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สรุปข้อมูลบริษทัฯ

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญั ปี 2564-2565
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บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) | CHO 
ทุนจดทะเบียน 438,645,156 บาท / ทุนช าระแลว้ 333,070,668.50 บาท

จ านวนหุน้ 1,332,282,674 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้0.25 บาท
ธุรกจิ : ออกแบบ สร้างสรรค ์ผลิตตวัถงั ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ ใหบ้ริการเทคโนโลยรีะบบราง 

รวมทั้งผลิตและใหบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมในการป้องกนัประเทศ  สินคา้และบริการของบริษทั เช่น  รถบรรทุก  
รถพ่วง รถบสั  รถล าเลียงอาหารส าหรับเคร่ืองบิน  รถไฟ  รถดบัเพลิง รถกูภ้ยั  รถหุม้เกราะ รถล าเลียงพล เรือรบหลวง เป็นตน้ 

สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 99.99% 

สรุปข้อมูลบริษทั

บริษทั ช.ทว ีเทอร์โมเทค จ ำกดั | CTVTMT 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท/ 

ทุนช าระแลว้ 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้10 บาท 
ธุรกจิ : ผูอ้อกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตูบ้รรทุกหอ้งเยน็

บริษทั เคแอลอำร์ท ีจ ำกดั | KLRT
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท / ทุนช าระแลว้ 5,750,000 บาท

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท 
ธุรกจิ : ขนส่งสินคา้และกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง

บริษทั อมรรัตนโกสิน  จ ำกดั | ARK 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท/ ทุนช าระแลว้ 2,000,000 บาท
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท  ธุรกจิ : บริหารจดัการรถโดยสาร

ประจ าทางอจัฉริยะ (SMART BUS) และการบริหารจดัการขอ้มูล
ขนาดใหญ่

สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 49.00% 
บริษทั ออลเอส โฮลดิง้ จ ำกดั | ALL S

ทุนจดทะเบียน 580,000,000 บาท  มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท  
ธุรกจิ : การขายยานยนตใ์หม่ชนิดรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลรถกระบะ

รถตู ้และรถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.97% 

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 6.25% 



ทีต่ั้งของโรงงำน สำขำ และศูนย์บริกำรซ่อม

ผงัโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนรำงเบำ LRT สำยที ่
1 ระยะทำง 26 กม. 
จ ำนวน 21 สถำนี

โรงงานที่จงัหวดัขอนแก่น
เน้ือที่ 53 ไร่

จ.ชลบุรี แหลมฉบัง
ศูนย์ซ่อม “สิบล้อ 24”

กรุงเทพฯ สนง.ขาย 
จ.อยุธยา  ศูนย์รถบรรทุกหนัก

KHONKAEN
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CHO : ปี 2563-2564 สู้ภัย COVID-19 อย่างไร ?

• ปรับลดค่าใช้จ่ายในบริษัท

• ปรับลดก าลังคน

• เพิ่มฐานรายได้ประจ า (Recurring Income)

• สร้างสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย

• เตรียมเร่งตลาดและสินค้าใหม่ที่ได้เตรียมไว้แล้ว

* รายละเอียดน าเสนอในแผนงานและโครงการส าคัญ
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สินค้ำกลุ่มที ่1 :  ผลติภัณฑ์มำตรฐำน

สินค้ำกลุ่มที ่2 :   ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ

สินค้ำกลุ่มที ่3    :   บริหำรโครงกำรและงำนบริกำร

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นการผลิตตาม Made To Order ใหก้บัภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์ของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
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สินค้ำกลุ่มที ่1 : ผลติภัณฑ์มำตรฐำน 
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สินค้ำกลุ่มที ่1 : ผลติภัณฑ์มำตรฐำน (รถพ่วง)
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สินค้ำกลุ่มที ่1 : ผลติภัณฑ์มำตรฐำน (รถกึง่พ่วง)
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สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ



สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (รถดบัเพลงิ รถผจญภัย)
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สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (BUS & SMART BUS)
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สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (Special Trailer)
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สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ (Mobile Lab)
ส าหรับการตรวจ วนิิจฉยั และรักษาโรคต่างๆ แบบเคล่ือนท่ี
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ผลิตภณัฑเ์พ่ืออุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
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สินค้ำกลุ่มที ่2 : ผลติภัณฑ์ออกแบบพเิศษ
ผลิตภณัฑเ์พ่ืออุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ
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สินค้ำกลุ่มที ่3 : บริหำรโครงกำรและงำนบริกำร
• งำนกำรบริหำรกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง   (Offshore Patrol Vessel : OPV)

CHO เขา้รับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ของกองทพัเรือ ร่วมกบั บจ. อู่กรุงเทพ ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจของ
กองทพัเรือ โดยใชแ้บบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศองักฤษ)  และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเรือ จ  านวน  2 ล า
“เรือหลวงกระบ่ี”  และ “เรือหลวงประจวบคีรีขนัธ์”

OPV1-551 : เรือหลวงกระบี่ (2554-2558) OPV2-552 : เรือหลวงประจวบคีรีขนัธ์  (2559-2562)
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• เป็นที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรม : ประกอบรถ London Taxi
CHO ท่ีปรึกษาบริหารงานโครงการประกอบรถ London TAXI ประเทศไทย ท่ี บจ.บางชนัเจนเนอรัล แอสแซมบลี และดูแลงานซ่อม
บ ารุง ปัจจุบนั ก าลงัพฒันา เป็น EV TAXI   โดยตน้ปี 2564 จะประกอบประมาณ 1,000 คนัและจะเพิ่ม
เป็น 2,500 คนั ภายใน 2 ปี 
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รปูแบบ
ลกูคา้สามารถเลอืกรปูแบบได้

เต็ม
ระบบ

1 ตวัรถ  
Smart Buses  



2 การบ ารงุรกัษารถ
Buses Preventive Maintenance 



3 บรหิารการเดนิรถ  
Buses Routing Management



4 ระบบต ัว๋โดยสาร 
Fare Collection System



5 ระบบความปลอดภยั
Safety System (Mobile-eye)



6 ระบบบนัทกึขอ้มลู PM
PM System Software



7 พนกังานขบัรถ
Bus Driver



CST (Cho Smart Transit)

สินค้ากลุ่มที ่3    :   บริหารโครงการและงานบริการโครงกำรจัดหำ และให้บริกำร
ระบบบริหำรกำรเดนิรถบัสโดยสำรประจ ำ
ทำง

TU
EV Bus
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งำนบริหำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชนองค์กร
GREEN & SMART Transit

รถบัสโดยสำร NGV / EV  ทีช่่วยลดมลภำวะ + เทคโนโลย ีนวตักรรม + คุณภำพบริกำร

สินค้ากลุ่มที ่3  :   บริหารโครงการและงานบริการ

KST โครงการขนส่งมวลชน 

ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

SCG โครงการรบัส่งพนกังาน

ในเครือ เอสซีจี

TU EV โครงการรบัส่งบุคลากร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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Business Model : ผสำนผลติภัณฑ์กบัเทคโนโลยี

ผลิตภณัฑ์

ของบริษทัฯ

บริการ & เทคโนโลยี

ซ่อมบ ารุงและ

ระบบเก็บเงินไรเ้งินสด

Solutions

Platform

Big Data
Analytics

AI

+

+
KK Transit App. CM Transit App.

E-Ticket Systems

Products

กลุ่มบริหารโครงการ : การผสานเทคโนโลยเีขา้กบัผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ
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LLK WGN

BBT

PATTAYA
SURAT

SMK

KKN
ล ำลูกกำ วงัน้อย

สำมโคก

บำงบัวทอง

บำงละมุง

สุรำษฎร์

ขอนแก่น

สินค้ำกลุ่มที ่3 : บริหำรโครงกำรและงำนบริกำร
• งำนซ่อมบ ำรุง : ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกให้กบั TESCO Lotus
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• ธุรกจิบริกำร : ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ช่ือ “สิบล้อ 24 ช่ัวโมง”

เปิดให้บริการ 1 แห่ง
ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

มีแผนลงทุนเปิดเพิ่มอีก 3 
แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ 
อีสานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง 
อาทิ เชียงใหม่ อุดร และ
หาดใหญ่ เป็นต้น

ปี 2560 ปี 2565 ถึง ปี 2566

เพิ่ม 1 แห่ง ที่ จ.สุราษฎร์

ปี 2564
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สรุปขอ้มูลบริษทัฯ

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญั ปี 2564-2565
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ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษัท ช ทว ีจ ำกดั (มหำชน) ช่ือหลกัทรัพย์ : CHO

25

Y2555 Y2556 Y2557 Y2558 Y2559 Y2560 Y2561 Y2562 Y2563 6 M'2564

Paid Up Capital (MB.) 130            180              180              206              296              296              327              327              330              333              

Revenue Total (MB.) 691            872              1,526           1,162           1,071           1,596           2,288           1,609           648              191              

Total Assets (MB.) 823            1,010           1,113           1,619           1,710           2,328           3,641           3,252           3,138           3,143           

Ratio GPM (%) 20.75% 21.80% 20.58% 17.23% 11.23% 10.50% 16.62% 21.30% 12.12% -60.07%

Ratio NPM (%) 2.94% 5.00% 6.38% 3.07% -8.53% -1.17% 2.01% 4.09% -36.85% -78.58%

Ratio ROE (%) 20.72% 8.84% 15.29% 5.12% -13.40% -2.82% 5.17% 6.87% -25.47% -19.93%

D/E (เทา่) 7.39           1.05             0.75             1.32             1.51             2.52             3.10             2.39             2.35             3.00             



รำยได้แยกตำมกลุ่มผลติภณัฑ์ส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 และปี 2564 (หน่วย : ล้ำนบำท)
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กลุม่ คร ึง่ปีแรก(H1'2563) % ครึง่ปีแรก(H1'2564) % +(-)%

มาตรฐาน 17.48                      6% 15.48                       8% -11.44%

ออกแบบพเิศษ 133.93                    45% 45.63                       24% -65.93%

บรหิารโครงการและงานบรกิาร 143.21                    49% 130.15                     68% -9.12%

รวม 294.62                    100% 191.26                     100% -35.08%



รำยได้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 และ ปี 2564  (หน่วย : ล้ำนบำท)
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หน่วย : ลา้นบาท

กลุม่ คร ึง่ปีแรก(H1'2563) % ครึง่ปีแรก(H1'2564) %

ในประเทศ 270.28                    91.74% 179.45                     93.83%

ตา่งประเทศ 24.33                      8.26% 11.81                       6.17%

รวม 294.61                    100.00% 191.26                     100.00%



ก ำไร (ขำดทุน ) ส ำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 และ 2564(หน่วย : ล้ำนบำท)
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หน่วย : ลา้นบาท

ครึง่ปีแรก(H1'2563) Margin% ครึง่ปีแรก(H1'2564) Margin%

ก าไรขัน้ตน้ 41.12 12.54% (35.39) 0.17%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (32.54) -1.33% (94.09) -24.23%

ก าไรอืน่ 15.35 4.88% 7.79 2.97%

ก าไรสทุธิ (104.92) -18.98% (156.43) -49.56%

EBITDA 4.49 7.28% (64.13) -11.92%



ฐำนะกำรเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนำยน 2564  (หน่วย:ล้ำนบำท)
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ครึง่ปีแรก(H1'2563) % ครึง่ปีแรก(H1'2564) %

หนี้สนิ 2,459.42                      70.10% 2,358.38                  75.03%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,049.21                      29.90% 785.04                     24.97%

สนิทรัพยร์วม 3,508.63                      100.00% 3,143.42                  100.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ : ครึง่ปีแรก(H1'2563) ครึง่ปีแรก(H1'2564)

หนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 2.34                3.00                         

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 2.07                2.55                         



มูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) หน่วย : ล้านบาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

สัญญาโครงการระยาวทีเ่ป็นรายได้ประจ า (Recurring income) ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่ ทีส่ าคญั :
1. สญัญางานซ่อมบ ารุงรถเมล ์NGV489 ของ JV ระยะเวลา 10 ปี มูลค่าสญัญารวม 1 ,717.31 ลา้นบาท
2. สญัญาบริหารโครงการบริการเดินรถ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  9 เดือน มูลค่าสญัญา 18.15 ลา้นบาท   
3. สญัญาโครงการรถรับส่งพนกังาน SCG ระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสญัญา 44.56 ลา้นบาท
4. สญัญาโครงการรถรับส่งบุคลากร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสญัญา 71.02 ลา้นบาท
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Back log งานทีม่คี าสั่งซือ้รอรับรูร้ายได ้ หน่วย:ลา้นบาท

กลุม่ รวม รับรูใ้นปี 64 รับรูห้ลงัปี 64

ในประเทศ 1,997.86   358.56      1,639.30    

ตา่งประเทศ 23.29        18.18        5.11           

รวม 2,021.15   376.74      1,644.41    



สรุปข้อมูลบริษทัฯ

แผนงำน และโครงกำรส ำคญัปี 2564-2565

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงกำรเงนิ

31



แผนธุรกิจในปี 2564-2565
ธุรกิจที่มีรายได้ประจ า
• บริการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร NGV จ านวน 489 คัน -องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
• บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์นั่ง รถโดยสารไฟฟ้าในเครือ SCG
• บริการซ่อมบ ารุงรักษารถ London Taxi – เอเชีย แค็ป จ านวน 400 คัน
• ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก 10ล้อ24 จ านวน 5 แห่ง (ชลบุรี,สุราษฎร์,วังน้อย.บางบัวทอง,ขอนแก่น)
• ศูนย์ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก Tesco Lotus รวม 6 DC
• บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร -ในเครือ SCG
• บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ขยายธุรกิจบริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะ (Smart Bus) ในต่างจังหวัด (ชลบุรี)
งานตามสัญญา
• ผลิตภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้นสนามบิน (ได้รับผลกระทบ COVID 19 โดยตรง)
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
• งานซ่อมปืนใหญ่ให้กองทัพบก จ านวน 22 กระบอก 

ปี 2563 ส่งมอบแล้ว 13 กระบอก และอีก 9 กระบอกจะส่งมอบภายในต้น Q1 ปี 2565 32
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งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2564 และจ าหน่ายในปี 2565

• พัฒนารถ London Taxi ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV)  (เอเชียแค็ป- ช ทวี)
• พัฒนารถบัสโดยสารไฟฟ้าขนาด 8 เมตร

ความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารโครงการ

• โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จ านวน 6 ล า ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์
• โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

(DTI-CHO)

แผนธุรกิจในปี 2564-2565



ในนามกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO ได้รับสัญญาซ่อมบ ารุงรถโดยสารจ านวน 489 คัน สัญญาบริการ 10 ปี 

บริการซ่อมบ ารุง รถโดยสาร

โครงการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร NGV 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี

34



บริการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารสาธารณะ London Taxi

2563

35



บริการรถโดยสารรับ-ส่งบุคลากร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากร-กลุ่มเครือซเิมนต์ไทย SCG

เส้นทาง อ าเภอน้ าพอง อ าเภออุบลรัตน์ และอ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น

37



บริการรถโดยสารรับ-ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38

รุ่นไม่ต่ ากว่า 43 ที่นั่ง รุ่นไม่ต่ ากว่า 13 ที่นั่ง

รถบัสโดยสารไฟฟ้า ปรับอากาศ



โครงการพัฒนาวิจัยรถขนส่งด้วยพลังงานไฟฟา้และตู้ชารจ์ไฟฟา้
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Khon Kaen Smart Farm เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างงาน สร้างอาชีพ

42



โครงการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสรมิกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กับ บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน)
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โครงการพัฒนาระบบบริหารการต่อเรือตรวจการณไ์กลฝั่ง 6 ล า

44



สรุปฐานรายได้ประจ าปี 2564-2565

45

Recurring Income  ณ 30/06/2021

ล ำดับ มูลคา่โครงการ รายไดต้อ่เดอืน มูลคา่คงเหลอื

1 องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ บรกิำรซอ่มบ ำรุงรถโดยสำร NGV 489 คัน(5ปีแรก) 605.12 11.53                   218.37             

2 องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ บรกิำรซอ่มบ ำรุงรถโดยสำร NGV 489 คัน(5ปีหลัง) 1,112.19              -                       1,112.19           

3 บจ.เอเชยี แค็บ บรกิำรซอ่มบ ำรุงรถโดยสำรสำธำรณะ London Taxi 296.00                 1.00                     281.00             

4 กลุม่ลกูคำ้รถบรรทกุ ศนูย์ซอ่มศนูย์ 10-24 ชม (ชลบรุี, วงันอ้ย,บำงบัวทอง,ขอนแก่น) 60.00                   5.00                     30.00               

5 Tesco Lotus ศนูย์ซอ่มบ ำรุงรถบรรทกุ Tesco Lotus  6 DC 60.00                   5.00                     30.00               

6 มหำวทิยำลัยขอนแก่น บรกิำรรถโดยสำรรับสง่บคุลำกร 18.15                   2.02                     6.06                 

7 บจ.ฟินคิซ พัลพ แอนด ์เพเพอร์ บรกิำรรถโดยสำรรับสง่บคุลำกร-ในเครือ SCG 44.56 0.68                     27.88               

8 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ บรกิำรรถโดยสำรรับสง่บคุลำกร 71.02                   1.18                     67.48               

2,267.04              26.41                   1,772.98           

เพิม่ฐานรายไดป้ระจ าปี 2564-2565 (Recurring Income 2021)

1 กลุม่ลกูคำ้รถบรรทกุ บรกิำรศนูย์ซอ่ม 10-24 ชม.สรุำษฎร์ฯ 60.00                   5.00                     60.00               

2 Khon Kaen Smart Farm เกษตรอนิทรีย์อัจรยะ สรำ้งงำน สรำ้งอำชพี 72.00                   6.00                     72.00               

132.00                 11.00                   132.00             

2,399.04              37.41                   1,904.98           

หมายเหต ุ  ราคานีไ้มร่วมภาษมีูลคา่เพิม่

หนว่ย: ลา้นบาท

ชือ่โครงการ

รวม

รวม

รวมทัง้ส ิน้



CHO - ERP on  CLOUD Platform (2016)

ท างาน 
Online 

Real Time

เพิม่ ขยาย
สาขาได ้
งา่ย-เร็ว

ระบบมี
ประสทิธิ
ภาพ

ลดตน้ทนุ
ตัง้ 

Server

ครอบคลมุ
ทกุ

ระบบงาน

ยดืหยุน่
เขา้ถงึได ้
รวดเร็ว

CHO ใชร้ะบบบรหิารจัดการทรัพยากรองคก์ร ดว้ยระบบ SAP on Cloud
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กิจกรรมด้านนวัตกรรม 

 การสอนงาน (Coaching / OJT)
 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)
 การมอบหมายโครงการ (Project Assignment/ 

Mechatronics project)
 สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร รองรับการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน
 เปิดศูนย์เรียนรู ้ให้เข้าเยี่ยมชมบริษัทกับ

สถาบันการศึกษา และหน่อยงานที่สนใจ
 ปี 2562 ร่วมกับเทศบาลขอนแก่น สร้างศูนย์เรียนรู้

รถไฟฟ้ารางเบา หลักสูตรระบบราง และห้องทดลอง
เสมือนจริงเพื่อศึกษาระบบการเดินรถ การบริหาร 
การซ่อมบ ารุง

มีหลักสูตรทักษะและวิชาการช่าง 220 รายวิชา

โรงเรียนช่าง ช ทวี
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Awards
SET Sustainability Awards
- รางวลัความยั่งยนื ปี 2559 - 2563

Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 
ปี 2563 Excellent CG Scoring 

STI Thailand Awards
- รางวลันวตักรรมแหง่ชาติ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

ACEs Awards 
- Top SMEs in Asia2015 (Singapore)

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2015

SET Awards

- Outstanding Investor Relations Awards Company Listed
on MAI

NIA Awards

- TOP Innovation Awards 2016
หอการคา้แหง่ประเทศไทย
• Thailand Top Company Awards
กระทรวงแรงงาน
• รางวลัองคก์รพัฒนาฝีมอืแรงงานดเีดน่



Road Map Strategic Plan CHO 2023
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CHO Transformation 2050
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Q&A
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Thank You


