบริหาร
-	กรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งเมื่อ	:		วันที่	18	พฤศจิกายน	2537
อายุ		:			55	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		26.440
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:
-	นางวาสนา	ทวีแสงสกุลไทย	คิดเป็นร้อยละ	3.823

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2537 - ปัจจุบัน :  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
                              กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
                              และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2558 - ปัจจุบัน :  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 2548–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด 
 2561–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ�ากัด
 2560–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท เคแอลอาร์ที จ�ากัด
 2560–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท เคเคทีที โฮลดิ้ง จ�ากัด
 2559–2562   :    กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี
 2559–ปัจจุบัน :   กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันกิจการฯ
                               กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี
 2559–ปัจจุบัน :   กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันกิจการฯ
                               กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค
 2558–ปัจจุบัน :   ประธานกรรมการ
                               บรษิทั ขอนแก่นพฒันาเมอืง(เคเคทที)ีจ�ากดั
 2558–ปัจจุบัน :   กรรมการ กิจการร่วมค้า เจวีซีซี
 2555–ปัจจุบัน :   รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2539–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท เอพีเอสมัสติ-เทรด จ�ากัด        
 2533–ปัจจุบัน :   กรรมการ บรษิทั ขอนแก่น ช.ทว ี(1993) จ�ากดั
 2533–ปัจจุบัน :   กรรมการ บริษัท ทวีแสงไทย จ�ากัด
 2527–ปัจจุบัน :  กรรมการ บรษิทั ช.รวม ทว ี(หลกัสี)่จ�ากัด
2554–ปัจจุบัน  :  กรรมการ บรษิทั โอเจ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 
2520–2560    :   กรรมการ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ขอนแก่น ช.ทวี

 ประวตัคิณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ เลขำนกุำรบริษทั
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ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ    

 
คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา  

Fordham University New York, USA
• ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ 
        Southeastern University
• ปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร์
        Fordham University New York, USA
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี)
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

• Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่28/2003 By IOD
• Strategy and Policy Development By IOD
• Audit Committee  Program (ACP)11/2006    By IOD
• Role of the Chairman Program (RCP) 19/2008 By IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC) By IOD
• Financial Statement for Directors (FSD) By IOD
• Monitoring the System of Internal Control 
             and Risk Management (MIR) By IOD
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 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

-	กรรมการอิสระ
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อ	:		วันที่	12	ตุลาคม		2555
อายุ		:			55	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	(ต่อ)	:
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รฐัวสิาหกจิ (PDI) รุน่ที ่2 จากสถาบนัพระ

ปกเกล้า
• How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand 

By IOD
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2555- ปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
2545–2559    :    กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
                               บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 2559–ปัจจุบัน :   ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล 
                                      (ฉะเชงิเทรา)จ�ากดั  
 2562–ปัจจุบัน :   ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการ
                                         ปฏริปู สถาบนัเศรษฐศาสตร์ กรรมการหลกัสูตร
                                    มหาบณัฑติ Digital Economy มหาวทิยาลยัรงัสิต
 2562– ปัจจบุนั   :    กรรมการหลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบริหาร 
                                    ภาครฐัและกฎหมายมหาชน
                                    กรรมการหลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ 
                                    ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัพระปกเกล้า
 2562– ปัจจบุนั   :    อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัการส่งเสริม
                                    การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่สี�านกังานคณะกรรมการ
                                    พฒันาระบบราชการ
 2562– ปัจจบุนั   :    อนกุรรมการกลัน่กรองกฎหมาย พฒันาสทิธปิระโยชน์ 
                                     และเงนิสมทบ  ส�านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน
     อนกุรรมอนกุรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลง ประเมิน
                                    รฐัวสิาหกจิ 
                                   คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
 2550– 2562    :    รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ
              :    คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ
 2550– 2562    :    กรรมการ บรษิทัสือ่เสรเีพือ่การปฏริปู จ�ากดั
 2558– 2561    :    กรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอ เอทานอล จ�ากดั
 2557– 2558    :    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
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 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล    

 

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี)
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
        มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA)
• ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
• CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
• วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
•      How to develop  Risk  Management (HRP)รุน่ที ่07/2015
•      Director Certification Program (DCP)  รุน่ที ่174/2013
•      Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่2/2004
•      Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่20/2004
• อบรมสัมมนากับ IOD และ SET
•      Collective  Action Coalition  Against Corruption (CAC)
•      CG Forum 1 – 4/2014
•      CGR Scorecard Workshop

-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
			บริหาร	ความเสี่ยง	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งเมื่อ	:		วันที่	26	กุมภาพันธ	์2556
อายุ		:			57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	(ต่อ)	:
•     Research Alliance Dialogue on 
        Corporate  Governance 2014
•     R-ACF 1/2016 By IOD
•     Ethical Leadership program (ELP) 3/2016

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2557 - ปัจจุบัน :    ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
                                     บรหิารความเสีย่ง  สรรหาและก�าหนดค่ตอบแทน
2556 – ปัจจุบัน :    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                                 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
2560 – ปัจจุบัน :    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                                 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
                                 บรษิทั สตาร์ ยนูเิวอร์แซล เนต็เวร์ิค จ�ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน :    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                                 บรษิทั เอเพก็ซ์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั(มหาชน)
2551 – 2558   :     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2558 – 2558   :     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
                                 ตรวจสอบ
2547 – 2558   :   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                                 บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2557   :  รองกรรมการผู้จัดการ
                                  บรษิทั เอเชยีซอฟท์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2557 – ปัจจุบัน :     กรรมการผู้จัดการ
                                  บรษิทั สมาร์ทคอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั
2556 – 2557   :  กรรมการ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จ�ากัด
2555 – 2557   :  กรรมการ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ�ากัด
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 ศ.ดร. อาษา ประทีปเสน     

 
คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering
        Brunel University, United Kingdom
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง
         มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
•      Monitoring fraud risk management (MFM) รุน่ที ่8/2012
•      Monitoring the quality of financial report (MFR) 
         รุ่นที ่15/2012
•      Monitoring the system of internal control and 
         risk management (MIR) รุน่ที ่13/2012
•      Monitoring the internal audit function (MIA) 
         รุน่ที ่13/2012

-	กรรมการอิสระ
-	กรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการก�ากับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง
			สรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งเมื่อ	:		วันที่	12	ตุลาคม		2555

อาย	ุ	:			61	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	(ต่อ)	:
•      Audit committee program (ACP) รุ่นที่ 39/2012
•      Understanding fundamental financial statement 
        รุ่นที่ 11/2007
•      Finance forNon-finance-director (FND) รุน่ที ่37/2007
•      Director certification program (DCP) รุ่นที่ 94/2007

ประสบการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง	:
2557 - ปัจจุบัน  :     คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
        บรหิารความเส่ียง  สรรหาและก�าหนด
                                      ค่าตอบแทน

2555 - ปัจจุบัน  :     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                                  บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2563 – ปัจจุบัน  :    ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ
              :   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
    จอมเก้าธนบุรี

2557 – 2563     :    ศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                                  พระจอมเกล้าธนบุรี

2535 - 2557     :    รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัย
                                  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



 บรษิทั ช ทวี จ �ากดั (มหาชน)    295     

นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director  Accreditation Program (DAP) 

SET/2012
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2538 – ปัจจุบัน :   กรรมการ  / กรรมการบริหาร 
   /รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
                                บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั โมบลิติี ้แอสอะ เซอร์วสิ จ�ากดั
2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากดั
2535 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั เยอรมนัทรัคแอนด์ บสั จ�ากดั  
  (ชือ่เดมิ บริษทั วอลแลพทรัคแอนด์บสั จ�ากดั)
2532 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษทั บางกอก ซทีวีี. อนิเตอร์เทรด  จ�ากดั
2559 – 2562    : กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี
2552 – 2564   : กรรมการ บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
   / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
แต่งตั้งเมื่อ  :   วันที่ 15 สิงหาคม 2538
อายุ :  67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  :  2.200
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ            :  ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ               

นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท  Management, Brunel University
• ปริญญาตรี  Economics, Rissho University
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

82/2010
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2557 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความ  
                               -เสี่ยง  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2555 – ปัจจุบัน :  กรรมการ / กรรมการบริหาร
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อาร์.ท.ีว ีทรานสปอร์ต 
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สตาร์เกต ออโต้ 
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ หจก.โรงสทีวแีสงไทยหนองเรอื 
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ /ผูจ้ดัการทัว่ไป
                               บรษัิท รวมทวขีอนแก่น จ�ากดั
2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท รวมทวมีอเตอร์เซลล์ จ�ากดั
2527 – ปัจจุบัน : กรรมการ 
                             บรษิทั ช.รวมทว ีลสิซิง่แอนด์เรยีลเอสเตท 

-	กรรมการบริษัท
-	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริหารความเสี่ยง
			สรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการบริหาร

แต่งตั้งเมื่อ		:		วันที่	12	ตุลาคม		2555
อายุ	:		43	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				           
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 นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์์

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์
• ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี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
• DCP Training,  English Program by IOD, 2016
• Risk Management Program for Corporate Leader  by IOD, 2016
• 2016 IFRS Training, Federation of Accounting Profession ,2016  

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2561 - ปัจจุบัน  : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
           : กรรมการบริหาร 

                             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2558–2560     :   กรรมการบริหาร , รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
                              รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
                              บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ากัด (มหาชน)
2546-2558      :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / หวัหน้าฝ่ายงานบรรษทัธรุกจิ
                              ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
2560-2562      :  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                              บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

2560-ปัจจุบัน    :  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร  บริษัท อยุธยา พลังงานสะอาด จ�ากัด
2560-2563       :  ที่ปรึกษาอิสระ ฝ่ายบริหาร
                               บริษัท โกลบอลสตีลดัสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2560 - 2561     :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
                               รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
                               บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จ�ากัด

-	กรรมการบริหาร
-	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	25	ธันวาคม	2561
อาย	ุ:		60	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ															

 นายประสบสุข บุญขวัญ

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• What Business need to know about Data Science 

By CORALINE
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563 – ปัจจุบัน  :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้  
                              บริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจในประเทศ
2554- ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร
2558 – 2563   :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - พัฒนาธุรกิจใน
                              ประเทศ บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
2554-2558      :  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-การตลาดในประเทศ  
                                 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2561– ปัจจุบัน  : กรรมการ  บจก. โมบิลิตี้ แอสอะ เซอร์วิส
2561– ปัจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ�ากัด
2560– ปัจจุบัน  : กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันกิจการฯ
                               กิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม
2558– ปัจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด
2553-2554      : ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป
2538-2553      : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด 

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานคณะผู้บริหาร		
		ด้านพัฒนาธุรกิจในประเทศ
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	1	มิถุนายน	2554
อายุ	:		54	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.001
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   
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 Mr.Sven Markus Gaber

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เครื่องกลสถาบัน DAA-THCHNIKUM 
       GEMEINNUETZIGE GMBH

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563- ปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธาน      
                              คณะผู้บริหารด้านการตลาดต่างประเทศ
2554- ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร
2554- 2563     : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาด
                              ต่างประเทศ
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2552-2553     :  ผู้อ�านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
                              บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด 

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	และประธานคณะผู้		
		บริหารด้านการตลาดต่างประเทศ
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	1	มิถุนายน	2554
อายุ	:		54	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   

นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• การจัดท�าข้อมูลใบอนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ โดย

กรมทางหลวง
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

2563– ปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธาน   
                               คณะผู้บริหารด้านการตลาดในประเทศ
2558– ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร 
2558– 2563    :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาดใน
                          ประเทศ  
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558    :  ผู้จัดการฝ่ายขายราชการ  
                              บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2541 - 2556   :  ผู้จัดการฝ่ายขายราชการ 
                             บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่/ประธานคณะผู้บริหาร
		ด้านการตลาดในประเทศ
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที	่21	กรกฎาคม		2558
อายุ	:		52	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   
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 นายนพรัตน์ แสงสว่าง

  
คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี
• ISO14001:2015 Requirement จัดโดย IN DUCTION 

SAFETY & TRAINING EQUIPMENT CO.,LTD
• การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ควบคุม จัดโดยสภาวิศวกร

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง:
2563- ปัจจุบัน  :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้
                               บริหารด้านการผลิต
2554- ปัจจุบัน  :   กรรมการบริหาร
2554- 2563    :   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การผลิต
                              บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2563– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  บจก. โมบิลิตี้ แอสอะ เซอร์วิส
2561– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ�ากัด
2559– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค
2559– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  กิจการร่วมค้า เจวีโอพีวี
2559– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  กิจการร่วมค้า เจวีซีซี
2558– ปัจจุบัน  :  กรรมการ  บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด
2558– 2564    :  กรรมการ  บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด
2541 - 2554    :  ผู้จัดการแผนกบริหารการผลิต

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานคณะผู้บริหาร		
		ด้านการผลิต	
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	1	มิถุนายน	2554
อายุ	:		54	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   

นายอภิชัย  ชุมศรี

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเชือ่ม

ประกอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น
• ประกาศนียบัตร MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา
• HOW TO DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLANHRP 

9/2016 by IOD
• กลยุทธการบริหารความเสี่ยง  จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
• หลกัสตูรการวเิคราะห์ความเสีย่งและประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนื 

(Sustainability Risk and Materiality Analysis) รุน่ที ่1
• ISO14001:2015 Requirement
• ISO 14001:2015 internal Audit จดัโดย IN DUCTION 

SAFETY & TRAINING EQUIPMENT CO.,LTD
• OKRs in Action จัดโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563 - ปัจจุบัน  :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้
                               บริหารด้านความเสี่ยง
2556 - ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร
2556 - 2563     :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ความเสี่ยง
                               บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2539 - 2556      :  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบต้นทุน
                              บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานคณะผู้บริหาร
		ด้านความเสี่ยง
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	4	มิถุนายน	2556
อายุ	:		53	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.003
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   
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 นายนิรุติ  สุมงคล

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิชาเอก

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขา
ไฟฟ้าก�าลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563- ปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธาน
                              คณะผู้บริหารด้านออกแบบวิศวกรรม
2556- ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร
2556- 2563    :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ออกแบบ
                             วิศวกรรม
                             บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2537- 2556    :  ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
                             บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	และประธานคณะผู้		
		บริหารด้านออกแบบวิศวกรรม
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	4	มิถุนายน	2556
อายุ	:		56	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.012
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   

 นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
          อุุตสาหการ   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
• What Business needs to know about Data Science By Cora line
• SBA Business Academy รุ่นที่ 1โดย KKUIC
• TQA Criteria รุ่น 2/2559 และ รุ่น 9/2557 โดย ftpi
• TQA Application Report Writing รุน่ 4/2559 และ รุน่ 3/2557โดย ftpi
• TQA Internal Organization assessment รุ่น 3/2559 โดย ftpi
• TLS8001-2010 รุน่ 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 ISO 9001:2015, 2016 By TUV nord
• What Business need to know about Data Science By CORALINE
• ISO14001:2015 Requirement
• SO 14001:2015 internal Audit จัดโดย IN DUCTION SAFETY 

& TRAINING EQUIPMENT CO.,LTD
• การส่งเสริมความร่วมมือการรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการ จัดโดย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563 – ปัจจุบัน   :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  / ประธานคณะผู้บริหาร 
                                  ด้านศักยภาพองค์กร
2560 – ปัจจุบัน   :   กรรมการบริหาร 
2560 – 2563      :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านศักยภาพองค์กร
2556 - 2560      :   ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ
                                 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2555 – 2556     :   ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ
                                 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่/	ประธานคณะผู้บริหาร		
		ด้านศักยภาพองค์กร
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	1	มกราคม		2560
อายุ	:		41	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.0001
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ							        



300     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

นายผาด พิมรินทร์

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิ วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (B.B.A, 

Business Computer) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ประกาศนียบตัร MINI MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา
• Windows Server Networking and Administration
• Platinum for Windows and Pervasive SQL database by SAGE 

software
• Data Center  หลกัสูตรการบรหิารศนูย์ข้อมลูแบบองค์รวม by NSTDA 

Academy
• IT Security for Listed Company by SET
• IT Audit Workshop for Non - IT Audit รุ่นที่ 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
• ISO14001:2015 Requirement
• ISO 14001:2015 internal Audit จดัโดย IN DUCTION SAFETY & 

TRAINING EQUIPMENT CO.,LTD

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง:
2563 – ปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้าน
                                เทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 – ปัจจุบัน  :  กรรมการบริหาร  
2558 – 2563     :  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เทคโนโลยีสารสนเทศ
               กรรมการ CSR
2556 – 2561     :  ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2544 – 2561    :  ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด 

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานคณะผู้บริหาร
		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	18	มกราคม		2561
อาย	ุ:		50	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.008
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ						         

นางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•     Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่SEC/ 2013
•     Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 26/2013
•     Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่48/2012

ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง:
2556 - ปัจจุบัน  :   เลขานุการบริษัท
2556 - ปัจจุบัน  :  เลขานุการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
                               เจ้าหน้าที่บริหาร
2556 - ปัจจุบัน  :  หัวหน้าพิธีการ น�าเข้า-ส่งออก
                               บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2550 - 2556    :   เลขานุการบริษัท
2543 - 2555    :   เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายต่างประเทศ
                                บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด 

-	เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	1	มิถุนายน	2554
อายุ	:		46	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		0.012
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ												   
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นางสาวปภาวดี วรบุตร

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• 
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2564 – ปัจจุบัน  :   สมุห์บัญชี
2564 – ปัจจุบัน  :   ผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

2561 – 2564  :   ผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ช.ทวี เทอร์โมเทค
2558 – 2559  :   ผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ขอนแก่น ช.ทวี (1993)

-	สมุห์บัญชี
-	ผู้จัดการแผนกบัญชี	
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	21	กรกฎาคม	2564
อาย	ุ:		46	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)		:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ												:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					

 นางพานทอง  โนวะ

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
• ปริญญาตรี (บธ.บ) คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) สาขา

วิทยาการจัดบัญชี
• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้

จากสัญญาที่ก�ากับลูกค้า(TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) 
ทีมีผลต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 
2561

• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณ ปี 2561 

• รู้หลักต้องห้าม ตามประเด็นรายจ่ายทางบัญชีและภาษี ปี 2561 
ประสบการท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:
2563- ปัจจุบัน   :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
                               ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน
            :  กรรมการบริหาร  
2562 - 2563     : หัวหน้ากลุ่มบริหาร / ผู้จัดการแผนกบัญชี  
2551- 2562      :  ผู้จัดการแผนกบัญชี
                                

บริษัทจดทะเบียนอื่น:
  - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
  - ไม่มี -

-	กรรมการบริหาร
-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	ประธานคณะผู้บริหาร		
		ด้านการเงิน	(CFO)
แต่งตั้งเมื่อ		:			วันที่	31		ตุลาคม	2563
อาย	ุ:		52	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)			:		0.0004
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ													:		ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ               

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีไ่ด้มอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ	(CFO)
	และผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท�าบญัช	ี(สมห์ุบญัช)ี
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รายชื่อ CHO
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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 26

กรรมการ

นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ X / / /
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย /,	XX / / / A / A A A A A A
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ / /
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล / / /
ศ.ดร.อาษา  ประทีปเสน /
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย /,	// / / A A
นายศิริวัฒน์  ทวีแสงสกุลไทย /,	// / / / / A A
ผู้บริหารระดับสูง

นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์ //
นางพานทอง  โนวะ //
นายประสบสุข บุญขวัญ // A A
Mr.Sven Markus Gaber //
นายนพรัตน์  แสงสว่าง // / A A A
นายอภิชัย  ชุมศรี //
นายนิรุติ  สุมงคล //
นายผดุงเดช เอื้อสุขกุล //
นายบ�ารุง  ชินสมบัติ //
นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม //
นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ //
นายผาด  พิมรินทร์ //
เลขานุการบริษัท

นางสาวยิ่งหทัย  ปอนพังงา

รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูม้อี�านาจควบคมุ	และเลขานกุาร
บริษัท	ของบริษัททีเ่กีย่วข้อง			ณ		วนัที	่31	ธนัวาคม	2564
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 หมายเหตุ
		X				=		ประธานกรรมการบริษัท			

			/					=		กรรมการบริษัท				

	XX		=		ประธานกรรมการบริหาร				

			//			=		กรรมการบริหาร

		A				=		กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	กิจการฯ

	CHO		=		บริษัท	ช	ทวี	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.	บจ.ขอนแก่น	ช.ทวี	(1993)		 	 	 14.		กิจการร่วมค้า	ซีเคเคเอ็ม
2.	บจ.วอลแลพทรัคแอนด์	บัส																								 15.	กิจการร่วมค้ากลุ่มร่วมท�างาน	SCN-CHO
3.		บริษัท	ไอพ่น	โลจิสติกส	์จ�ากัด																				 16.	กิจการร่วมค้า	เจวีซีเคเค
4.	บจ.ช.รวมทวี	ลิสซิ่งแอนด์เรียลเอสเตท	 			 17.	กิจการร่วมค้า	เจวีโอพีวี
5.	บจ.ทวีแสงไทย																																														 18.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โรงสีทวีแสงไทยหนองเรือ
6.	บจ.บางกอก	ซีทีวี.อินเตอร์เทรด																	 	19.	บริษัท	บางจากไบโอเอทานอล	จ�ากัด	(ฉะเชิงเทรา)
7.		บจ.รวมทวี	ขอนแก่น																		 			 	 20.	บริษัท	สมาร์ท	คอนซัลติ้ง	แอนด	์เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
8.		บจ.รวมทวี	มอเตอร์เซลล์	 	 	 21.		บริษัท	เอเพ็กซ์	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด	(มหาชน)
9.		บจ.เอพีเอส	มัสติ-เทรด	 	 			 	 22.		บริษัท	ช.รวม	ทวี	(หลักสี่)	จ�ากัด
10.	บจ.โอเจ	ดีเวลอปเมนท์		 			 	 23.		บริษัท	ขอนแก่นสมาร์ทโมบิลิี	้จ�ากัด
11.	บจ.	ตั้งฮั่วซิงนครปฐม		จ�ากัด	 			 	 24.		บริษัท	โมบิลิตี	้แอสอะ	เซอร์วิส	จ�ากัด
12.	บจ.	ขอนแก่นพัฒนาเมือง	(เคเคทีที)		 			 25.		บริษัท	สตาร์เกต	ออโต้	จ�ากัด	
13.	กิจการร่วมค้า	เจวีซีซี	 			 			 	 26.	บริษัท	อาร์.ที.วี.	ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	
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เอกสารแนบ	2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
บริษัทย่อยงาน

รายชื่อ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัท ช.ทวี 
เทอร์โมเทค 

จ�ากัด (TMT)

บริษัท อมร
รัตนโกสินทร์ 
จ�ากัด (ARK)

Koo Dom 
Investment 

Limited 
Liability 

Company 
(Koo Dom)*

บริษัท เคแอ
ลอาร์ที จ�ากัด 

(KLRT)

AROGO 
Capital 

Acquisition 
Corporation 
(AROGO)*

นายสุรเดช    ทวีแสงสกุลไทย X / / / /

นางสาวอัศนา  ทวีแสงสกุลไทย /
นายประสบสุข  บุญขวัญ / /

นายนพรัตน์  แสงสว่าง /

นายโชคชัย  คุณวาสี /

นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล /

นายธนะ  ศิริธนชัย /

นายบดินทร์  เสรีโยธิน /
H.R.H. Tunku Naquiyuddin 

ibni Tuanku Ja’afar
/

นายสมนึก เอนกวัฒน์ /
Mr. J. Gerald Combs /

 หมายเหตุ
	X				=		ประธานกรรมการบริษัท

		/				=		กรรมการบริษัท				

	*	Koo	Dom	และ	AROGO	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที	่9	มิถุนายน	2564	

เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อระดมทุนในรูปแบบ	Special	Purpose	Acquisition	Company	“SPAC”	

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
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เอกสารแนบ	3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท	(Compliance)

นางอัปสร  สุริยา

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
-ปริญญาตรี	สาขาบัญชี		วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

-Internal	Auditing	Certificate	Program	(IACP)	

•ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทันรุ่นที่	3/64	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2564

•คุยสบายๆ	รายการบัญชี	และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาดและรายการผิด

ปกติในงบการเงินเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564

•Transfer	Pricing.โอนก�าไรบริษัทในเครือ	การตรวจสอบภาษีก่อน

และหลังกฎหมายใช้บังคับใช้จริง64	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2564

•รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	(TFRS	15)	และ	สัญญาเช่า	(TFRS	

16)	พร้อมแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีเมื่อวันที	่15	สิงหาคม	2563

•การเตรียมเอกสารราคาโอนและวิธีปฏิบัติที่นักบัญชีควรรู้	(Transfer	

Pricing)	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2563

•การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์กระแสเงินสดเมื่อวันที	่21	

กันยายน	2562

•Analytical	Thinking	in	the	Internal	Audit	Process	เมื่อวันที่	

20-21	มิถุนายน	2561

•โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน	เมื่อวันที่	

20,21,28	พฤษภาคม	4,11,17,18,22	มิถุนายน		1,2,16,29	กรกฎาคม	

2560

	-	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
			อาย	ุ:		56	ปี

 

ประสบการณ์ท�างาน	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท หน้าที่ความรับผิิดชอบ

2555 – ปัจจุบัน

ม.ค.–ต.ค. 2555

2550 – 2555

2546 – 2555

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
   บริษัท ช ทวี จ�ากัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
   บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ากัด(มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบัญชี 
  บริษัท เยอรมัน ทรัค แอนด์ บัส จ�ากัด

ผู้จัดการแผนกบัญชี 
   บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด

•ครอบคลุมการสอบทานในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง

•ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

•การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบและข้อ
บังคับ

•การตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ในองค์กร

•ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด�าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร

•การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
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นายณัฐพร  เมืองจันทรา

คุณวุฒิการศึกษา	/	การอบรม	:
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต			มหาวิทยาลัยภาคกลาง		จังหวัดนครสวรรค์

•ได้รับหนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อส�านักทะเบียน

ธุรกิจ

•ประกาศนียบัตรส�านักอบรมวิชาว่าความ	แห่งสภาทนายความ

•	Anti-corruption	Training	Courses

•อบรมการประเมินคุณภาพ	การประชุมสามัญประจ�าปีของบริษัทจดทะเบียน	

ครั้งที่	1	ตอน				“	ติวเข้มให้เต็ม	100

•อบรมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบ	SCP	Straight	

Through	

-	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
-	Compliance
			อายุ	:		37	ปี

ประสบการณ์ท�างาน	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท หน้าที่ความรับผิิดชอบ

2554 – ปัจจุบัน

2552-2554

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / Compliance 
 บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

- ทนายความ
   ส�านักงานกฎหมายพิทักษ์ทนายความ

•ก�ากับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติ  ระเบียบ 
ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(กลต.) หลักการก�ากับดูแลกิจการ  ( CG ) ที่ออก
ใช้บังคับบริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระ
ราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจปรกติ

•จัดท�าและตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ

•ด�าเนินการติดตามทวงหนี้ ด�าเนินการด้านคดีความทั้งทางแพ่ง
และอาญา บังคับคดี  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือ 

• จัดท�าเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อ
บังคับ มติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

•ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสัญญา ทางทะเบียน 
เกี่ยวด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ

•ให้ค�าปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา ติดตาม ทวงหนี้ และ
บังคับคดี
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เอกสารแนบ	4
ทรัพย์สินที่ใข้ในการประกอบธุรกิจและ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ	5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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318     รายงานประจ �าปี 2564 (One Report)

เอกสารแนบ	6
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
ฉบับเต็ม	และจรรยาบรรธุรกิจ	ฉบับเต็ม

ก�ากับการดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-
principle/20210315-cho-corporate-governance-th.pdf

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดได้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี
https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/
audit-committee-charter-th.pdf

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ก�าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสม ส�าหรับการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เปิดเผยฉบับเต็มสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-
principle/20170822-cho-anti-corruption_policy-th.pdf

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณของบริษัทจัดท�าขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 และได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี 2559 เพื่อให้การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดย สามารถดูรายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ฉบับเต็ม ได้
ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่
https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/
cho-code-of-conduct-th.pdf




