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ส่วนท ี1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปณธิาน 

 (Mission) 

CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง 

CHO จะเป็นผู้นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย 

องค์ความรู้ทีเป็นเอกลกัษณ์ เพือมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเชือมนั ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิตวิญญาณทีรับผิดชอบตอ่ 

สงัคม และสงิแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูใิจและสร้าง 

ความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพือสร้างเสริมอํานาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 

 

เป้าหมาย 

 (Vision) 

To Goal 
- แสวงหา ค้นคว้า และ พฒันาเทคโนโลยี อยา่งตอ่เนือง เพือสร้างสนิค้าคณุภาพ สนองตอบความต้องการของลกูค้า 
- สร้างสนิค้าทีเป็นมิตรตอ่สงิแวดล้อม, มีความยงัยืน, มีความปลอดภยั เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้และใช้งานได้หลากหลาย 

- ขยายการรับรู้และตระหนกัใน Brand CHO 

- สร้างความเป็นเลศิทางด้านการตลาดและการเงิน  

- สร้างความสขุตอ่ผู้ ร่วมงาน และผู้ทีเกียวข้อง 

- การสร้างองค์ความรู้ทเีป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ CHO และพฒันาบคุลากร 

- สร้างอตัลกัษณ์ของคนพนัธุ์ CHO  

 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการทีสาํคัญ 

 กลุม่ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือกลุม่ ช.ทวี) โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บกุเบิกธุรกิจรถขนสง่ในจงัหวดั

ขอนแก่น และเป็นผู้ ริเริมธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายรถบรรทกุตงัแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยงัการผลิตและต่อตวัถงัรถ

บสั ในปี 2523 ได้ขยายการผลิตและต่อตวัถงัรถพ่วง-กึงพ่วง และรถขนสง่ประเภทต่างๆ   กลุ่ม ช.ทวี ได้พฒันาเทคโนโลยีรถ

พว่ง รถเพือการพาณิชย์อยา่งต่อเนือง และมีความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัรูปแบบต่างๆ ทีเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ

ของลกูค้าเพือให้ได้โครงสร้างตวัถงับรรทกุทีแข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนสง่ ใช้งานได้ในทกุสภาพถนน

และทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศ 

 ในรุ่นทีสองของกลุม่ ช.ทวี นําโดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย บตุรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย ซึงจบการศึกษา

ด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญีปุ่ น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสนิค้าจํานวน

มาก ด้วยรถพว่งพิเศษขนาดใหญ่ รวมทงัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของนวตักรรมด้านการตอ่ตวัถงับรรทกุทีอาศยัเทคโนโลยีชนันํา
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จากตา่งประเทศ วา่จะมีบทบาทมากยิงขนึในอตุสาหกรรมรถพว่ง-กึงพว่งในอนาคต จึงได้ตดัสินใจก่อตงั บริษัท ช.ทวี ดอลลา

เซียน จํากดั (“บริษัทฯ” หรือ “CTV-DOLL”) เมือวนัที 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทนุระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ 

บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตวัถงัรถบรรทกุและรถพ่วงชันนําจากประเทศเยอรมนี 

คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงัและติดตงัระบบวิศวกรรมทีเกียวกบั

ตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง และรถขนสง่เพือการพาณิชย์ ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-1993 และกลุม่ผู้ ถือหุ้น

ฝ่ายไทย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 74 ของทนุจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน 
 ทงันี CTV-1993 (เดิมชือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี จํากดั” และเปลียนชือเมือ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL 

(เดิมชือ Emil Doll GmbH) มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบตวัถงัรถเพือการพาณิชย์ มาเป็นเวลานาน  ซึงสามารถ

สรุปได้ ดงันี 

 CTV-1993 เริมธุรกิจผลิตและประกอบตวัถังรถบรรทุก, ตวัถังรถบสั และได้พฒันาเทคโนโลยีการบรรทุก

ขนสง่ในประเทศไทย ตงัแต่ปี  2533 ปัจจุบนั CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิตและประกอบตวัถงัรถ โดย

เปลยีนไปประกอบธุรกิจจําหนา่ยหวัรถบรรทกุ รถพว่งทกุชนิด และให้บริการสนิเชือเช่าซือรถบรรทกุ 

 DOLL เริมธุรกิจผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษ  ตังแต่ปี 2465 (สมัยหลัง

สงครามโลกครังที 1) ซงึ DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสําหรับบรรทกุวสัดทุีมีนําหนกัมาก 

และมีขนาดใหญ่ รวมถึงวสัดทุีมีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยั 

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

TMT”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท โดย CTV-DOLL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน และนกัธุรกิจชาว

ฝรังเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน เพือประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตงัตู้บรรทกุห้องเย็น

ไฟเบอร์กลาส นําหนกัเบา สําหรับรถขนสง่สินค้า อาหารสดและแห้ง เพือรักษาคณุภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทงัด้านรูปร่าง 

คณุภาพ ตลอดจนอณุหภมูิของสนิค้า ให้คงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัก่อนทําการขนสง่ ปัจจบุนั CTV-DOLL ถือหุ้นใน CTV-TMT 

ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 ด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทงัด้านงานวศิวกรรมและด้านการบริหารทีสังสมมา

นาน บริษัทฯ จึงได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบัสากลเข้ากบัการบริหารอยา่งมืออาชีพ จนสามารถขยายธุรกิจไปยงั

ธุรกิจรับบริหารโครงการพิเศษด้านการขนสง่และให้บริการอืนๆ ทเีกียวข้องกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการสร้างเรือ

ตรวจการณ์ไกลฝังกองทพัเรือ (Offshore Patrol Vessel: OPV) ซงึบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกบับริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ในการบริหาร

จดัการด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่ เพือเพิมขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการตอ่เรือไทย ให้แขง่ขนัได้ในระดบัภมูิภาค, 

โครงการบริการงานซอ่มบํารุงและศนูย์ซอ่มรถบรรทกุให้กบับริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และ

โครงการของ Tesco-Lotus มากกวา่ 1,000 คนั เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงโครงสร้างกลุม่ผู้ ถือหุ้น โดยนายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึงเป็นผู้ ร่วมก่อตงับริษัทฯ และ

ปัจจบุนัยงัคงเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั ได้ซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทงัหมดในสว่นของ CTV-1993 นบัตงัแตปี่ 2545 เป็น

ต้นมา โดยปัจจุบนัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 

93.18 ของทนุจดทะเบียนก่อน การเสนอขายหุ้นเพิมทนุตอ่ประชาชนเป็นครังแรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในวนัที 2-7 

พฤษภาคม 2556 โดยการเพิมทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเพิมจํานวน 50.00 ล้านบาทและนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย มีสดัสว่นในการถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนที 27 ธันวาคม 

2556 เป็นร้อยละ 63.13  ต่อมา บริษัทฯ ได้ทําการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในวนัที 28 

ตลุาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดทะเบียนเพิมทนุเพือรองรับการใช้

สิทธิ จํานวน 90 ล้านบาท โดยให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัในราคา 0.50 
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บาท โดยมีอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และเริมใช้สทิธิได้ตงัแตใ่บสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 1 ปี คือเริมใช้สิทธิ

ครังแรกในวนัที 30 ธนัวาคม 2557 และทกุวนัสดุท้ายของทกุไตรมาส จนถึงวนัที 27 ตลุาคม 2559 ซึงเป็นวนัสดุท้ายในการใช้

สทิธิ ทําให้มีการเปลยีนแปลงโครงสร้างทนุ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 1,080 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทนุชําระแล้วจํานวน 180.00 ล้านบาท  

 นบัตงัแตก่่อตงับริษัทฯ ในปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นมาและพฒันาการทีสาํคญั ดงันี 

ปี  เหตุการณ์ทสีาํคัญ 

ปี 2537 :  “บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี  )1993 ( จํากดั” และ “DOLL Fahrzeugbau AG” จากประเทศเยอรมนี ได้ร่วมทนุ

กนัก่อตงั “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั” ด้วยทนุจดทะเบียนเริมต้น 10.00 ล้านบาท ในสดัสว่นการถือ

หุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียนตามลําดบั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการดําเนินธุรกิจ

ออกแบบ ผลิต  ประกอบตวัถังและติดตงัระบบวิศวกรรมทีเกียวกับตวัถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่ง

เพือการพาณิชย์ โดยมีสาํนกังานใหญ่และโรงงานตงัอยูเ่ลขที 265 หมูท่ี 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 บริษัทฯ ได้รับสทิธิพิเศษออกแบบและผลติรถกึงพว่งพิเศษ 5 เพลา  จํานวน 14 คนั และ 16 เพลา จํานวน 

22 คนั เลยีวได้อิสระทกุล้อด้วยระบบไฮดรอลิค และสามารถบงัคบัควบคมุได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพือรัศมี

วงเลยีวทีแคบกวา่ สาํหรับขนสง่คอนกรีตสาํเร็จรูป (Pre-cast Concrete Segment) ซงึมีนําหนกัมากกว่า 

85 ตนั เพือโครงการสร้างทางด่วนพิเศษ  บางนา-บางพลี-บางปะกง  และได้มีการสง่มอบทงัหมด  14 คนั 

นบัว่าเป็นผลงานรถพ่วงพิเศษทีสามารถผลิตได้ในประเทศไทยและโดยฝีมือคนไทยด้วยเทคโนโลยีระดบั

สากลเป็นครังแรก 

ปี 2538 :  บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตรถพ่วง 

(TRAILER) โดยได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอตัราปกติสาํหรับวตัถดุิบหรือวัสดจํุาเป็นทีต้อง

นําเข้ามาจากตา่งประเทศเพือใช้ในการผลติเป็นเวลา 1 ปี และได้รับสทิธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี 

 บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพือใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิมสภาพคล่องทาง

การเงิน 
ปี 2539 :  บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการออกแบบและผลิตรถกึงพ่วงพิเศษ  6  เพลา  เลียวด้วยระบบถุงลม  (Air 

Suspension) ให้กบับริษัทในกลุม่ ช.การช่าง จํานวน 35 คนั 

 บริษัทฯ เริมสง่ออกผลิตภณัฑ์ อาทิ  รถพ่วงพิเศษ,  รถแทงค์สารเคมี,  รถ  V-Tank สําหรับบรรจุขนสง่ปนูผง 

ฯลฯ ไปยงัประเทศญีปุ่ น, เวียดนาม, สงิคโปร์, ฟิลปิปินส์, จีน, พมา่ เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก DOLL ย้ายฐานการผลิตรถลําเลียงอาหารสําหรับครัวสายการบิน  

(Catering Hi-Loader Truck) มายงัประเทศไทย ณ โรงงานทีจงัหวดัขอนแก่น 

ปี 2540 :  บริษัทฯ เริมผลิตและส่งออกรถลําเลียงอาหารให้กับครัวสายการบินต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิค  อาทิ 

Singapore Airlines, Cathay Pacific Airlines, Royal Brunei Airlines เป็นต้น และประเทศแถบ

ตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอดุิอารเบีย เป็นต้น รวมทงัหมดกวา่ 60 คนั 
ปี 2541 :  บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน  เพือใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิมสภาพคล่องทาง

การเงิน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ ริเริมออกแบบและผลิตรถกึงพ่วงบรรทกุตู้อลมูิเนียม 6 ล้อ แบบประตทู้าย (Shutter door) 
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สําหรับบรรทุกนําอัดลม ให้กับบริษัท ไทยนําทิพย์ จํากัด มากกว่า 100 คัน โดยได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปี 2542 :  กลุม่ลกูค้าธุรกิจครัวสายการบินต่างๆ ในภมูิภาคเอเซีย อาทิ จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส์ เป็นต้น ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และผลิตรถลําเลียงอาหารสําหรับครัวสาย

การบิน (Catering Hi-Loader Truck) รุ่นตา่งๆ มากกวา่ 200 คนั 
ปี 2544 :  บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 132.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน  เพือใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิมสภาพคล่องทาง

การเงิน 
ปี 2545 :  นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จาก CTV-1993 ทงัหมด เพือจดัโครงสร้างการถือหุ้น 

สง่ผลให้นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 90.30 ของ

ทนุจดทะเบียน 
ปี 2548 :  บริษัทฯ กบันกัธุรกิจชาวฝรังเศส ซึงเป็นผู้ เชียวชาญด้านการผลิตตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นําหนกั

เบา ได้ร่วมทนุก่อตงั “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั” (“CTV-TMT”) เมือวนัที 28 มีนาคม 2548 ด้วยทนุ

จดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ ประกอบและติดตงัตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์

กลาส ซงึมีนาํหนกัเบา และโดดเดน่ด้านประหยดัพลงังาน สาํหรับรถขนสง่สนิค้า อาหารสดและแห้ง โดยมี

สํานกังานใหญ่และโรงงานผลิตตงัอยู่เลขที 265 หมู่ที 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 ซึงเป็นทีตงัเดียวกนักบับริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้น CTV-TMT ในสดัสว่น

ร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียน และสว่นทีเหลือเป็นของนกัธุรกิจชาวฝรังเศส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

20.00 ของทนุจดทะเบียน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ ริเริมโครงการพฒันาปรับปรุงตู้ รถไฟ จากตู้พดัลมชนั3 เป็นตู้ปรับอากาศชนั 2 ให้แก่การ

รถไฟแหง่ประเทศไทย โดยสง่มอบตู้รถไฟทงัหมดจํานวน 20 ตู้ เป็นทีเรียบร้อยในปี 2549 

ปี 2549 :  บริษัทฯ เป็นผู้พฒันารถลําเลียงอาหารเฉพาะสําหรับเครืองบินรุ่นแอร์บสั A380 (X-Cat for A380) ซึง

จะต้องอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหมท่ีมีความแมน่ยําสงู โดยได้สง่มอบรถลําเลียงอาหารเฉพาะสําหรับ A380 

คนัแรกไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549 

 CTV-TMT ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ผนงัแซน

วิส” มีกําลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดุ

จําเป็นทีต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพือใช้ในการผลิตเป็นเวลา 5 ปี รวมทงัได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี และหลงัจากนนั

ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 สําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ

การสง่เสริมเป็นเวลา 5 ปีถดัไป 
ปี 2550 :  บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนจาก 132.00 ล้านบาท เหลอื 40.00 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ้น เพือล้างผล

ขาดทนุสะสมสาํหรับการจดัโครงสร้างทนุเพือเตรียมรองรับการจดัหาผู้ ร่วมทนุชาวตา่งประเทศ 

 บริษัทฯ มีการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนกบั JAPAN ASIA INVESTMENT CO., LTD.  (“JAIC”) ใน

รูปแบบเงินกู้แปลงสภาพ มลูคา่การลงทนุรวม 40.00 ล้านบาท โดยเงินกู้แปลงสภาพดงักลา่วนําไปใช้เป็น

เงินลงทนุและเพิมสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน เพือใช้เป็นเงินลงทุน ขยายธุรกิจ และเพิมสภาพคล่องทาง



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.1 - 5 

ปี  เหตุการณ์ทสีาํคัญ 

การเงิน 

 CTV-TMT เพิมทนุจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียน 
ปี 2551 :  บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 120.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพือจดัโครงสร้างทางการเงินรองรับการแปลงสภาพจากเงินกู้

แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามญั  ทีออกให้แก่ JAIC และเพือรองรับการลงทนุในโครงการผลิต “ตู้ โครงสร้าง

อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับติดตงัอปุกรณ์สอืสารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพือสง่ออก” ตาม

เงือนไขของการขอรับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทีกําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิมทนุตามกําหนด 
ปี 2552 :  บริษัทฯ รับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทพัเรือ 

จากบริษัท อู่กรุงเทพ จํากดั โดยใช้แบบเรือของ BAE SYSTEMS ของประเทศสหราชอาณาจกัร โดยบริษัทฯ 

รับผิดชอบเป็นทีปรึกษาในสว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก

แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์ และบริษัททีเกียวข้องรับผิดชอบเป็นทีปรึกษาด้านงานจดัซือ 

งานบริการการเงิน งานคลงัสินค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบํารุง ซึงเรือตรวจการณ์ไกลฝังลํานี

เป็นเรือลาํแรกของประเทศไทยทีผลิตโดยฝีมือคนไทย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี คาดว่าจะสามารถ

สง่มอบเรือให้แก่กองทพัเรือได้ภายในปี 2556 
ปี 2553 :  บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “ตู้ โครงสร้าง

อลมูิเนียมทนแรงดึงสงู สําหรับติดตงัอุปกรณ์สือสารสําหรับอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศเพือสง่ออก” มี

กําลงัการผลิต 100 ชุด/ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้

จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าทีดินและทนุ

หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นทีต้องนําเข้ามา

จากตา่งประเทศเพือใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 

 JAIC มีการเปลยีนแปลงนโยบายเรืองการร่วมลงทนุในบริษัทต่างประเทศ จึงแจ้งมายงับริษัทฯ เพือขอให้

ชําระคืนเงินกู้แปลงสภาพทงัจํานวน โดยไมม่ีการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิมทนุ ทงัน ีJAIC และ

บริษัทฯ ได้จัดทําข้อตกลงการผ่อนชําระคืนเงินกู้ แปลงสภาพดงักล่าวจํานวน 40 ล้านบาท ซึงปัจจุบัน 

บริษัทฯ ผอ่นชําระคืนตามเงือนไขครบถ้วนแล้ว 

ปี 2554 :  บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท เป็น 130.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น เพือลงทนุในโครงการผลิตรถโดยสารทีใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

ตามเงือนไขของการขอรับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทีกําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการเพิมทนุตามเงือนไข

ทีกําหนด 

 บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการผลิต “รถโดยสารที

ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขนาดตงัแต่ 30 ทีนัง” มีกําลงัการผลิตประมาณ 1,000 คนั/ปี โดยได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และได้รับยกเว้นอากรขา

เข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นทีต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพือใช้ในการผลติเป็นเวลา 5 ปี 

 บริษัทฯ ซือหุ้นสามญัของ CTV-TMT จากนกัธุรกิจชาวฝรังเศสทงัหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CTV-

TMT เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
ปี 2555 

 
  บริษัทฯ ลงนามสญัญาการร่วมมือทางธุรกิจกบั Hanaoka Sharyo Co.,Ltd. ประเทศญีปุ่ น ซึงเป็นผู้ผลิต

รถบริการทีใช้ในสนามบินทวัโลก จากประเทศญีปุ่ น เมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 
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ปี  เหตุการณ์ทสีาํคัญ 

ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

:  บริษัทฯ รับบริหารโครงการบริการงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกให้กับบริษัท ลินฟอกซ์ ทราน

สปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั และ Tesco-Lotus มากกว่า 1,000 คนั ในศนูย์บริการ 4 แห่งของ Tesco-

Lotus คือ ศนูย์ลาํลกูกา, ศนูย์วงัน้อย, ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง 

 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ให้การสง่เสริมการลงทนุในการผลิต “รถ

ลากตู้ลาํเลยีงสมัภาระผู้โดยสารขนึเครืองบิน (Container Dolly)” มีกําลงัการผลิต 1,600 ชุด/ปี โดยได้รับ

สิทธิประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และ

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นทีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ในการผลิต

เป็นเวลา 5 ปี ซงึบริษัทฯ จะดําเนินการตามขนัตอนการออกบตัรสง่เสริมการลงทนุตอ่ไป 
ปี 2556 

 
  บริษัทฯ ทําการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลียนชือเป็น “บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 

จํากดั (มหาชน)” 

 บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท เมือวนัที 2 มกราคม 2556 โดย

การออกหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 200.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทนุต่อประชาชนเป็นครังแรก (Initial Public Offering: “IPO”) และนําหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

เข้าจดทะเบียน เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทได้รับเงินจาก

การขายหุ้นเพิมทนุ จํานวน 360 ล้านบาท  ซงึบนัทกึเป็นทนุเรือนหุ้นจํานวน 50 ล้านบาท และเป็นสว่นเกิน

มลูค่าหุ้นจํานวนประมาณ 291.36 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการเสนอขายหุ้นสามญั

จํานวนเงินประมาณ 18.64 ล้านบาท) 

 บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,080 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทนุชําระแล้วจํานวน 180.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 720 ล้าน

หุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือรองรับการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด

มลูค่า เมือวนัที 28 ตลุาคม 2556 จํานวน 360 ล้านหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

โดยให้สทิธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัในราคา 0.50 บาท มลู

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และเริมใช้สิทธิได้ตงัแต่

ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี คือเริมใช้สิทธิครังแรกในวนัที 30 ธันวาคม 2557 และทกุวนัสดุท้าย

ของทกุไตรมาส จนถึงวนัที 27 ตลุาคม 2559 ซงึเป็นวนัสดุท้ายในการใช้สทิธิ  

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพโรงงานในการดดัแปลงตวัรถ เทียบเท่า คุณภาพโรงงานของ

บริษัท MAN TRUCK & BUS AG. (“MAN”) ทีประเทศเยอรมนี เพือรับทําการดดัแปลงตวัรถของ MAN 

ตามคําสงัซือของลกูค้าของ MAN ซงึเป็นโรงงานนอกยโุรป แหง่แรก  

 บริษัทฯ ได้รับแต่งตงัเป็นตวัแทนจําหน่าย อะไหลแ่ละการสนบัสนุนทางเทคนิคสําหรับผลิตภณัฑ์ระบบ

ยานพาหนะทงัหมด และชินส่วนในการซ่อมและการสนับสนุนสําหรับระบบติดอาวุธและผลิตภัณฑ์

สนบัสนนุทงัหมด ยกเว้นเรือปืนจากแหลง่ทีมาจากสหรัฐอเมริกา จากบริษัท BAE Systems Overseas 

Inc., ประเทศสหราชอาณาจกัร แตผู่้ เดียวในประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้รับแต่งตงัเป็นผู้นําเข้าและจําหน่าย รถ Morooka rubber crawler carrier สําหรับตลาดใน

ประเทศไทย จากบริษัท MOROOKA จํากดั ประเทศญีปุ่ น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั โดยมีโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตงัตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส นําหนกัเบา 
ทีตงัสํานกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-4334-1210-12 / 0-4334-1242 
ทีตงัสํานกังานในกรุงเทพฯ : เลขที 96/25 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท์ / โทรสาร : 0-2973-4382-84 / 0-2973-4385 
ทนุจดทะเบียน : 20.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว : 20.00 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นทีตราไว้ : 10 บาท 

จํานวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น 
รายชือกรรมการ : 1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

3) นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 
รายชือผู้ ถือหุ้น : 1) บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 1,999,995 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 99.99 

2) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอืน 5 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 0.01 

                รวม 2,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกัด (มหาชน) (CTV-Doll) 
ทนุจดทะเบียน 270 ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว 180 ล้านบาท  มลูคา่หุ้นทีตราไว้ 0.25 บาท 
“ผู้ นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย

องค์ความรู้ทีเป็นเอกลกัษณ์ เพือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ สร้างความเชือมนั ความพงึพอใจตอ่ลกูค้า ด้วยจิต

วิญญาณทีรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนําสินค้าคณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่

ระดบัสากล ด้วยความภาคภมิูใจและสร้างความสขุแกผู่้ ร่วมงาน เพือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขนั สูก่ารเป็น

ผู้ นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยีให้กบัประเทศไทย” 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกัด (CTV-TMT) 

ทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นทีตราไว้ 10 บาท 

“ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตงัตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

นําหนกัเบา” 

99.99% 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลติตวัถงัรถยนต์ เพือการพาณิชย์ และอืน ๆ ทําให้มีการซือ ขาย สนิค้ากลุม่หวัรถ ยีห้อ

ตา่ง ๆ ทีลกูค้าทําการสงัซือกบับริษัท และอะไหล ่ รวมถึงบริการ เพิมเติมทีบริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ และสร้างมลูคา่เพิม

ให้กบับริษัทฯ ในราคาทีมีการเปรียบเทียบแล้ว เหมาะสม ยตุิธรรม กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ โดยมี

รายละเอียดและความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี 

บริษัททเีกยีวข้อง 

ชือบริษัท : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี )1993 (  จํากดั 

(เดิมชือ “บริษัท ช.รวมทวีอินดสัตรี จํากดั”) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้สินเชือเช่าซือรถบรรทกุ ปัจจุบนัมีบุคลากรจํานวน 7  

คน 
วนัทีก่อตงั : 4 พฤษภาคม 2533 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 325 ล้านบาท / 325 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 97.38% ของทนุจดทะเบียน 

(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 0.69% ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ทีจะไม่

ทําธุรกิจแข่งขนั เพือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

ชือบริษัท : บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับบริการซอ่มแซมเครืองยนต์และหวัรถบรรทกุทวัไป ปัจจบุนัมีบคุลากรจํานวน 14 คน 

วนัทีก่อตงั : 8 กนัยายน 2535 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ  2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 85.00 ของทนุจดทะเบียน 

(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  5.00 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั  2 ทา่น คือนายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั แตอ่ย่างไรก็ตามได้มีการทําสญัญาข้อตกลงกบับริษัทฯ ทีจะ

ไม่ทําธุรกิจแข่งขนั เพือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

ชือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ขอนแก่น ช.ทวี 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ รถพ่วง รถกงึพ่วง ยานพาหนะอืนทกุชนิด 
วนัทีก่อตงั : 18 พฤษภาคม 2520 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 3 ล้านบาท / 3 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ  

     (1)   นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 13.33 ของทนุจดทะเบียน 

     (2)   นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  13.33  ของทนุจดทะเบียน 
- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : หยดุดําเนินงาน และอยู่ระหวา่งการตดิตามหนีจากลูกหนี โดยจะดําเนินการเลิกกิจการตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.1 - 9 

ชือบริษัท : บริษัท ช .รวมทวี ลิสซงิแอนด์เรียลเอสเตท จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าและดําเนินทางธุรกิจ 
วนัทีก่อตงั : 13 มกราคม 2527 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ 

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียน  

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย  
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ชือบริษัท : บริษัท ทวีแสงไทย จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ซอืขาย ให้เช่าเครืองจกัรกล เครืองยนต์ รถแทร็คเตอร์ 
วนัทีก่อตงั : 18 มกราคม 2482 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั 

 

ชือบริษัท : บริษัท บางกอก ซีทีวี .อินเตอร์เทรด จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : นําเข้า ส่งออกงานประดษิฐ์ของชําร่วยและกระเป๋าผ้า 
วนัทีก่อตงั : 17 พฤศจิกายน 2532 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ 

(1) นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11.00 ของทนุจดทะเบียน 

(2) นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11.00 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 2 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั  

 

ชือบริษัท : บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 

วนัทีก่อตงั : 6 ตลุาคม 2498 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 287 ล้านบาท / 287 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 19.16 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ชือบริษัท : บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และให้บริการซอ่มแซมรถยนต์ 
วนัทีก่อตงั : 29 มีนาคม 2554 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 180 ล้านบาท / 180 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 16.67 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.1 - 10 

ชือบริษัท : บริษัท เอ็นเนอร์ยี ซสิเทม็ส์ จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชนิส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 
วนัทีก่อตงั : 6 ตลุาคม 2536 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 22 ล้านบาท / 22 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5.34 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ชือบริษัท : บริษัท เอพีเอส มลัต-ิเทรด จํากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการนําเข้าส่งออกรถแทรคเตอร์และรถหวัลาก 

วนัทีก่อตงั : 10 พฤษภาคม 2539 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 1 ล้านบาท / 1 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 23.33 ของทนุจดทะเบียน 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั 

 

ชือบริษัท : บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้เช่าพืนที ซอืขายอสงัหาริมทรัพย์ 
วนัทีก่อตงั : 9 กรกฎาคม 2552 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 10 ล้านบาท / 10 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทนุจดทะเบียน และมีบริษัทฯ ของกรรมการ 1 บริษัท คือ บริษัท 

วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั จํากดั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 55.00 

- มีกรรมการบริษัทร่วมกนั คือ นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 

ชือบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจํากดั ตงัฮวัซงินครปฐม 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ค้าปลีกอะไหล่เครืองยนต์ ตวัแทนจําหน่ายหวัรถ HINO 

วนัทีก่อตงั : 15 สิงหาคม 2510 

ทนุจดทะเบียน / ทนุชําระแล้ว : 5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์ : - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ทา่น คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ เป็นหุ้นส่วนกรรมการ 
เหตผุลทีไม่จดัเข้ากลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั และเป็นธุรกิจของครอบครัวกรรมการ 

 
 

 

 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.2 - 1 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ จะเป็นผู้นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบัการจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วย

องค์ความรู้ทีเป็นเอกลกัษณ์ เพือมุง่สูค่วามเป็นเลศิ สร้างความเชือมนั ความพงึพอใจตอ่ลกูค้าด้วยจิตวิญญาณทีรับผิดชอบตอ่

สงัคม และสงิแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนาํ สนิค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบัสากล ด้วยความภาคภมูิใจ และ

สร้างความสขุแก่ผู้ ร่วมงาน เพือสร้างเสริมอํานาจการแขง่ขนั สูก่ารเป็นผู้นําด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
บริษัทฯ มีการพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนือง โดยคาํนงึถงึความถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของประกาศกรมขนสง่ทางบก จนได้รับการรับรองการขนึทะเบียนให้เป็นผู้ผลติรถระดบั 1 ตามประกาศกรมขนสง่ทางบก เรือง

หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการให้ความเห็นชอบแชสซีและตวัถงัรถทีใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสงิของ ลกัษณะ 6 (รถพว่ง) 

ลกัษณะ 7 (รถกงึพว่ง) และลกัษณะ 8 (รถกึงพว่งบรรทกุวสัดยุาว) พ.ศ.2553 สง่ผลให้ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นที

ยอมรับจากลกูค้าทงัในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ มีวิศวกรทีมีความเชียวชาญและความเข้าใจในผลติภณัฑ์ สามารถให้

คําแนะนํากบัลกูค้าได้เป็นอยา่งด ี กอรปกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลติภณัฑ์ทีมีมาตรฐาน และมีการควบคมุทกุ

กระบวนการออกแบบและการผลติ ตามข้อกําหนดของระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 และผา่นการรับรองระบบคณุภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั TÜV NORD ประเทศเยอรมนั รวมทงัผา่นการรับรองตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ 

มาตรฐานความปลอดภยัของสนิค้าทีนําเข้าและผลติเพือจําหนา่ยในสหภาพยโุรป (CE Mark), มาตรฐานความปลอดภยัของ

สนิค้าตามข้อกําหนดของสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เป็นต้น 
นอกจากนี บริษัทฯ ไมห่ยดุยงัในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวิจยัและพฒันา

ของบริษัทฯ ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนือง ทกุผลติภณัฑ์ทีบริษัทฯ ออกแบบ

หรือเป็นผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขนึทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนสุทิธิบตัร

มาแล้วหลายรายการ และอยูร่ะหวา่งขอขนึทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัรการประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกกวา่ 100 รายการ 
 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ (งบการเงนิรวม) ปี 2554-2556 
ประเภทรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ตามสญัญา 636.85 95.14 625.66  93.40 767.46 88.17 

รายได้จากการขายและการให้บริการ/1 32.51 4.86 44.20  6.60 102.95 11.83 

รวมรายได้ 669.36 100.00 669.86  100.00 870.41 100.00 

รายได้อืน/2 33.06 4.94 21.30  3.18 1.37 0.16 

รวมรายได้ทงัหมด 702.41  691.16   871.78  

หมายเหต ุ : /1 - รายได้จากการขาย ประกอบด้วย การขาย spare part, การขายสนิค้าตวัอยา่ง (รถต้นแบบ), การขายสินค้าในสต๊อก เป็นต้น 
  /2 - รายได้อืน ประกอบด้วย กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียน, รายได้คา่บริหาร, รายได้คา่เชา่, ดอกเบยีรับ และรายได้อืนๆ 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน (Standard Product), กลุม่

ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุม่บริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and 

Services) โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่งทวัไป ทีลกูค้าสงัซือเพือนําไปใช้ขนสง่สนิค้าตาม

ความต้องการเฉพาะ มีทงัรถทีใช้เพือการบรรทกุสนิค้าอยา่งเดียวโดยไมต้่องการระบบวิศวกรรมทีมีเทคโนโลยีมากนกั หรือ

ผลติภณัฑ์ทีลกูค้าสงัผลติตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซงึสามารถสรุปประเภทของรถในกลุม่นีและคณุสมบตัิเบืองต้น ตาม

ลกัษณะการใช้งานได้ดงันี 

1.1 รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD) 

 กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่ง รูปแบบมาตรฐานทวัไปซงึมคีวามแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทกุนาํหนกัได้

ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบช่วงลา่งเป็นอยา่งดี เพือให้สามารถรองรับนําหนกัได้มากทีสดุตาม

เกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด แตใ่นขณะเดียวกนัก็งา่ยตอ่การบงัคบัควบคมุยานพาหนะ สาํหรับรถพว่ง และรถกึงพว่ง ทีบริษัทฯ 

สามารถผลติและจําหนา่ยให้แกล่กูค้ามีความหลากหลาย เพือให้มีความเหมาะสมกบังานโดยเฉพาะ อาทิ 

1) Truck chassis : หวัรถสาํหรับนํามาประกอบกบัตวัตู้ หรือพว่งตา่งๆ 
2) Full Trailer : รถพว่งทีให้ Truck chassis ลากจงูโดยใช้แขนลาก สามารถออกแบบและผลติได้หลาย

ลกัษณะ อาท ิ รถพว่งพืนเรียบ, รถพว่งกระบะคอกสงู, รถพว่งตู้บรรทกุสาํหรับบรรจสุนิค้าแห้ง, รถพว่งตู้บรรทกุทําความเย็น

สาํหรับสนิค้าแช่แขง็, รถพว่งดมัพ์ เป็นต้น 

3) Semi-Trailer : รถกึงพว่งโดยใช้การลากจงูแบบใช้หวัลากทีตดิตงัจานลาก สามารถผลติได้หลาย

ลกัษณะ อาทิ รถกงึพว่งคสัซคีอนเทนเนอร์, รถกึงพว่งพืนเรียบ, รถกึงพว่งดมัพ์, รถกึงพว่งตู้บรรทกุสนิค้า เป็นต้น 

4) Beverage Truck : เป็นรถสาํหรับใช้ในการขนสง่เครืองดืม มีลกัษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจสุนิค้าได้

มากขนึ และสามารถเปิดจากด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลิค ทําให้ง่ายตอ่การขนถ่ายสนิค้าและ สามารถป้องกนัสนิค้าจากฝน

และฝุ่ นจากข้างนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึเป็นผู้ผลติตู้อลมูิเนียม

รายใหญ่ของโลก 

ภาพตวัอยา่งรถกระบะดมัพ์ รถพว่ง และ รถกงึพว่ง 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

 

 

รถกระบะบรรทกุเปิด รถกระบะดมัพ์ / พว่งกระบะ รถตู้ไฟเบอร์ 

รถกึงพว่งพนืตํา 3 เพลา รถกึงพว่งตู้ไฟเบอร์ รถพว่งตู้ไฟเบอร์ 
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1.2 งานตดิตงัระบบ NGV (NGV Products : NGV) 

 บริษัทฯ รับติดตงัเครืองยนต์ NGV และถงั NGV ให้กบัรถพว่ง และรถบรรทกุขนสง่ทกุประเภท ซงึเป็นทางเลอืก

ใหมใ่นการใช้พลงังานทีคุ้มคา่กบัสภาวะราคานาํมนัทีสงูขนึอยา่งตอ่เนืองในปัจจบุนั อาทิ การติดตงัระบบ NGV แบบ 100%, 

การติดตงัระบบ NGV แบบเชือเพลงิร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตงัเครืองยนต์ NGV ให้กบัรถบสัประจําทางขององค์การ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตงัถงัสาํหรับบรรทกุแก๊ส NGV ให้กบั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

ภาพตวัอยา่งงานติดตงัระบบ NGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 งานขนึรูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB) 

 บริษัทฯ มีเครืองตดัเลเซอร์ทีทนัสมยั และเครืองจกัรในการพบั และเชือมโลหะ จึงสามารถทํางานขนึรูป งานเชือม

และประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลมูิเนียม เป็นต้น เพือนําไปติดตงับนแชสซีรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึงพว่ง โดยบริษัทฯ สามารถ

ออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกบัแชสซีรถทกุรุ่น ทกุยีห้อได้ รวมทงัออกแบบและพฒันาการผลติตู้ โครงสร้าง

อลมูิเนียมทนแรงดงึสงู สาํหรับตดิตงัอปุกรณ์สอืสารสาํหรับอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศเพือสง่ออก 
 

ภาพตวัอยา่งงานขนึรูปและประกอบตู้โลหะ 
 

 

 

 

 

 

1.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Know How) 

 บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพฒันารูปแบบตวัถงัรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตวัถงัรถและ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ ซงึได้รับอนสุทิธิบตัรแล้วจํานวน 11 รายการ รวมทงัอยูร่ะหวา่งการขนึทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสทิธิบตัร

การประดิษฐ์ หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอีกจํานวนมาก รวมทงั ทีมงานของบริษัทฯ เป็น

ผู้มีประสบการณ์ในการประกอบตวัถงัและติดตงัระบบวิศวกรรมทเีกียวกบัตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่ง มายาวนาน บริษัทฯ 

จึงได้มกีารให้สทิธิในการใช้แบบผลติภณัฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติสนิค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซีคอน

เทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ ไฟเบอร์กลาสนําหนกัเบา เป็นต้น ให้แก่ลกูค้าซงึเป็นกลุม่ผู้ประกอบการผลติและ

ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่งในตา่งประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวยีดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คา่ Know how Fee หรือคา่ Royalty Fee) ตามจํานวนสนิค้าทีลกูค้าผลติโดยอาศยัแบบหรือเทคโนโลยี

ของบริษัทฯ  ซงึอยูร่ะหวา่งเจรจา 
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2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ(Special Design Product) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุม่รถบรรทกุ รถพว่ง-กงึพว่ง ทีต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการ
ใช้งานของลกูค้า ผลติภณัฑ์ทีต้องอาศยัเทคโนโลยีทีสลบัซบัซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมทีแมน่ยําในการใช้งาน ซงึสามารถ

สรุปประเภทของรถในกลุม่นีและคณุสมบตัิเบืองต้น ตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี 

 

2.1 รถสนับสนุนภาคพืนดนิภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE) 

 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษสาํหรับใช้ในสนามบินทีมกีารออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบ

วิศวกรรมทีสลบัซบัซ้อนและทนัสมยั ผลติภณัฑ์ต้องมีคณุภาพสงูและผา่นมาตรฐานระดบัสากลทีเข้มงวดจากหนว่ยงานที

เกียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO), สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่ง

ประเทศ (IATA), หนว่ยงานการทา่อากาศยานของแตล่ะประเทศ เป็นต้น รถสนบัสนนุภาคพนืดินภายในสนามบินนเีป็นกลุม่

ผลติภณัฑ์ทีทํารายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสดัสว่นสงูสดุมาตลอดอยา่งตอ่เนือง โดยเฉพาะ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบิน 

(Catering Hi-loaders Truck) ซงึเป็นผลติภณัฑ์หลกัทีบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัวการบินทงัใน

ประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ในกลุม่นีหลากหลายประเภท อาท ิ

1) รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบนิ (Catering Hi-loaders Truck) : เป็นรถทีใช้ในการลาํเลยีงอาหาร

จากครัวการบินซงึเป็นหนว่ยบริการภาคพนืดิน (In-flight services) ขนึสูเ่ครืองบินเพือให้บริการแก่ลกูค้าสายการบิน โดย 

บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์รุ่นแรกๆ รวมถึงเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตงัระบบวิศวกรรมมา

จาก DOLL Fahrzeugbau AG ประเทศเยอรมนันี และร่วมพฒันาแบบโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมกนัมาอยา่งตอ่เนือง 

จนถึงปัจจบุนับริษัทฯ สามารถพฒันาแบบโครงสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  สาํหรับเครืองบินทงัรุ่นเก่าและรุ่นใหมใ่ห้เหมาะสมกบั

เครืองบินทกุรุ่นทกุขนาดได้ รวมทงัพฒันาเทคโนโลยีการประกอบตวัถงัและติดตงัระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝืมือของทีมงานวิศวกร

คนไทยทงัหมด โดยความภมูิใจลา่สดุของบริษัทฯ คือ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบินแอร์บสั A380 ซงึปัจจบุนันบัว่าเป็น

เครืองบินทีมขีนาดใหญ่ทีสดุในโลก และต้องอาศยัเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมทีเทียงตรง แมน่ยาํอยา่งมาก ปัจจบุนัในทวัโลกมี

ผู้ผลติเพียง 3 รายเทา่นนั โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลติรายหนงึทีสามารถผลติได้ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบินแอร์บสั A380 คนั

แรกของบริษัทฯ ได้สง่มอบไปยงั Emirates Flight Catering ในปี 2549 

จดุเดน่ของรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบินของบริษัทฯ คือ มกีารออกแบบให้ครอบคลมุการใช้งาน

สาํหรับเครืองบินทกุขนาด ตงัแตเ่ลก็-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบทีทนัสมยัมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน เช่น แบบ 

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

สามารถออกแบบทางวศิวกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศในประเทศทีลกูค้านําไปใช้งาน เช่น ประเทศในแถบตะวนัออก

กลาง ซงึรถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบินจะต้องสามารถรักษาระดบัอณุหภมูิและความสะอาดของอาหารทีบรรทกุอยูภ่ายใน

ได้ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเรืองระบบการทํางานทีเทียงตรงและความ

ง่ายในการรักษาความสะอาด สามารถปรับระดบัการขนึลงได้ตามความต้องการในการใช้งานของเครืองบินในแตล่ะรุ่น ซึง

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี 
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รุ่น ความยาว 

(หน่วย : เมตร) 
ความสูง 

(หน่วย : เมตร) 

นําหนักบรรทุก 

(หน่วย : กิโลกรัม) 

รุ่นเครืองบิน 

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

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

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

ต้น 
3) รุ่นทีมีความสูง 2 เมตร อาทิ รุ่น F100, รุ่น AVRO RJ 70-

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

หมายเหต ุ: /1 - เมือวนัที 5 ตลุาคม 2554 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมยอดเยียมจากสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับการผลติ Catering Hi-loaders Truck รุ่น X-Cat L สําหรับ Airbus A380 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ Catering Hi-loaders Truck 

 

  

  

 

 
 

2) รถบนัไดขนึเครืองบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบนัไดสาํหรับใช้ในการขนึ-ลงเครืองบนิของ
ผู้โดยสารแทนทางขนึ-ลงแบบงวงช้าง ซงึเป็นอีกหนงึผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทีมีคณุภาพสงูและผา่นมาตรฐานระดบัสากลที

เข้มงวดจากหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิน 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดขนึเครืองบนิ 

 

 

 

 

 
 

3) รถบนัไดกู้ภยั (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบนัไดกู้ภยั สาํหรับใช้ในการขนึ-ลง เครืองบินในกรณี

ฉกุเฉิน ซงึบริษัทฯ ได้ออกแบบและผลติรถบนัไดกู้ภยัสาํหรับเครืองบินแอร์บสั A380 ด้วย ซงึปัจจบุนัถือวา่เป็นเครืองบินทีมี

ขนาดใหญ่ทีสดุในโลก 

ภาพตวัอยา่งรถบนัไดกู้ภยั 
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4) รถติดตงัอปุกรณ์สนบัสนนุภาคพนืดินอืนๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลติ ให้กบัสายการบินตา่งๆ 

อาทิ รถซอ่มบํารุงเครือง, รถขนกระเป๋า, รถลาํเลยีงผู้ ป่วย, รถดดูสงิปฏิกลู, Water Tank เป็นต้น 
 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์อืนๆ 

 
 

 

 

 

 

 เมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 ทีผา่นมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบั 

HANAOKA SHARYO Co.,Ltd. จากประเทศญีปุ่ น ซงึเป็นบริษัททีมีชือเสยีงมานานในการผลติและประกอบรถบริการใช้งานใน

สนามบินตา่งๆ ทวัโลก เช่น รถเข็นกระเป๋าเดินทาง รถลากกระเป๋า รถลาํเลยีงกระเป๋าขนึเครืองบิน เป็นต้น เพือร่วมเป็น

พนัธมิตรในการผลติและทําการตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกนั (ศกึษารายละเอียดในหวัข้อ 

2.8 สญัญาทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ) 
 

2.2 รถดับเพลิงและรถกู้ภยั (Fire Fighting Truck : FFT) 

 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษสาํหรับใช้ในการดบัเพลงิและกู้ภยัในกรณีทีเกิดเหตอุคัคีภยัทงัในทีราบและอาคารสงู 

โดยบริษัทฯ ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลติรถดบัเพลงิและรถกู้ภยัรายใหญ่ของโลกทางแถบยโุรป รถดบัเพลงิและรถ

กู้ภยัของบริษัทฯ มีจดุเดน่ทีมคีณุสมบตัิแตกตา่งจากผู้ผลติรายอืน อาทิ 

1) รถดบัเพลิงและกู้ภยัสําหรบัอาคารสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีการผลติจนสามารถ

ออกแบบรถกู้ภยัทีมีบนัไดสงูสดุได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลติและจําหนา่ยครังแรกเมือปี 2553 สง่มอบ

ให้กบัเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

2) ปัมดูดนําและใบพดั : ผลติจากวสัดอุลัลอย ซงึมีความทนทานตอ่ทกุสภาพนํา สามารถใช้ได้กบั นาํจืด 

นาํเค็ม และนํากร่อย 

3) แรงดูดนํา : สามารถปรับความดนัสาํหรับดดูนาํได้ตามความต้องการของลกูค้า 

 จากคณุสมบตัิทีแตกตา่งดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นทีต้องการจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

อาทิ บงักลาเทศ, ศรีลงักา เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในประเทศ ทงัหนว่ยงานหนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การ

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

 รถกู้ภยั ภายในตวัรถเป็นแบบตู้ เก็บอปุกรณ์กู้ภยั พร้อมประตบูานเลอืนทําด้วยอลมูิเนียมสามารถกนันําได้ 

ภายในมีลนิชกัแบบรางเลอืนทงัแนวนอนและแนวตงั สว่นด้านลา่งของประตบูานเลอืนถดัจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็น

บนัไดได้ และภายในตู้เก็บอปุกรณ์จะมีการติดตงัอปุกรณ์กู้ภยัและช่วยชีวติเบืองต้นไว้ภายใน 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั 

  

 

 

 

 

รถขนกระเป๋า Mock-up แบบฝึกขบัรถ Catering รถลําเลียงผู้ ป่วย รถซอ่มบํารุง 

รถดบัเพลิง-กู้ภยั รถดบัเพลิง รถบนัไดกู้ภยั



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.2 - 7 

2.3 ยานยนต์สาํหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY) 

 เป็นกลุม่รถรูปแบบพิเศษเฉพาะสาํหรับการใช้งานในกองทพัเทา่นนั ไมว่า่จะเป็น กองทพับก, กองทพัอากาศ, 

กองทพัเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์สาํหรับกองทพัให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานทีทางกองทพัต้องการ โดยที

ผา่นมาบริษัทฯ ได้รับการวา่จ้างจากกองทพัให้ผลติและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบตา่งๆ อาทิ รถยนต์บรรทกุขนาดเบา แบบ 50 

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

และรุ่น M35A2, รถลาํเลยีงพล เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งรถทีใช้ในกิจการกองทพั 

 

 

 

 

2.4 งานซ่อมบาํรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB) 

 เป็นกลุม่งานรถไฟทีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานและความ

ต้องการของลกูค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้ รถไฟจากตู้พดั

ลมชนั 3 เป็นตู้แอร์ชนั 2 จํานวนทงัสนิ 20 ตู้ ซงึได้สง่มอบให้แก่การรถไฟแหง่ประเทศไทยเมือปี 2549 เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

ภาพตวัอยา่งงานซอ่มบํารุงและปรับปรุงรถไฟ 

 

 

 

 
 

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

 บริษัทฯ สามารถผลติรถกึงพว่งออกแบบพิเศษได้ตงัแตข่นาด 5 เพลา, 6 เพลา และรถพว่งขนาด 14 เพลา และ

16 เพลา เพือใช้ในการขนสง่ อาทิ เครืองจกัรกลหนกั, โบกีรถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถอเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลติรถพว่ง

พิเศษ 16 เพลา ให้กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย เพือบรรทกุชินสว่นถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับใช้ในการประกอบถนน

เป็นทางดว่น ซงึถือวา่เป็นรถพว่งทียาวทีสดุในแถบภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกวา่ 24 เมตร (ไมร่วมแขนลาก) รองรับ

นาํหนกัระหวา่ง 100-160 ตนั/ก้อน โดยระบบการทํางานของเพลาทงั 16 เพลา มีความสมัพนัธ์กบัรัศมีการเลยีวของหวัรถลาก 

ทําให้รถพว่งทีมขีนาดใหญ่สามารถหกัเลยีวได้งา่ยขนึ หากมคีวามจําเป็นจะต้องเลยีวให้มีรัศมีวงเลยีวทีแคบลงหรือกว้างขนึ ก็

สามารถทาํได้ด้วยการบงัคบัด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซงึทกุล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั นอกจากนยีงั

สามารถปรับระดบัความสงูตําของพืนบรรทกุได้ระหวา่ง + 300 มิลลเิมตร 

ภาพตวัอยา่งรถพว่งพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

รถบรรทกุรุ่น M817 รถบรรทกุรุ่น M35A2 รถตรวจการณ์ขนาดเบารุ่น M1 
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3. กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services) 

 กลุม่บริหารโครงการและงานบริการ หมายถงึ กลุม่งานบริการพิเศษทีบริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดบั

สากล เข้ากบัการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทงัด้านงาน

วิศวกรรมและด้านการบริหารทีสงัสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้า

ได้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการตา่งๆ ดงัน ี

3.1 ทปีรึกษาโครงการสร้างเรือตรวจการไกลฝัง (Offshore Patrol Vessel : OPV) 

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

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

บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจกัร) ซงึบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นทีปรึกษา ใน 

สว่นงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือจาก

แรงดนัไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลอื 380 โวลต์และบริษัททีเกียวข้องรับผิดชอบเป็นที

ปรึกษาด้านงานจดัซือ งานบริการการเงิน งานคลงัสนิค้า งานโลจิสติกส์ งาน IT และ

งานซ่อมบํารุง (รายละเอียดของโครงการ OPV สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์   

www.theopv.com) โดยโครงการดงักลา่วใช้ระยะเวลา 4 ปี และทําการสง่มอบเรือ 

ตรวจการณ์ไกลฝังลํานีได้ในปี 2556 ซึงนบัว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝังลําแรกของประเทศไทย ทีสร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่

กองทพัเรือ และปัจจบุนักองทพัเรือได้รับพระราชทานนามชือเรือลาํนีแล้ววา่ “เรือหลวงกระบี” 
 บริษัท อูก่รุงเทพ จํากดั ได้รับสทิธิจาก BAE SYSTEMS ในการนําแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัง

เพือการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 10 ปี (ปี 2553-2562) บริษัทฯ จึงมีโอกาสทีจะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝัง

เพิมเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีโครงการทีจะสร้างเรือลําใหม่เพือเพิมศักยภาพและขีด

ความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทพัเรือ รวมถึงลกูค้าต่างประเทศทีต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่

กรุงเทพ จํากดั สร้างเรือตามแบบเรือดงักลา่ว ทงัน ีบริษัททีเกียวข้องได้ทําสญัญาข้อตกลงไมท่ําธุรกิจแขง่ขนักนักบับริษัทฯ ดงันนั 

ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลกัษณะดงักลา่วอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเทา่นนั 
 

3.2 โครงการบริการงานซ่อมบาํรุงและศูนย์ซ่อมสาํหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project 

 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลนิฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั (“Linfox”) และบริษัท เอก

ชยั ดิสทริบิวชนั ซิสเทม จํากดั (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซอ่มและศนูย์ซอ่มสาํหรับรถบรรทกุ รถ

พว่ง-กึงพว่ง ของโครงการ Tesco-Lotus ทงัหมด โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซอ่มบํารุงเพือรักษาสมรรถนะการใช้งานของรถ

โดยมีรถทงัหมดในโครงการ Tesco-Lotus และ Linfox มากกวา่ 2,000 คนั ในศนูย์บริการซอ่มบํารุงของ Tesco-Lotus จํานวน 

4 แหง่ ประกอบด้วย ศนูย์ลาํลกูกา, ศนูย์วงัน้อย, ศนูย์สามโคก และศนูย์บางบวัทอง อกีทงับริษัทฯ ได้เลง็เห็นโอกาสในการเพิม

รายได้จากงานซอ่มบริการ จึงได้ทําการเช่าทีประมาณ 4 ไร่ ที อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นศนูย์ซอ่มสาํหรับ

รถบรรทกุ ในกรณีประสบอบุตัิเหตตุ้องซอ่มนาน และรับงานซอ่มบริการจากลกูค้าของบริษัทรายอืน และลกูค้าทวัไป ทําให้

บริษัทฯ สามารถเพิมศกัยภาพในการดแูลลกูค้าทีศนูย์ซอ่มวงัน้อยเพิมขนึ ซงึเป็นทําเลใกล้กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และเพิมโอกาส

ในการรับงานซอ่มบริการเพิมขนึจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจบุนัมีลกูค้าหลายรายต้องการทีจะทําสญัญา PM 

กบับริษัทฯ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเงือนไขต่างๆ 
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพือให้ได้มาตรฐานคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล เพือตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าทีนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนบีริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑ์ (R&D) อยา่งตอ่เนือง ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล 

 บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตงัแตข่นัตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ไปจนถึงการบริการหลงัการขาย โดย

ให้ความสาํคญัตงัแตข่นัตอนการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าทีจะถกูสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย มี

ความพิถีพิถนัในการออกแบบตวัถงัให้เหมาะสมกบัแชสซีทีลกูค้าเลอืกใช้ การจดัซอืวสัดอุปุกรณ์และสว่นประกอบทกุชินต้องมี

คณุภาพผา่นมาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพตามระบบ ISO 9001:2008 การผลติใช้ระบบคอมพิวเตอร์สง่, เก็บ

ข้อมลูในทกุขนัตอนตงัแตเ่ริมร่างชินงานไปจนถึงชินงานเสร็จทีมคีวามสมบรูณ์แบบ ผา่นการทดสอบการใช้งาน  

 การให้บริการหลงัการขายและการบํารุงรักษาเป็นอกีสว่นทีบริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ด้านงานบริการของบริษัทฯ ทีวา่ “ล้อทีหมนุนําเป็นปัจจยัสาํคญัในการบริการงานขนสง่ของทา่น และเราตระหนกัถึง

ความสาํคญัในจดุน ี เราจงึเน้นบริการหลงัการขายเป็นพิเศษ เพือทีจะให้ล้อทกุล้อของรถบรรทกุทา่นหมนุอยูเ่สมอในทกุ

สถานการณ์” 
  สาํหรับผลติภณัฑ์ทีบริษัทฯ ยงัไมม่ีความชํานาญในการผลิต หรือมีข้อกําหนดไมค่รบถ้วนตามข้อกําหนดของผู้

วา่จ้าง บริษัทฯ จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจทีมีความชํานาญ และมีศกัยภาพในการผลติ ผา่นการทําสญัญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือ

จดัตงันิติบคุคลขนึใหมใ่นรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพือทีจะได้สามารถกําหนดสดัสว่นในการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของการจดัตงั 

อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย ระยะเวลาในการดําเนินงานไว้ได้อยา่งชดัเจนในแตล่ะกรณี เพือให้บริษัทฯ 

สามารถตอบสนองความต้องการทกุประการของลกูค้า 
 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้วา่จ้าง โดยคํานงึถึงความพร้อมของบคุลากรและทรัพยากรตา่งๆ ก่อนเข้ารับ

งาน การกําหนดราคาสนิค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิม (Cost 

Plus Margin) ต้นทนุทงัหมดของผลติภณัฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุสว่นประกอบ คา่แรงทาง

ตรงทีคาํนวณจากประมาณการชวัโมงการผลติทีคาดวา่จะต้องใช้ในการผลติ คา่ใช้จา่ยในการผลติ ต้นทนุทางการเงินและ

คา่ใช้จา่ยสว่นกลางทีปันสว่นเข้างาน คา่เผือเหลอืเผือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และคา่ warrantee เป็นต้น โดยทีมงานฝ่าย

วิศวกรและฝ่ายผลติจะต้องร่วมกนัถอดแบบโครงสร้างของผลติภณัฑ์โดยละเอียดเพือนําไปประกอบในการคํานวณปริมาณวสัดุ

อปุกรณ์และชวัโมงการผลติได้ กรณีต้องมีการใช้วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบทีต้องสงัซือจากตา่งประเทศ จะมีการกําหนดคา่

เผือเหลอืเผือขาดสาํหรับอตัราแลกเปลยีนเงินตราตา่งประเทศเพิมเติมเข้าไปในการคํานวณต้นทนุด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาที

เสนอให้แก่ลกูค้าจะต้องพจิารณาควบคูก่บัระดบัราคาทีสามารถแขง่ขนัได้ และให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

 ในกรณี มกีารสงัซือหรือสงัผลติสนิค้าระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั ซงึเป็นบริษัทยอ่ย จะมี

นโยบายการกําหนดราคาซือขายระหวา่งกนัโดยพิจารณาจากต้นทนุทงัหมดของผลติภณัฑ์หรือบริการบวกสว่นตา่งร้อยละ 5 

เนืองจากในบางกรณี ลกูค้ามีความต้องการสงัซือผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซงึจะต้องมีการนําตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสนําหนกัเบา

มาประกอบติดตงัด้วย หรือลกูค้าสงัซือตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสนําหนกัเบาจากบริษัทยอ่ยแตจ่ะต้องมกีารประกอบและติดตงัตู้

ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสนําหนกัเบาเชือมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึงพว่ง บริษัทยอ่ยจะทําใบสงังานมายงับริษัทฯ 

ให้เป็นผู้ประกอบและติดตงัให้ 
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3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

 บริษัทฯ เน้นการจําหนา่ยสนิค้าด้วยวธีิการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขาย

ทีมีประสทิธิภาพผา่น 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมลูงาน และติดตอ่ผู้วา่จ้างโดยตรง ซงึปัจจบุนัฝ่ายขายของบริษัทฯ แบง่

ออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายตา่งประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. ทีมขายในประเทศ 

1.1 ทีมขายสําหรบัลูกคา้เอกชน : เป็นทีมขายทีทาํหน้าทีขายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปเเบบ

การขาย 2 เเบบ คือ 

- ขายให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ หรือธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้า ผู้ประกอบการสามารถทีจะให้บริษัท

จดัหาหวัรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการสามารถทีจะซอืหวัรถมาจากตวัเเทนจําหนา่ยรถ

กระบะบรรทกุโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนํามาให้บริษัทเป็น

ผู้ผลติเเละติดตงัประกอบตวัตู้ หรือรถพว่งตา่งๆ เข้ากบัสว่นแชชซีของหวัรถ 

- ขายผา่นบริษัทตวัเเทนจําหนา่ยรถกระบะบรรทกุ โดยทีมขายจะเข้าไปติดตอ่กบัตวัเเทนจําหนา่ยรถกะบะ

บรรทกุโดยตรง เพือผลติเเละติดตงัตวัตู้ หรือพว่งตา่งๆ ให้กบัตวัแทนจําหนา่ย เมือลกูค้าสงัซือรถกระบะ

บรรทกุ โดยให้ทางตวัเเทนจําหนา่ยผลติเเละติดตงัตวัตู้ หรือพว่งตา่งๆ ตวัเเทนจําหนา่ยจะสง่งานมายงั

บริษัทให้เป็นผู้ผลติเเละติดตงัอีกทอดหนงึ 

1.2 ทีมขายสําหรบัลูกคา้หน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายทเีน้นการขายสนิค้าให้กบัหนว่ยงานราชการ โดยสนิค้าที

จําหนา่ยเป็นสนิค้าทีผลติมาใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทกุขยะ, รถบรรทกุนํา, รถบรรทกุเสาไฟฟ้า, รถขน

เครืองจกัรกลหนกั เป็นต้น 

1.3 ทีมขายเฉพาะกิจ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสนิค้าทีใช้เฉพาะกิจ อาทิ ผลติรถทีใช้ในกองทพั, หนว่ยงาน

รัฐวิสาหกิจตา่งๆ เป็นต้น 

2. ทีมขายตา่งประเทศ : เน้นการขายไปยงัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment 

(GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขนึเครืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซงึจะมี

ขอบเขตการขายไปยงัประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียนเนีย ตามข้อตกลงการค้า กบั Doll Fahrzeugbau AG 

ประเทศเยอรมน ี โดยบริษัทฯ จะขายผา่นตวัแทนจําหนา่ย (Dealer) ในการเข้าไปประมลูงานของบริษัทลกูค้าใน

ตา่งประเทศ หรือในบางกรณีบริษัทฯ ก็จําหนา่ยเองโดยตรงไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ โดยมกีารตกลงวา่ Dealer เป็น

ผู้ช่วยประสานงานการดแูลซอ่มบํารุงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทีสง่ไปขายในประเทศนนัในช่วงระยะเวลารับประกนัของ

สนิค้า ซงึทางบริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายบริการหลงัการขายดงักลา่ว ทงันหีากบริษัทฯ จะทําการตลาดและ

เข้าเสนองานหรือร่วมประมลูงานกบับริษัทลกูค้าในตา่งประเทศโดยตรง จะมต้ีนทนุสงูกวา่การขายผา่น Dealer  ใน

คา่ใช้จา่ยบริการหลงัการขาย และบริษัทฯ ได้เพิมต้นทนุนีในการคาํนวณราคาเสนอขายด้วย  

ซงึในปี 2556 บริษัทฯ มีสดัสว่นการขายตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ดงันี 

 ประมาณร้อยละ 45 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในฝังตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส์ และ ซาอดุิอาระเบีย เป็นต้น 

 ประมาณร้อยละ 40 ของยอดการขายตา่งประเทศ มาจากลกูค้าในกลุม่เอเชีย อาทิ สงิคโปร์, เกาหล,ี 

จีน, ฮ่องกง, ญีปุ่ น เป็นต้น  

 ประมาณร้อยละ 15 เป็นสนิค้าอืนๆ ทีบริษัทฯ ขายไปยงัทกุประเทศทวัโลก อาทิ รถดบัเพลงิ, รถพว่ง

และกึงพว่ง, รถออกแบบพิเศษ เป็นต้น 
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4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลงัการขายเป็นการโฆษณาบริษัท โดยการให้บริการอยา่งใกล้ชิด และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิงการให้บริการหลงัการขายกบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ เนืองจาก

เป็นการสร้างความเชือมนัและความเชือถือให้กบัลกูค้าได้เป็นอยา่งดี อาทิ การให้คาํปรึกษาและการซอ่มบํารุง

เครืองยนต์ด้วยระบบ IT ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) และการให้คําปรึกษาเกียวกบัการใช้งาน 

เป็นต้น อีกทงัยงัเน้นงานบริการหลงัการขายอืน ๆ และมีการติดตามผลทกุๆ 3 เดือน  

2. บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทฯ ไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายซงึเป็นผู้ใช้สนิค้า

โดยตรง โดยการนําเสนอผา่นสอืตา่งๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสนิค้า รวมทงัสอืทางอเิลค็โทรนิคตา่งๆ  เป็นต้น 

รวมถึงการสง่ข้อมลูขา่วสารให้กบัลกูค้าโดยตรง 

3. บริษัทฯ มีการแบง่กลุม่สนิค้าและทีมงานทีดแูลอยา่งชดัเจน ประกอบด้วย กลุม่ลกูค้าในประเทศ ลกูค้า

ตา่งประเทศ ลกูค้าหนว่ยงานราชการ และลกูค้ากลุม่งานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซงึทําให้สามารถดแูลและ

บริการ รวมทงัตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

     2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ผลติเเละจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าทงัในประเทศเเละต่างประเทศ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการที

ทําธุรกิจขนสง่สนิค้า ธุรกิจผลติเเละจําหนา่ยสนิค้าทีมจีดุกระจายสนิค้าหลายแหง่ทวัประเทศ เเละหนว่ยงานราชการ อาท ิ

กรุงเทพมหานคร, องค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดัตา่งๆ เป็นต้น โดยในการผลติสนิค้า บริษัทฯ จะผลติตามคาํสงัซอืของ

ลกูค้า (Made to Order) โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้ดงัน ี

1. กลุม่ลกูค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์, ค้าปลกี คือกลุม่ลกูค้าหลกัในประเทศ โดยสว่น

ใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน เช่น รถพว่ง-กึงพว่งพิเศษ, รถพว่งดมัพ์-กระบะดมัพ์, รถ

ลากจงูพร้อมรถกงึพว่งแบบชานตํา, รถพว่งตู้ ไฟเบอร์กลาส, รถพว่งพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พเิศษ 

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

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline 

catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพนืภายในสนามบิน (in-flight service) ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน 

คือกลุม่ลกูค้าหลกัตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขนึเครืองบิน 

(Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น 

 บริษัทฯ ไมม่ีการพงึพิงลกูค้ารายใดรายหนงึอยา่งมีนยัสาํคญั โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตวัอยา่งรายชือลกูค้าทงัใน

ประเทศและตา่งประเทศทีมีชือเสยีงเป็นทีรู้จกัในอตุสาหกรรมให้ทราบพอสงัเขป ดงันี 

ลาํดับ ชือลูกค้าในประเทศ สินค้าทขีาย 

1 บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชนั ซิสเทม จํากดั Dry van semi-trailer, Dry Cargo semi-trailer 

2 บริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั 3 Axles Dry van semi-trailer, 3 Axles Multi-temp Semi-trailer 

3 บริษัท ดีเอชแอล ดีสทริบิวชนั (ประเทศไทย) จํากดั ตู้แห้ง P2 10 ล้อ, ตู้ เย็น P2 10 ล้อ , รถพว่ง, รถกึงพว่ง 

4 บริษัท ดิเอ็กซ์ โพเชอร์ คอมมนิูเคชนั เน็ตเวิร์ค จํากดั Baggage Cart, Potable Water Truck, Catering Lavatory Truck 

5 บริษัท เกทกรูเมท์่ (ไทยแลนด์) จํากดั CTV-DOLL Insulate Catering body 

6 บริษัท แอล เอส จี สกายเชฟ (ไทยแลนด์) จํากดั Catering body 

7 บริษัท ไทยนําทิพย์ จํากดั รถกึงพว่งบรรทกุตู้สินค้า, Hackney, กึงพว่งบรรทกุแบบประตทู้าย (Shutter door) 

8 บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) Catering truck, รถ Maintenance Platform, และรถบริการตา่ง ๆ ในสนามบิน 
9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย รถกึงพว่งพนีเรียบยาว ออกแบบพิเศษ 

10 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จํากดั Baggage Cart, Potable Water Truck 500L, Catering  
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ลําดับ ชือลูกค้าต่างประเทศ ประเทศ สินค้าทีขาย 

1 EMIRATES FLIGHT CATERING CO. LTD., สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ 

2 CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES สิงคโปร์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ 

3 CATHAY PACIFIC CATERING ฮ่องกง รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ 

4 PT.ANGKASA CITRA SARANA CATERING SERVICE CO.,LTD  อินโดนีเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ 

5 SAIGON TRUNGDO JOIN STOCKS COMPANY เวียตนาม รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบิน 

6 FUTUREDBUD INTERNATIONAL.CO.LTD., ญีปุ่ น รถดบัเพลิง 

7 ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT  ออสเตรีย รถดบัเพลิง 

8 MARUMA TECHNICA ญีปุ่ น รถพ่วง, รถกงึพ่วง 
 

     2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ทีมียอดจําหนา่ยสงูสดุในชว่ง 3 ปีทีผ่านมา คือ กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท 

Ground Support Equipment (GSE) สาํหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลาํเลยีงอาหารขนึเครืองบิน (Catering Hi-

loaders Truck) รองลงมาคือกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่ง ซงึกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์ ดงันนัในการวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจการ

บิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดงัน ี
 

1. ธุรกิจการบนิ 

 สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ประมาณการจํานวนผู้โดยสารโดยเครืองบินจะเพิมขนึเป็นกวา่ 3.6 

พนัล้านคนภายในปี 2559 หรือเพิมขนึร้อยละ 28.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้านบัจากปี 2554 ซงึมจํีานวนผู้ โดยสารโดยเครืองบิน

จํานวน 2.8 พนัล้านคน โดยร้อยละ 60 ของจํานวนผู้โดยสารทีเพิมขนึจะเป็นการเดินทางโดยเครืองบินภายในประเทศ และอีก

ร้อยละ 40 เป็นการเดินทางระหวา่งประเทศ โดยกลุม่ประเทศทมีีอตัราการเติบโตของจํานวนผู้โดยสารโดยเครืองบินสงูสดุ จะ

อยูใ่นประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศแถบลาตินอเมริกา และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง ซงึเป็นกลุม่ประเทศเศรษฐกิจ

เกิดใหม ่ (emerging economies countries) ผู้บริหารระดบัสงูของ IATA ยงัให้ความเห็นอีกวา่ความต้องการในการเชือมตอ่

การเดินทางโดยสายการบินยงัคงมีอยูส่งู ถงึแม้จะมคีวามไมแ่นน่อนด้านปัญหาเศรษฐกิจในปัจจบุนัก็ตาม อีกทงัการเติบโตของ

การเดินทางโดยเครืองบินจะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจทีเกียวเนือง อาทิ การบริการภาคพนืดิน (in-flight service), การบริการครัวการบิน 

(airline catering) เป็นต้น เนืองจากการแขง่ขนัในธุรกิจสายการบินจะไปเน้นทีรูปแบบของการบริการผู้โดยสารมากยิงขนึ (ทีมา 

: IATA Forecasts 3.6 Billion Passengers in 2016, เผยแพร่ผา่นสอืออนไลน์ใน Social Network) 

 ด้านธุรกิจการบินในภมูิภาคอาเซยีน ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดวา่ธุรกิจการบินในอาเซียนยงัคงมศีกัยภาพการเติบโต

อยา่งตอ่เนืองจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลงัจากมีการเปิดเสรีธุรกิจการบินอยา่งเต็มรูปแบบ รวมทงัการ

เปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจดัตงัตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) ศนูย์วิจยักสกิร

ไทยยงัอ้างอิงข้อมลูรายงานของบริษัทโบอิง (The Boeing Company) ทีคาดวา่ในปี 2574 อาเซียนจะมคีวามต้องการเครืองบิน

เพิมขนึเป็นประมาณ 3,480 ลาํ จากในปี 2554 ทีมีเครืองบินอยูป่ระมาณ 1,140 ลาํ เพือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ

การทอ่งเทียวในภมูิภาคอาเซียน ศนูย์วิจยักสกิรไทยยงัคาดการณ์อีกวา่จํานวนนกัทอ่งเทียวจะมายงัอาเซียนเพมิสงูขนึเกิน 100 

ล้านคนในปี 2558 จากเดมิประมาณ 80 ล้านคนในปี 2554 (ทีมา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย) 

 ทงัน ี จากการทีจํานวนผู้โดยสารโดยเครืองบินมีแนวโน้มเพิมสงูขนึ จะสง่ผลให้ต้องมกีารเพิมจํานวนเทียวบินของสาย

การบินตา่งๆ เพือรองรับจํานวนผู้โดยสาร และสง่ผลให้กลุม่ธุรกิจครัวการบินแตล่ะแหง่จําเป็นจะต้องเพิมจํานวนรถบริการขนสง่

อาหารภายในสนามบิน (Catering Hi-loaders Truck) ให้สามารถบริการรองรับกบัจํานวนเทียวบินทีเพิมขนึได้ 
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2. ธุรกิจโลจิสติกส์ 

 ตงัแตต้่นปี 2555 ทีผา่นมา ธุรกิจโลจิสติกส์กลบัมามีความคกึคกัมากขนึ เนืองจากได้รับปัจจยับวกจากการฟืนตวัของ

โรงงานทีได้รับผลกระทบจากนําทว่ม โรงงานได้กลบัมาเร่งผลติและเร่งกระจายสินค้าไปสูผู่้บริโภคอย่างรวดเร็ว การผ่อนคลาย

กฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยิงเอืออํานวยให้การ

ไหลเวียนของระบบโลจิสติกส์ในภมูิภาคมีประสทิธิภาพมากยิงขนึ นอกจากนกีารเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ยงัได้รับปัจจยัหนนุ

เฉพาะของธุรกิจ กล่าวคือ การพฒันาระบบเครือข่ายคมนาคมเชือมโยงภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทีสําคัญ 

เนืองจากประเทศไทยต้องการผลกัดนับทบาทในการเป็นศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคอาเซียน จากจดุแข็งด้านทําเลทีตงั

ซงึเป็นเส้นทางผา่นทีเชือมไปถึงเกือบทกุประเทศในคาบสมทุรอินโดจีน สาํหรับเส้นทางทีมีกิจกรรมการขนสง่ทีคกึคกันนั จะเป็น

เส้นทางทีเชือมโยงออกสูป่ระเทศเพือนบ้าน อาทิ เส้นทาง R3A ทีเชือมโยงไทย-ลาว-จีน, เส้นทาง R8 R9 และ R12 ทีเชือมโยง

ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ทีจะมีความสําคัญมากขึนในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้าน

ตะวนัออกและตะวนัตก และเป็นเส้นทางเชือมตอ่ไปยงัทา่เรือนาํลกึทวายของพมา่ในอนาคต เป็นต้น 

 จากข้อมูลสถิติการขนส่งประจําไตรมาสที 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) ปีงบประมาณ 2556 ปรากฎว่าจํานวน

รถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 มีจํานวนทงัสนิ 945,893 คนั เพิมขนึจากช่วงเดียวกันของปี 2555 

ร้อยละ 6.94 โดยประเภทรถบรรทุกทีมีสดัส่วนสงูทีสดุรองลงมา 3 ลําดบัแรก คือ รถกระบะบรรทกุ รถกึงพ่วง และรถกระบะ

บรรทกุ ตามลาํดบั และจํานวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่ด้วยรถบรรทกุ (สะสม) ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 มีจํานวนทงัสนิ 

378,823 ฉบบั เพิมขนึจากช่วงเดียวกนัของปี 2555 ร้อยละ 4.27 ซงึแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตขึนในปี 2556 

 

ตารางข้อมลูเปรียบเทียบจํานวนรถบรรทกุจดทะเบียน (สะสม) ณวนัที 30 กนัยายน 2555 และ 2556 

ประเภทรถ 
จํานวนรถ (คนั) ร้อยละการเปลยีนแปลง 

30 กนัยายน 2555 30 กนัยายน 2556 2555/2556 [ เพิม , (ลด)] 

  รวมรถบรรทกุ 884,542 945,893 6.94 

  แยกเป็น  - ไมป่ระจําทาง 195,232 221,234 13.32 

                 - สว่นบคุคล 689,310 724,659 5.13 

 

ตารางข้อมลูจํานวนรถบรรทกุแยกตามลกัษณะรถทีจดทะเบียน (สะสม) ณวนัที 30 กนัยายน 2556      หนว่ย : คนั  

 
(ทีมา : กลุม่สถิติการขนสง่ กรมการขนสง่ทางบก) 
 

ประเภทรถ รวม 
กระบะ

บรรทุก 
ตู้บรรทุก 

บรรทุก

ของเหลว 

บรรทุก

วัสดุ

อันตราย 

บรรทุก

เฉพาะ

กิจ 

รถพ่วง 
รถกงึ

พ่วง 

บรรทุก

วัสดุยาว 

รถลาก

จูง 

ไมป่ระจําทาง 221,234 50,286 23,881 2,421 4,467 14,209 18,491 59,632 147 47,700 

สว่นบคุคล 724,659 512,916 40,710 14,370 5,559 47,953 55,780 25,311 799 21,261 

รวม 945,893 563,202 64,591 16,791 10,026 62,162 74,271 84,943 946 68,961 
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 ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมินมลูคา่จีดีพใีนภาคขนสง่และโลจิสติกส์ในปี 

2555 จะเพมิขนึเป็น 569,774 - 578,732 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 6.3 - 8.0 

จาก 536,059 ล้านบาทในปี 2554 และได้สรุปแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ

ไทยวา่นา่จะยงัคงขยายตวัตอ่เนอืง โดยมีแรงหนนุจากความต้องการใช้บริการขนสง่

ในภาคเกษตร ก่อสร้าง และค้าปลกี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุทงัในประเทศ เช่น การ

ขยายฐานการผลติและศนูย์กระจายสนิค้าสูภ่มูิภาค การขยายตวัของเมือง การ

ทอ่งเทียวทีคกึคกัมากขนึ รวมทงัการสนบัสนนุจากภาครัฐบาล ทีมีแผนการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน เพือพฒันาโครงขา่ยโลจิ

สติกส์ และปัจจยัจากตา่งประเทศ เช่น ผลของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) และความร่วมมือภายใต้

กรอบ ASEAN Plus กบัประเทศพนัธมิตรนอกอาเซียน เช่น ประเทศจีน เป็นต้น การเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลติสตกิส์ ซงึเป็น

หนงึในสาขาบริการ ทีมีการเร่งรัดเปิดเสรีในกรอบ AEC รวมทงัการปรับตวัลดลงของราคานํามนัในตลาดโลก ถึงแม้วา่

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ จะยงัต้องเผชิญกบัปัญหาคา่แรงขนัตําทีปรับตวัสงูขนึประมาณร้อยละ 40 ปัญหาการบริหาร

จดัการคนขบัรถ และปัจจยัเสยีงจากอปุสงค์ในตลาดโลกออ่นแรงลงจากปัญหาวิกฤตหนีในยโูรโซนก็ตาม 
 ภาครัฐบาลวางแผนทีจะลดต้นทนุโลจิสติกส์ลงให้เหลอืร้อยละ 13 ภายในปี 2560 จากร้อยละ 15.2 ในปี 2553 ผา่น

การลงทนุด้านโครงสร้างพืนฐาน จากข้อมลูแผนยทุธศาสตร์เพือการฟืนฟแูละสร้างอนาคตประเทศ ด้านการพฒันาลงทนุด้าน

โครงสร้างพืนฐานในปี 2555-2559 จะมีการลงทนุด้านโครงสร้างพืนฐานประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท โดยเน้นการลงทนุใน

สาขาการขนสง่กวา่ร้อยละ 70 และสว่นใหญ่จะเป็นด้านการขนสง่ทางบก (ทีมา : ศนูย์วจิยักสกิรไทย) 

 

การแข่งขนั 

 กลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือวา่ไมม่ีคู่แขง่ทางธุรกิจมากนกั เนืองจากผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 

โดยสว่นใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซงึมีการจดอนสุทิธิบตัร และอยูร่ะหวา่งการขอจดสทิธิบตัรการประดิษฐ์ 

หรือสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ อีกทงัเป็นผลติภณัฑ์ทีมีการใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยั มีการตดิตงัระบบวิศวกรรมเพือสร้าง

ความแตกตา่งจากสนิค้าทีมีการจําหนา่ยโดยทวัไป จึงทําให้มีการแขง่ขนัทางธุรกิจจํานวนไมม่ากนกั โดยจะมีคูแ่ขง่ทีผลติและ

ประกอบตวัถงัรถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่งทีมีลกัษณะการใช้งานใกล้เคียงกนัอยูบ้่าง สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการตอ่ตวัถงัและ

ดดัแปลงรถบรรทกุภายในประเทศ แตส่าํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลาํเลยีงอาหารสาํหรับเครืองบิน รถ

สนบัสนนุภาคพนืดินภายในสนามบิน รถดบัเพลงิและรถกู้ภยั จะมีคูแ่ขง่ซงึสว่นใหญ่เป็นบริษัทตา่งประเทศ โดยสามารถสรุปคู่

แขง่ขนัในประเทศและตา่งประเทศโดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงัน ี

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
คู่แข่งขันในประเทศ   

1. บริษัท พนสั แอสเซมบลีย์ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กงึพ่วง 
2. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จํากดั (มหาชน) ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กงึพ่วง 
3. บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จํากดั ไทย รถบรรทกุ รถพ่วง-กงึพ่วง 
4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จํากดั ไทย รถดบัเพลงิ-รถกู้ภยั 
5. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

คู่แข่งขันต่างประเทศ   
1. Aero Mobiles Pte Ltd. สิงคโปร์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพืนดนิภายในสนามบนิ 
2. Mallaghan Engineering Ltd. ไอร์แลนด์ รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ / 

รถสนบัสนนุภาคพืนดนิภายในสนามบนิ 
3. United Motor Work Ltd. มาเลเซีย รถลําเลียงอาหารสําหรับเครืองบนิ 
4. Lamberet Asia Co.,Ltd./1 เวียดนาม / ไทย ตู้ห้องเย็นไฟเบอร์กลาส 

หมายเหต ุ/1 - คูแ่ข่งของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านการผลิต 

 บริษัทฯ รับจ้างผลติตามคาํสงัซอืลกูค้าเป็นหลกั (Made to order) โดยใช้เทคนคิด้านวิศวกรรมทีทนัสมยั และ

ความเชียวชาญของพนกังานในการออกแบบ ผลติ ประกอบตวัถงัและตดิตงังานระบบวิศวกรรมสาํหรับรถบรรทกุประเภทตา่งๆ 

โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตงัแตท่ําสญัญากบัลกูค้าจนสามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้าได้โดยเฉลยีประมาณ 120 วนั สาํหรับ

กลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ ทงันขีนึอยูก่บัระยะเวลาในการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าหลกัของบริษัทฯ โดยเฉพาะสว่นที

ต้องสงัซอืและสง่มาจากตา่งประเทศ รวมทงัขนึอยูก่บัความซบัซ้อนของผลติภณัฑ์ทีลกูค้าสงัผลติ 

 บริษัทฯ มีโรงงานตงัอยูท่ีจงัหวดัขอนแก่น มีพืนทีในการผลิตบนเนือทีดินประมาณ 50ไร่ และมีเครืองจกัรในการ

ผลิตทีทันสมัยครบถ้วน ในขันตอนการผลิตจะมีการวางแผนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ในทกุขนัตอนตงัแตเ่ริมร่างชินงานไปจนถึงชินงานเสร็จสมบรูณ์ โดยมีขนัตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ และขนัตอนใน

การผลติ ดงันี 

 ขนัตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ 

1) เมือลูกค้าสงัซือผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายจะดําเนินการส่งแบบโครงสร้างทีลูกค้าเลือก หรือแบบสอบถามความ

ต้องการของลกูค้า (Sale Order Check Sheet) และรายละเอียดผลิตภณัฑ์ไปยงัฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ เพือ

นําไปถอดแบบ คํานวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์ และคํานวนต้นทนุ 

2) เมือฝ่ายวิศวกรรมออกแบบถอดแบบและคํานวนต้นทุนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลบัไปยงัฝ่ายขายเพือคํานวณ

ราคาและแจ้งให้ลกูค้าทราบเพือตดัสนิใจ 

3) เมือลกูค้าตอบตกลงในแบบ ราคาและเงือนไขต่างๆ แล้ว ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจะแจ้งและสง่แบบโครงสร้าง

ผลติภณัฑ์ไปยงัฝ่ายผลติเพือดําเนินการผลติ 

4) ฝ่ายผลติแจ้งรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ทีต้องการใช้ในการผลติไปยงัฝ่ายจดัซอืเพือดําเนินการสงัซือวตัถดุบิ และ/

หรือจดัจ้างเหมาสาํหรับงานสว่นประกอบหรืองานบริการจากภายนอก 

5) ฝ่ายผลิตเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้าเพือนํามาผลิตชินส่วน / ประกอบตวัถงั / ติดตงังานระบบ / งานพ่นทราย

เคลอืบสผีลติภณัฑ์ 

6) เมือผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภณัฑ์ ก่อนแจ้งไปยงัฝ่ายขายเพือกําหนดวนันดัตรวจสอบ

และสง่มอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า 

7) ฝ่ายขายสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า และประสานงานการให้บริการหลงัการขาย 
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แผนภาพขนัตอนการจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขนัตอนในการผลติ 

1) ผู้จดัการฝ่ายผลติ และวิศวกรผู้ควบคมุ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และข้อกําหนดอืนทีจําเป็นในการผลติ 

2) เจ้าหน้าทีธุรการตงัรหสังานลงในใบรับคําสงัซือและเปิดรหสังานในระบบบญัชี 

3) วิศวกรควบคมุจดัทําแผนการผลติโดยอ้างอิงข้อมลูจากรายละเอียดแบบสอบถามความต้องการของลกูค้า 

4) วิศวกรควบคมุ และเจ้าหน้าทีธรุการ จดัเตรียมแบบสงังานการผลติ จากฝ่ายวิศวกรรม จดัทาํใบสงังานของ

หนว่ยงานทีเกียวข้อง 

5) วิศวกรควบคมุดาํเนินการผลติตามกระบวนการทีได้วางแผนการผลติ หากมีการแก้ไขให้ทาํการปรับแผนทกุๆ 1

ครัง / 2 สปัดาห์ 

6) จดัทํารายงานการผลติประจําวนั และ/หรือจดัทํารายงานผลติภณัฑ์ทีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด (Non 

Conforming Report) ในกรณีทีพบ พร้อมบนัทกึผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบ (Inspection Sheet) 

7) ทําการตรวจสอบขนัสดุท้ายก่อนสง่มอบงาน 

แผนภาพขันตอนการผลิต 
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 เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพือป้องกันความเสียงที

อาจจะเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของลูกค้าจากข้อมูล

พืนฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชือถือในตัวผู้ บริหาร และประวัติการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น แต่สําหรับงานของ

หน่วยงานราชการ จะมีความเสียงเกียวกับการรับชําระเงินค่อนข้างน้อย เนืองจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติ

งบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีอตัรากําไรน้อยกวา่งานของเอกชน  สว่นงานทีได้รับจากหน่วยงานเอกชน 

อาจมีความเสยีงจากการได้รับชําระเงินลา่ช้าหรือไมไ่ด้รับชําระเงิน แตจ่ะมีอตัรากําไรทีเป็นไปตามนโยบายทีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

ทงัน ีนอกจากการประเมินศกัยภาพทางการเงินและความนา่เชือถือของลกูค้าแล้ว บริษัทฯ ยงัพิจารณาความพร้อมของบริษัทฯ 

เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหว่างทําและงานทียงัไม่ได้สง่มอบ จํานวนบคุลากร เครืองมือและอปุกรณ์ และเงินทนุหมนุเวียน 

เป็นต้น เพือสร้างความมนัใจให้แก่ลกูค้า วา่การดําเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงือนไขของสญัญา 
 

ด้านการจัดซอื 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีฝ่ายจดัซอืรวมทงัหมดจํานวน 6 คน แบง่เป็นฝ่ายจดัซือในประเทศจํานวน 5 คน และฝ่ายจดัซอื

ตา่งประเทศจํานวน 1 คน การจดัซอืวตัถดุิบ บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมลูฝ่ายวศิวกรรมออกแบบต้นทนุ ทีได้สรุปปริมาณวสัดุ

อปุกรณ์ทีจะต้องใช้ในการผลติ เพือตรวจสอบกบัข้อมลูในคลงัสนิค้าวา่มีวสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วหรือไม ่ หรือมีจํานวนเพียงพอตอ่

การใช้งานหรือไม ่จากนนัจึงทาํการสอบราคาจากคูค้่าทีอยูใ่นทะเบียนรายชือคูค้่าของบริษัทฯ เพือสรุปการสงัซือและกําหนดวนั

จดัสง่วสัดอุปุกรณ์มายงับริษัทฯ ตอ่ไป 

 บริษัทฯ สามารถแบง่กลุม่คูค้่าทีเป็นทงัผู้ผลติและ/หรือผู้จดัจําหนา่ย ออกเป็นคูค้่าในประเทศและคูค้่าตา่งประเทศ 

โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 คูค้่าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซือวสัดอุปุกรณ์จากกลุม่คูค้่าในประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์ทีสามารถ

จดัซอืได้ภายในประเทศ อาทิ หวัรถ, แชสซี, ช่วงลา่ง, เหลก็, อลมูิเนียม, สายไฟ, ส,ี วสัดสุนิเปลอืง เป็นต้น 

โดยทําการเช็คราคาวตัถดุิบจากคูค้่า 2-3 ราย ทีผา่นเกณฑ์เบืองต้นในการสงัซือแตล่ะคราวสาํหรับวสัดุ

อปุกรณ์แตล่ะประเภท อาทิ ยห้ีอทีจําหนา่ย (กรณีทีลกูค้ากําหนดยีห้อเอง), คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์, 

ปริมาณทีสามารถผลติและจดัสง่ได้ เป็นต้น เพือให้เสนอราคามาและนําใบเสนอราคามาเปรียบเทียบ

เงือนไขทางการค้า อาทิ ยีห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ก่อนพิจารณา

คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสงัซอืวสัดอุปุกรณ์ 

 บริษัทฯ จะมกีารประเมินผลคูค้่าทกุๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สนิค้าทีได้บนัทกึ

ไว้ประจําทกุเดือน ทงันบีริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายให้ฝ่ายจดัซือสรรหาคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาในทะเบียน

รายชือคูค้่า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสาํหรับทกุๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ 

 คูค้่าตา่งประเทศ : บริษัทฯ จะติดตอ่ซือวสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าตา่งประเทศสาํหรับวสัดอุปุกรณ์พิเศษ บริษัทฯ 

มีนโยบายทีจะติดตอ่สงัซือโดยตรงจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหนา่ยสาํหรับวสัดอุปุกรณ์แตล่ะประเภท ยกเว้น 

วสัดอุปุกรณ์บางรายการทีมีสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรตา่งประเทศอยูแ่ล้ว อาท ิ ระบบ

ไฮโดรอลคิ ระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้า จะสงัซือโดยตรงจาก Doll ประเทศเยอรมนี ซงึเป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจทีร่วมทนุกนัมานาน ปัจจบุนัยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 1.82 ของทนุจดทะเบียน 

(หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุสดัสว่นจะลดลงเหลอืร้อยละ 1.31) เป็นต้น 
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ตารางแสดงมลูคา่และสดัสว่นการซอืวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ ปี 2554 - 2556 

ยอดสงัซอืวตัถุดิบ 2554 2555 2556 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ภายในประเทศ 341.87 55.40 439.57 77.00 540.36 78.09 

ตา่งประเทศ 275.28 44.60 131.28 23.00 151.62 21.91 

รวม 617.15 100.00 570.85 100.00 691.98 100.00 

 

ด้านการจัดจ้าง 

 บริษัทฯ มีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาในงานกลงึโลหะ, งานตดัโลหะ และงานพบัโลหะ เพือให้ได้สว่นประกอบ

ตามขนาดและรูปแบบทีต้องการใช้ในแตล่ะผลติภณัฑ์ หรือจดัจ้างผู้ รับเหมางานพน่ทรายเคลอืบสผีลติภณัฑ์ ซงึสว่นใหญ่จะเป็น

งานทีไม่ต้องอาศยัทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตทีต้องใช้ทักษะและ

ประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถทําให้กระบวนการผลิตทําควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึงจะช่วยลด

ระยะเวลาการผลติได้ระดบัหนงึ 

 หากในกระบวนการผลติมีความจําเป็นต้องจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาภายนอก ฝ่ายจดัซือจะตดิตอ่ไปยงัผู้ รับเหมา 

2-3 ราย ทีผา่นเกณฑ์เบืองต้นในการสงัจ้างแตล่ะคราวสาํหรับแตล่ะประเภทงานจดัจ้าง เพือให้เสนอบริการมาและนําใบเสนอ

บริการมาเปรียบเทียบเงือนไขทางการค้า อาทิ ราคา สว่นลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนทฝ่ีายจดัซอืจะพิจารณา

คดัเลอืกและทําข้อตกลงการสงัจ้างงานบริการดงักลา่ว ทงันบีริษัทมีการประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนืองเช่นเดียวกนั

กบัคูค้่าทีเป็นผู้ จําหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ให้แก่บริษัทฯ 

 

ผลกระทบตอ่สงิแวดล้อม 

 ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืแจ้งจากสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น เรืองให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ที

ก่อให้เกิดกลนิจากการพน่ส ี และเสยีงดงัจากการตดั เจียร์ และเคาะโลหะชินงาน ซงึปัจจบุนัได้ดาํเนินการแก้ไขตามคาํแนะนํา

จากสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการจดัการ

เกียวกบัสงิแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพือไมก่่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณทีอยู่

ใกล้เคียงโรงงาน ทงัน ีเพือลดผลกระทบทางด้านสงิแวดล้อมทีอาจเกิดขนึกบัพนกังานและชมุชนข้างเคียงโรงงาน รวมทงั 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Facebook อีกทางหนงึด้วย 
 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

 บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลติ และติดตงัตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์

กลาส นาํหนกัเบา สาํหรับรถขนสง่สนิค้า อาหารสดและแห้ง เพือรักษาคณุภาพสนิค้า อาทิ พืช, ผกั, ผลไม้, เนือสตัว์, สตัว์ทะเล, 

เบเกอรี, นม, นาํแข็ง เป็นต้น รวมทงัสามารถนําไปประยกุต์ใช้ขนสง่สนิค้าประเภทอืน อาทิ การขนสง่ดอกไม้, สมนุไพร, ยา

รักษาโรค, โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลกัการวา่ต้องทาํการรักษาคณุภาพของสนิค้าด้วยการควบคมุอณุหภมูิ

จากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยูใ่นสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขนึรูปเป็นชินเดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วย

โครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซงึทําให้ฉนวนกนัความร้อนทํางานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ ป้องกนันํารัวซมึ รักษารูปทรง ยืดอายกุาร

ใช้งานได้ยาวนานกวา่ และทําให้รถทีติดตงัตู้ ห้องเย็นของ CTV-TMT มีนาํหนกัเบากวา่รถทีติดตงัตู้ของคูแ่ขง่รายอืนๆ ซงึผนงัตู้

ผลติจากวสัดปุระเภทอืนๆ ถึง 35% - 40% แตม่ีความแข็งแรงมากกวา่ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแขง็แรงภายใน

เป็นพิเศษ อปุกรณ์ตา่งๆ ทีเป็นสว่นประกอบก็มมีาตรฐาน ภายในตู้ ห้องเย็นยงัสามารถติดตงัอปุกรณ์พิเศษเพิมเติม (Double 
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Deck) เพือแยกบรรทกุพาเลท เป็นแบบ 2 ชนัได้ Jumbo Box Trailers ผลติสาํหรับติดตงับน Chassis ทงัแบบ 2 เพลา และ 3 

เพลา 

 ทงัน ี เทคโนโลยีผนงัแซนวชิแบบขนึรูปเป็นชินเดยีวของ CTV-TMT ซงึได้ซือความเชียวชาญเทคโนโลยีดงักลา่วจาก

เจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรังเศสเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนั CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ทีสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสนาํหนกัเบาความยาวตอ่เนืองสงูสดุ 15 เมตร ซงึรถบรรทกุท ีCTV-TMT ให้บริการติดตงัผนงัไฟ

เบอร์กลาสอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอพั, รถบรรทกุ 6 ล้อ, รถบรรทกุ 8 ล้อ, รถบรรทกุ 10 ล้อ, รถกิงพว่ง, รถพว่ง 

และตู้บรรทกุห้องเย็นไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทย่อย 

 2.6.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทยอ่ยมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์เพือให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซงึ

ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ทีมีความแตกตา่งจากผู้ผลิตรายอืน อาทิ ความทนัสมยั, มีนาํหนกัเบา, มคีวาม

คงทน และง่ายตอ่การซอ่มแซม เป็นต้น 

 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยสามารถผลติผนงัไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชขนึรูปชินเดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถ

ผลติได้ความยาวตอ่เนืองสงูสดุถงึ 15 เมตร ซงึถือเป็นผู้ผลติรายเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 บริษัทยอ่ยมกีารกําหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล๊อค ซงึราคาที

กําหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาลา่สดุอ้างอิงตามต้นทนุการผลติจริงในแตล่ะชว่งเวลา กรณีลกูค้า

ต้องการติดตงัอปุกรณ์เสริมพิเศษอืนๆ ก็จะมีการบวกเพิมราคาสาํหรับอปุกรณ์เสริมดงักลา่ว ซงึทางบริษัทยอ่ยกําหนดราคา

ผลติภณัฑ์ในอตัราทีสามารถแขง่ขนัได้ และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดเช่นกนั 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

 บริษัทยอ่ยเน้นการจําหนา่ยสนิค้าผา่น 3 ช่องทางหลกั ดงัน ี

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพือเข้าถึงกลุม่ลกูค้าโดยตรงจากทีมขาย 

2. ลกูค้าทีซือผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้แนะนําลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 

3. บริษัทผู้จดัจําหนา่ยหวัรถลากจงูเป็นผู้แนะนําลกูค้าให้มาติดตงัตู้ ห้องเย็นกบับริษัทยอ่ยโดยตรง 

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ดงัน ี

1. บริษัทเน้นการให้บริการทีเป็นกนัเอง เพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิงการ

ให้บริการหลงัการขาย อาทิ การให้คําปรึกษาเกียวกบัการใช้งาน และการซอ่มบํารุง เป็นต้น 
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2. บริษัทมีการออกบธูงานแสดงสนิค้าตา่งๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี เป็นต้น 

2.6.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าทีใกล้เคียงกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เนืองจากลกูค้าที

สงัซือผลติภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการทีทําธุรกิจขนสง่สนิค้าทีต้องการรักษาคณุภาพสนิค้า ซงึบริษัทยอ่ยจะผลติตาม

คําสงัซือของลกูค้า (Made to Order) บริษัทยอ่ยมีการจําหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในประเทศทงัหมด 

 

2.6.3  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทยอ่ย คอื ตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสนําหนกัเบาสาํหรับรถบรรทกุ รถพว่ง-กงึพว่งประเภทตา่งๆ 

ซงึถือวา่อยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมลูกลุม่ธุรกิจผลติตู้

บรรทกุ (Container) สาํหรับรถบรรทกุ และรถพว่ง-กึงพว่ง นอกจากนี กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่

และโลจิสติกส์ ดงันนัในการวเิคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทยอ่ยจะแบง่ออกเป็น 2 อตุสาหกรรม คือ ธุรกิจผลติตู้บรรทกุ 

และธุรกิจโลจิสติกส์ (สามารถศกึษาข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ ได้จากหวัข้อ 2.3 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

หน้า 1.2-9) โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) สาํหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กงึพ่วง 
ตารางแสดงมลูคา่ตลาดรวมของตู้บรรทกุปี 2555-2556 

ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 ยอดจดทะเบียนรถตู้บรรทกุ ลกัษณะ 2 เปรียบเทียบ 

ปี 2555 จํานวน 7,068 คนั ปี 2556 จํานวน 9,117 คนั การเปลียนแปลง 

ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น ตู้รวม ตู้แห้ง ตู้ เย็น จํานวนตู้รวม % 

จํานวนตู้บรรทกุ (ตู้) 7,068 6,008 1,060 9,117 7,750 1,367 2,049 29% 

สดัสว่นตามประเภทตู้ (%) 100 % 85 % 15 % 100 % 85 % 15 % 

มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 2,226.40 1,802.40 424.00 2,929.27 2,371.5 557.77 

หมายเหต ุ ข้อมลู เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2556 

ทีมา :ข้อมลูจากกรมการขนสง่ทางบก รวบรวมโดยบริษัทฯ 
 

 ในปี 2556 ธุรกิจรถตู้บรรทกุ (Container) มีปริมาณการผลติรวม 9,117 ตู้ ปรับตวัเพิมขนึจากปี 2555 จํานวน 2,049 

ตู้ หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 29 ของปริมาณการผลติปีกอ่นหน้า มลูคา่ตลาดรวมในปี 2556 ประมาณ 2,929.27 ล้าน

บาท ประกอบด้วยตู้บรรทกุแห้งจํานวน 7,750 ตู้ มลูคา่ตลาด 2,371.50 ล้านบาท และตู้บรรทกุเย็น จํานวน 1,367 ตู้ มลูคา่

ตลาด 557.77 ล้านบาท ผู้บริหารบริษัทฯ ประเมินวา่ปริมาณการผลติตู้บรรทกุจะมีแนวโน้มเติบโตขนึอยา่งตอ่เนืองทกุปีใน

ทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจโลจิสตกิส์ของประเทศไทย เนืองจากปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ อาทิ ความต้องการใช้บริการขนสง่ทงัใน

ประเทศและการขนสง่ระหวา่งประเทศ การขยายฐานการผลติและศนูย์กระจายสนิค้าสูภ่มูิภาค การเปิดเสรีสาขาบริการด้านโล

จิสติกส์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น 
การแข่งขนั 

 คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ 

1. บริษัท ลมัเบอเร่ท์ เอเชีย จํากดั ไทย ผลิต และตดิตงัผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 
2. บริษัท รุจโอฬาร จํากดั ไทย ผลิต และตดิตงัผนงัตู้สแตนเลส 
3. บริษัท แครีบอย มาร์เก็ตตงิ จํากดั ไทย ผลิต และตดิตงัผนงัตู้ไฟเบอร์กลาส 
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2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย 

ด้านการผลิต 

 บริษัทยอ่ยรับจ้างผลติตามคําสงัซือลกูค้า (Made to order) โดยใช้เทคโนโลยีทีลาํสมยัในการผลติผนงัห้องเยน็ 

ด้วยเทคโนโลยีผนงัแซนวิชแบบขนึรูปเป็นชินเดยีว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างโลหะรวมกบัไฟเบอร์กลาส 

 บริษัทยอ่ยมีโรงงานตงัอยูท่ีจงัหวดัขอนแก่น บนพนืทีในโรงงานเดยีวกนักบัของบริษัทฯ มีเครืองจกัรในการผลติที

ทนัสมยัและในปี 2556 ได้ทําการขยายกําลงัการผลติอีก 1 สายการผลติ ในขนัตอนการผลติ จะมีการวางแผนและบริหารการ

ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ และให้ความสาํคญัในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ 

 ในสว่นของขนัตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ และขนัตอนในการผลติ บริษัทยอ่ยมีแผนผงัขนัตอนเหมือนกบัของ

บริษัทฯ ทกุประการ (ศกึษาข้อมลูได้ในหวัข้อ 2.4 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ ด้านการผลติ หน้า 1.2-15) 

 

ด้านการจัดซอื 

 บริษัทยอ่ยได้วา่จ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจดัซือจดัจ้างในประเทศ สาํหรับการจดัซือตา่งประเทศจะมีพนกังาน

ดแูลของบริษัทยอ่ย ซงึวตัถดุิบหลกัทีใช้ในการผลติ บริษัทยอ่ยทําการสงัซือโดยตรงจากผู้ผลติและผู้จดัจําหนา่ยทงัในประเทศ

และตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยไมม่กีารพงึพิงคูค้่ารายใดรายหนงึอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ด้านการจัดจ้าง 

 ในบางกรณี ลกูค้าสงัซือตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์กลาสจากบริษัทยอ่ย แตจ่ะต้องมกีารประกอบและติดตงัตู้ ห้องเย็นไฟเบอร์

กลาสเชือมเข้ากบัแชสซีของรถบรรทกุหรือรถพว่ง-กึงพว่ง ทีลกูค้าจดัหามาเอง หรือขอสงัซือแบบสาํเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ ห้อง

เย็นไฟเบอร์กลาส บริษัทยอ่ยจะทําใบสงังานมายงับริษัทฯ เพือให้เป็นผู้ประกอบและติดตงัให้ 

 

ผลกระทบตอ่สงิแวดล้อม 

 บริษัทยอ่ยให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก ซงึอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรืองกลนิ, 

ฝุ่ น และกากสารเคมี โดยบริษัทยอ่ยได้มีขนัตอนในการป้องกนัผลกระทบ ดงัน ี

(ก) มลภาวะเรืองกลนิ : บริษัทใช้พดัลมดดูอากาศผา่นมา่นสเปรย์นาํ 

(ข) มลภาวะเรืองฝุ่ น : บริษัทจดัเก็บผา่นมา่นสเปรย์นาํ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดําเนินการทําลาย 

(ค) มลภาวะเรืองกากสารเคมี : บริษัทจดัเก็บ และสง่ให้ผู้ รับเหมาดําเนินการทําลาย 

 
2.8 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

จากการทีบริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรับงานตามคาํสงัซือของลกูค้า และมีงานทีอยูร่ะหวา่งผลติ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2556 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีมลูคา่รวมประมาณ 496.21 ล้านบาท ประกอบด้วย งานทียงัไมส่ง่มอบของบริษัทฯ 472.78 

ล้านบาท และงานของบริษัทยอ่ย 23.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดลกูค้าทีมีมลูคา่ตงัแตร้่อยละ 10 ขนึไปดงันี 

ลาํดับ คู่สัญญา โครงการ 
วันทลีงนาม

ในสัญญา 

ระยะเวลาส่งมอบ

ตามสัญญา 

มูลค่าตาม

สัญญา 

มูลค่าคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 56 

งานทยีังไม่ส่งมอบ-บริษัทฯ 

1 ลกูค้ารายที 1 2 Axles Side Curtain Semi-Trailer 15 ต.ค.56 18 เม.ย.57 109.22 89.44 

งานทยีังไม่ส่งมอบ-บริษัทย่อย 
1 ไมมี่ลกูค้ารายใดมีมลูคา่ตงัแตร้่อยละ 10 ขนึไป  
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3. ปัจจัยความเสียง 
 

 ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสยีง รวมทงัรายละเอียดข้อมลูอืนๆ ทีปรากฏในเอกสารฉบบันีอย่างรอบคอบก่อน

การตดัสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเสียงทีระบุไว้ในเอกสารฉบบันีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นของ

บริษัทฯ ทงันปัีจจยัความเสยีงทีระบไุว้ในเอกสารฉบบัน ีมิได้เป็นปัจจยัความเสยีงทงัหมดทีมีอยู ่กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเสยีง

อืนๆ ทีบริษัทฯ ยงัไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสียงบางประการทีบริษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

บริษัทฯ ในขณะน ีแตใ่นอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสยีงทีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ 

สภาพคล่อง แหล่งเงินทนุ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดงันนัก่อนการตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการ

พิจารณาข้อมลูอยา่งรอบคอบ และปัจจยัความเสยีงทงัหมดทีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยไมจํ่ากดัเพียงปัจจยัความเสียง

ทีได้กลา่วไว้ในเอกสารฉบบันเีทา่นนั 

 

 นอกจากนี ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ

บริษัทฯ ทีปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบัน ีอาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชือว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” 
หรือคําหรือข้อความอืนใดในทํานองเดียวกนั เป็นคําหรือข้อความทีบ่งชีถึงสิงทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต ซึงมีความไม่แน่นอน 

และผลทีเกิดขนึจริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 

 

3.1   ความเสียงในการประกอบธุรกิจ 
 

1) ความเสยีงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนืองจากบริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการรับจ้างผลิตตามคําสงัซือของลกูค้า (Made to Order) โดยมีลกัษณะการรับ

งานโดยตรงจากผู้วา่จ้างเป็นสญัญาวา่จ้างในการผลติ ดงันนั บริษัทฯ จึงมีความเสียงจากความไม่ต่อเนืองของรายได้ เนืองจาก

เมือบริษัทฯ สง่มอบสนิค้าทีผลติเสร็จหรือให้บริการบริหารโครงการให้กบัลกูค้าเรียบร้อยตามสญัญาว่าจ้างแล้ว แต่ยงัไม่มีคําสงั

ซือใหม ่(Order) หรือยงัไมม่ีงานโครงการใหมจ่ากลกูค้าเข้ามารองรับ รายได้ของบริษัทฯ ก็อาจจะลดลงในขณะทีบริษัทฯ ยงัคงมี

ภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ทีเป็นคา่ใช้จ่ายประจําหรือคา่ใช้จ่ายคงที อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทนุทาง

การเงิน เป็นต้น ทงันี ในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีรายได้ตามสญัญาเท่ากับ 636.85 ล้านบาท 625.66 ล้านบาท และ 767.46 

ล้านบาท ตามลาํดบั 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสียงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดแผนป้องกนัความเสียงไว้ โดยใช้นโยบาย

การบริหารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจดัทําและกําหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly Budgeting) ซึงจะทําให้

ทราบถึงเป้าหมายรายได้ คา่ใช้จ่าย และคาดการณ์ผลกําไรในแตล่ะปี ฝ่ายบญัชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูและนําเสนอต่อผู้บริหาร

ในระดบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณากําหนดเป็นงบประมาณรายปี รวมทงัใช้ประกอบการ

ติดตามและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน ผา่นการประชมุประจําเดือนของทกุฝ่ายงาน และรวบรวมนําเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นประจําทกุเดือน เพือให้ผู้บริหารระดบัสงูสามารถนําข้อมลูไป

วิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดตอ่ประมลูงานโครงการใหมไ่ด้ให้สอดคล้องกบังานทีทยอยจบ เพือให้มีสญัญาว่าจ้างใน

การผลติและสญัญารับจ้างบริหารโครงการอยา่งตอ่เนือง ซงึจะสง่ผลให้สามารถลดความเสยีงจากความไมต่่อเนืองของรายได้ 
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2) ความเสยีงจากการพึงพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจาํกัด 

 เนืองจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design 

Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภท รถสนบัสนนุภาคพืนดินภายในสนามบิน (Ground Support Equipment (“GSE”) เช่น รถ

ลําเลียงอาหารขนึเครืองบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น โดยในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่สินค้า GSE 

ในสดัส่วนร้อยละ 56.60, 55.29 และ 43.28 ของรายได้รวมตามสญัญา ตามลําดบั ซึงลกูค้าทีสงัซือสินค้ากลุม่ดงักลา่วอยู่ใน

ธุรกิจครัวการบิน และกลุม่อตุสาหกรรมการบิน ดงันนั บริษัทฯ จึงมีความเสียงจากการพึงพิงกลุม่อตุสาหกรรมในวงจํากดั หาก

อตุสาหกรรมการบินประสบปัญหาคือจํานวนผู้โดยสารทางเครืองบินมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนยัสําคญั หรือลกูค้ากลุม่ธุรกิจครัว

การบินเปลยีนไปสงัซือสนิค้าจากคูแ่ขง่รายอืนไมว่า่จะเป็นปัจจยัด้านคณุภาพสินค้า ราคาสินค้า หรือปัญหาคณุภาพการบริการ 

จนสง่ผลให้กลุม่ลกูค้าดงักล่าวสงัซือสินค้าลดลงหรือไม่ติดต่อสงัซือสินค้าจากบริษัทฯ ย่อมจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสียงดงักล่าว แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีความมนัใจว่าจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากความเสยีงดงักลา่วมากนกั เนืองจากบริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้ตาม

มาตรฐานสากล  เน้นการให้บริการหลงัการขายทีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุทกุพืนทีในภูมิภาค พร้อมทงัมีการ

รักษาความสมัพนัธ์ทีดีกบัลกูค้ามาอยา่งตอ่เนือง กอปรกบับริษัทฯ มีความหลากหลายของประเภทสนิค้าทงัในกลุม่ผลิตภณัฑ์

ออกแบบพิเศษ และกลุม่ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน รวมทงัมีการขยายธุรกิจด้านการรับจ้างบริหารโครงการต่างๆ เพือเพิมสดัส่วน

รายได้กลุม่อืนให้มากขนึและให้เกิดความเหมาะสม ลดความเสยีงจากการพงึพิงกลุม่อตุสาหกรรมทีจํากดัได้ 

 
 

3.2 ความเสียงเกียวกับการผลิต 
  

1) ความเสยีงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบทเีป็นวัตถุดิบหลัก 

 บริษัทฯ อาจได้รับความเสยีงจากความผนัผวนของราคาวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบตา่งๆ ซงึเป็นวตัถดุิบหลกัทีใช้

ในการผลติของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ์ออกแบบพิเศษ โดยวตัถุดุิบบางรายการจะต้องสงัซือจากตา่งประเทศ สง่ผลให้

บริษัทฯ มีความเสยีงจากความผนัผวนของราคาจากปัจจยัตา่งๆ กรณีทีราคาวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบตา่งๆ เปลยีนแปลง

ไปในทิศทางทีสงูขนึ จะสง่ผลให้ต้นทนุการผลติของบริษัทฯ สงูขนึ และอาจจะกระทบตอ่กําไรจากการดําเนินงานสาํหรับโครงการ

ทียงัไมไ่ด้สงัซือวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบหรือยงัสงัซือไมค่รบ ในกรณีทีบริษัทฯ ไมส่ามารถปรับเพิมราคาสนิค้ากบัลกูค้าได้ 

 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสยีงดงักลา่ว โดยจะวางแผนการสงัซือวสัดอุปุกรณ์และมีนโยบาย

ในการทําสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) รวมทงัการกําหนดราคาขายสนิค้าบริษัทฯ ใช้

นโยบายต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิม (Cost Plus Margin) ซงึต้นทนุวตัถดุิบจะต้องสงัซือจะมีการสอบทานราคาให้เป็นราคาปัจจบุนั

ก่อนนําไปใช้ในการคํานวณราคาขาย สาํหรับวสัดอุปุกรณ์สว่นทียงัไมไ่ด้สงัซือหรือวสัดสุนิเปลอืงตา่งๆ บริษัทฯ มีการกําหนดคา่

เผือเหลอืเผือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ไว้เป็นสว่นหนงึของการคํานวณราคาขายเช่นกนั ผู้บริหารบริษัทฯ จึงมองวา่จะไมไ่ด้รับ

ผลกระทบจากความเสยีงดงักลา่วมากนกั 

 
 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.3 - 3 

  

3.3 ความเสียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

1) ความเสียงจากการถกูยกเลิกคาํสังซือหรือยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 

 เนืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลติสนิค้าตามคาํสงัซือของลกูค้า (Made to Order) หรือรับจ้างบริหารโครงการ 

(Project Management and Services) โดยมีข้อตกลงในรูปแบบสญัญารับจ้างผลติสนิค้าหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ

แล้วแตก่รณี ดงันนั บริษัทฯ จึงมีความเสยีงจากความเสยีหายหากมีการยกเลกิสญัญาจ้างผลติหรือสญัญาจ้างบริหารโครงการ

ก่อนกําหนดจากลกูค้าหรือเจ้าของโครงการ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสยีงดงักลา่ว เนืองจากหากมีการถกูยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด ยอ่มสง่ผล

กระทบตอ่ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ อนัเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเร็จทีสาํคญัในการดําเนิน

ธุรกิจ ดงันนั บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการรับคําสงัซือจากลกูค้าโดยมีเงือนไขให้ลกูค้าเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดไมส่ามารถเพิก

ถอนได้ (Irrevocable Letter of Credit) เต็มจํานวนคา่สนิค้าสว่นทีเหลอืหลงัจากหกัเงินมดัจํา นอกจากนี บริษัทฯ ยงัให้

ความสาํคญักบัการรักษาคณุภาพทงัด้านคณุภาพสินค้าหรือคณุภาพการบริการ สนิค้าของบริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที

กําหนด การสง่มอบสนิค้าทนัเวลาภายในระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาจ้างผลติ ทงัน ี ทีผา่นมาบริษัทฯ ยงัไมเ่คยถกูบอกเลกิ

สญัญาก่อนกําหนด 

3.4 ความเสียงด้านการเงิน 
 

1) ความเสยีงจากอัตราแลกเปลียน 

 เนืองจากบริษัทฯ มีการนําเข้าวสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบของสนิค้าจากตา่งประเทศ รวมทงัมีการจําหน่ายสินค้า

ให้แก่ลกูค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน ดงันนับริษัทฯ จึงมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสกุล

เงินตราตา่งประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสียงดงักลา่ว จึงมีการกําหนดนโยบายการป้องกันความเสียงจากอตัรา

แลกเปลยีน โดยฝ่ายจดัหาเงินทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการคํานวณเงินทีจะได้รับตามสญัญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเงือนไขการ

สง่มอบสินค้า และคํานวณเงินทีจะต้องจ่ายเพือซือวสัดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการสงัซือวตัถุดิบ 

โดยกําหนดอัตราแลกเปลียนตามราคาตลาดในขณะนันสําหรับแต่ละสกุลเงิน และให้ทําการสังซือหรือสังขายเงินตรา

ต่างประเทศจากธนาคารทีบริษัทฯ ใช้บริการวงเงินสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เท่านนั 

บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเป็นประจําทุกปีเมือมีการจัดทํา

งบประมาณประจําปี หรือกรณีทีมีเหตกุารณ์จําเป็นเร่งดว่น 

2) ความเสยีงจากการรับชาํระเงนิล่าช้า 
 เนืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตสินค้าตามคําสงัซือของลกูค้า (Made to Order) ซึงมีการกําหนดสง่มอบสินค้า

และรับชําระเงินตามเงือนไขทีตกลงในสญัญา หรือเป็นผู้ให้บริการรับบริหารโครงการซงึเป็นงานทีต้องให้บริการก่อนการเรียกเก็บ

เงินตามเงือนไขทีตกลง ทําให้บริษัทฯ มีความเสยีงจากการทีลกูค้าบางรายอาจชําระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการลา่ช้า หรืออาจมี

ปัญหาในการชําระเงิน ซึงจะสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ มีรายการค่าใช้จ่ายคงทีซึง

เป็นรายจ่ายประจําทกุเดือน หรือมีกําหนดการชําระคา่วสัดอุปุกรณ์หรือสว่นประกอบทีสงัซือจากคูค้่า 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสียงดงักลา่ว เพือเป็นการลดความเสียง บริษัทฯ จึงกําหนดแผนป้องกนั

ความเสียงโดยมีนโยบายประเมินศกัยภาพของลูกค้าหรือผู้ ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคําสงัซือหรือตกลงให้บริการ และมีการ
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กําหนดให้ลูกค้าชําระเงินมดัจําล่วงหน้าก่อนส่วนใหญ่ในอตัราร้อยละ 20 - ร้อยละ 30 ของมูลค่าสงัซือตามสญัญา ในกรณี

สญัญาจ้างผลติสนิค้า และมีการกําหนดให้เจ้าของโครงการชําระคา่บริการเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของ

งานบริการทีเหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชําระเงินของลกูค้า หากมีลกูค้ารายใด

เกินกําหนดชําระเงินจะต้องทําการติดตามเรียกชําระเงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานทีเกียวข้องรวมทงัผู้บริหารระดบัสงูทราบโดย

ทนัที ซงึทีผา่นมาลกูค้าธุรกิจครัวการบินทีสง่ออกไปยงัต่างประเทศและในประเทศ  บริษัทยงัไม่พบว่าลกูค้าชําระเงินลา่ช้ากว่า

กําหนดทีตกลงในสญัญา 

3.5  ความเสียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

1) ความเสยีงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เกนิกว่าร้อยละ 50 
 เนืองจาก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนรายชือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ (วนัที 27 ธนัวาคม 2556) กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจํานวนได้ 454,575,700 หุ้น คิดป็นร้อยละ 63.13 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ จึง

ทําให้กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย สามารถควบคมุมติ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทงัหมดไมว่า่จะเป็นเรืองการแตง่ตงั

กรรมการ หรือการขอมตใินเรืองอืนทีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของทีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรืองกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัท

กําหนดต้องให้ได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของทีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันนั ผู้ ถือหุ้นรายอืนจงึไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือตรวจสอบ

และถ่วงดลุเรืองทีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสยีงดงักลา่ว ทงัน ีบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทงัหมด 7 ท่าน ซึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้

ความสามารถเป็นทีรู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัท ซึงเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง คณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551  ซึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลทีดี 

รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยงัคํานึงถึงการให้ความสําคญักบั

การกํากบัดแูลกิจการทีดี  ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการทีดีอย่างเคร่งครัด และสมําเสมอ ดงันนั บริษัทจึง

มนัใจวา่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 

2) ความเสียงจากการผิดเงอืนไขในสัญญาวงเงนิสนิเชือ 

 เนืองจากธนาคารแหง่หนงึทีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้บริการวงเงินสนิเชืออยู ่มีการกําหนดเงือนไขในสญัญาวงเงิน

สนิเชือเรืองการรักษาสดัสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการชําระหน ี

(D-SCR) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ สาํหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซงึจะพิจารณาจากงบการเงินรวมงวดปีบญัชี บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยจึงมีความเสียงจากการถูกระงบัวงเงินสินเชือจากธนาคารดงักลา่วหากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดเงือนไขเรืองการรักษา

สดัสว่นทางการเงินดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยต้องจดัหาวงเงินจากธนาคารอืนมาทดแทน หรือต้องจดัสรรกระแส

เงินสดในกิจการมาชําระคืนหนีตามวงเงินดงักลา่ว 

 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 บริษัทฯ มีสดัสว่น D/E Ratio 1.05 เท่า และอตัราสว่นความสามารถในการชําระ

หนี (DSCR) เท่ากบั 1.95 ซึงไม่เกินตามทีธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

สามารถรักษาสดัสว่นทางการเงินได้ตามเงือนไขของธนาคาร และถึงแม้บริษัทจะถูกระงบัวงเงินโดยธนาคารดงักล่าวก็ไม่มี

ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงมีวงเงินสินเชือหมนุเวียนจากธนาคารอืนมาใช้

ทดแทนได้อยา่งเพียงพอ และมีกระแสเงินสดสทุธิภายในกิจการทีจะสามารถนํามาชําระคืนหนีได้ 
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4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ทใีช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 

รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 

(ล้านบาท) 
1. ทีดนิและส่วนปรับปรุงทีดนิ      

1.1. โฉนดเลขที 11622 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวดั

ขอนแก่น เนือทีดนิ 41-0-92.1 ไร่ 
บริษัทฯ ทีตงัสํานกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
58.19 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 714.00  

1.2. โฉนดเลขที 39614, 50100 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น เนือทีดนิรวม 7-1-24 ไร่ 
บริษัทฯ ทีตงัสํานกังานใหญ่และโรงงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
14.00 จํานองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 208.00 

1.3. โฉนดเลขที 4552 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เนือทีดนิ 9-1-8.5 ไร่ 
บริษัทฯ ทีดนิสําหรับโครงการในอนาคต 59.34 จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 26.00 

1.4. โฉนดเลขที 100646-50, 100659 ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จงัหวดัขอนแก่น เนือทีดนิรวม 0-1-08.9 ไร่ 
บริษัทฯ ทีดนิบ้านพกัสวสัดกิารพนกังาน 5.41 -ไม่มี- -ไม่มี- 

1.5. โฉนดเลขที 73096 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เนือทีดนิ 7-1-67 ไร่ 
บริษัทย่อย ทีดนิสําหรับโครงการในอนาคต 17.53 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

รวมทีดนิและส่วนปรับปรุงทีดนิ   154.47   
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

2.1. สิงปลูกสร้างเลขทีเลขที 265 หมู่4 ถนนกลางเมือง 

ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
(ตงัอยู่บนโฉนดเลขที 39614, 50100 และ 11622) 

 
บริษัทฯ 

 
สํานกังานใหญ่และโรงงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 
117.36 

 
จํานองธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานองธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 
714.00 
208.00 

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

บางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 
(ตงัอยู่บนโฉนดเลขที 47813 และ 49992 เนือทีดิน 7-0-30 ไร่ ซึง
บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าช่วงทีดนิเช่าตอ่จากผู้ ถือสิทธิการเช่า) 
 

บริษัทฯ สํานกังานสาขาจงัหวดัชลบรุี 8.29 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายการทรัพย์สิน กรรมสิทธิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจาํนํา / จาํนอง 
(ล้านบาท) 

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

เมือง จงัหวดัขอนแก่น 
บริษัทฯ บ้านพกัสวสัดิการพนกังาน 3.20 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2.4. บ้านเลขที 5 (บ้านริมนํา) ตําบลโคกสี  อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 
บริษัทย่อย สิงปลกูสร้างตา่งๆ สําหรับ

โครงการในอนาคต 
11.93 จํานองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16.00 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   140.78   
3. เครืองจกัรและอปุกรณ์/เครืองมือ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ทีสํานกังานและโรงงาน 22.25 -ไม่มี- -ไม่มี- 
4. เครืองตกแตง่ และเครืองใช้สํานกังาน บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ทีสํานกังานและโรงงาน 4.02 -ไม่มี- -ไม่มี- 
5. ยานพาหนะ บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ทีสํานกังานและโรงงาน 6.66 -ไม่มี- -ไม่มี- 
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 

เครืองจกัรการผลิตระหวา่งตดิตงั) 
บริษัทฯ&บริษัทย่อย ใช้ทีสํานกังานและโรงงาน 

8.82 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

รวม   337.00   
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ&บริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 38.57 ล้านบาท 

ประกอบด้วย  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบญัชี การจดัซอื การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคมุการ

ผลติสนิค้า)  คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี (คา่ความเชียวชาญ) เครืองหมายการค้า และคา่สทิธิบตัรระหวา่งการจดทะเบียน 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดทะเบียนเครืองหมายการค้าบริษัท (Logo) และเครืองหมายการค้าสําหรับตราสินค้า 

(Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดงันี 
ลาํดับ เครืองหมายการค้า กรรมสิทธิ รายละเอียด 

1  

 
 

บริษัทฯ 

เครืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าทีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าของ DOLL หรือแบบสนิค้าทีพฒันาร่วมกนั
ระหวา่งบริษัทฯ กบั DOLL 

2 

 

เครืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าทีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าทีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 
3 

 
เครืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าทีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าทีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 
4 

 

เครืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าทีผลติภายใต้แบบ

สนิค้าทีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเอง 
5 

 
บริษัทยอ่ย เครืองหมายการค้าสาํหรับสนิค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์

โมเทค จํากดั ซงึเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
หมายเหต ุ: - ลําดบัที 3,5 อยู่ในขนัตอนการดําเนินการจดทะเบียนเครืองหมายการค้า 
 
 ทงันี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบตัรผลิตภัณฑ์ทีได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 11 

รายการ ตามรายละเอียด ดงันี 
ลาํดับ ผลิตภณัฑ์ทไีด้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันทไีด้รับ วันหมดอายุ 

1 กลไกการเปิด-ปิดผนงัด้านข้างรถบรรทกุ 3 ก.ย. 53 24 ส.ค. 57 
2 ชดุเพิมความยาวคานขวางแบบปรับได้ 18 ม.ค. 54 19 ก.ค. 59 
3 ชดุประกบยดึคานเสริม 18 ม.ค. 54 7 ก.ค. 59 
4 ชดุบนัไดลงิขนึหลงัคารถ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
5 ชดุบนัไดขนึหลงัคาตู้ 28 มี.ค. 54 19 ก.ค. 59 
6 บนัไดขนึลงรถ 26 ธ.ค. 54 21 ก.ย. 60 
7 อปุกรณ์ป้องกนัด้านข้างรถบรรทกุ 12  ก.ย.  56 19  ต.ค.  60 
8 โครงหลงัคาสะพานเทียบเครืองบนิของรถขนสง่เสบียงขนึเครืองบนิ 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
9 โครงสร้างขาคํายนัของรถขนสง่เสบียงขนึเครืองบิน 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
10 ชดุตอ่ความยาวช่วงท้ายแชสซีส์ 4  ม.ค.  56 19  ต.ค.  60 
11 อปุกรณ์กําหนดตําแหนง่การวางของตู้สนิค้า 19  ก.ค.  56 19  ต.ค.  60 

หมายเหต ุ: ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทอยู่ระหวา่งยืนขอจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรและ/หรือสิทธิบตัรอีก 86 รายการ 
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4.3 สัญญาทเีกียวข้องกับทรัพย์สิน 

4.3.1  สัญญาเช่าพืนทีอาคาร 
 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าพืนทีอาคาร จากนางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลทีมีความเกียวโยงกับผู้ ถือหุ้น 

และกรรมการบริษัท) เพือใช้เป็นทีตงัสาํนกังานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี 
สัญญาเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานหลักสี 
ทีตงั : เลขที 96/25  ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 10210 
คูส่ญัญา : นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย 
พนืทีเช่า : 2,894 ตารางเมตร 
คา่เช่า : 100,000 บาท / เดือน (ผู้ เช่าจะชําระคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าครังเดียวในวนัครบกําหนดอายสุญัญา) 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตงัแตว่นัที 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัที 31 ตลุาคม 2559) 

 

      4.3.2  สัญญาเช่าทดีิน 

บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าช่วงทีดิน จากนายตอ่ศกัดิ โลห์ไพศาลกฤช (ผู้ ถือสทิธิการเช่าระยะเวลา 10 ปี จากเจ้าของ

กรรมสทิธิทีดิน) เพือใช้เป็นทีตงัสาํนกังานสาขาจงัหวดัชลบรีุ โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงันี 
สัญญาเช่าช่วงทดีนิ จังหวัดชลบุรี 
ทีตงั : โฉนดเลขที 49992 เลขทีดิน 77 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

โฉนดเลขที 47813 เลขทีดิน 1 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 
คูส่ญัญา : นายตอ่ศกัด ิโลห์ไพศาลกฤช 
เนือทีดิน : 7-0-30 ไร่ 
คา่เช่า : 300,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตงัแตว่นัที 15 กมุภาพนัธ์ 2554 ถึง วนัที 14 กมุภาพนัธ์ 2557) และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 

 
บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าทดีินและสงิปลกูสร้าง จากนางสาวพิน บญุช่วย เพือใช้เป็นทีตงัศนูย์ซอ่มหนกัรถบรรทกุ 

โดยมีรายละเอียดสญัญา ดงัน ี
สัญญาเช่าช่วงทดีนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทีตงั : โฉนดเลขที 16586 เลขทีดิน 166 ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย(พระราชวงั) จ.พระนครศรีอยธุยา 13170  
คูส่ญัญา : นางสาวพิน  บญุช่วย 
เนือทีดิน : 8 ไร่ 
คา่เช่า : 220,000 บาท / ปี 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตงัแตว่นัที 15 ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัที 15 ธนัวาคม 2558) 
 

       4.3.3  สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัทฯ ทําสญัญาให้เช่าพืนทีอาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พืนทีอาคาร

และโรงงาน เพือใช้เป็นทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทย่อย และพืนทีอาคารสํานกังานสาขาในกรุงเทพฯ ชนั 2 เพือใช้เป็น
สาํนกังานสาขาของบริษัทย่อย รวมทงัทําสญัญาให้เช่าพืนทีอาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั (บริษัททีมีความ

เกียวโยงกับผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พืนทีอาคารสํานักงานใหญ่ เพือใช้เป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัท

ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดสญัญาทงั 3 ฉบบั ดงันี 
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สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน 

ทีตงั : ทีดินโฉนดที 11622 เลขทีดิน 39 หน้าสาํรวจ 4968 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 

40000 
คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
พนืทีเช่า : บางสว่นของโฉนดด้านทิศตะวนัออก พืนทีเช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)  
คา่เช่า : 200,000 บาท / เดือน  
ระยะเวลา : 3 ปี (ตงัแตว่นัที 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วนัที 31 ตลุาคม 2557) 
 
สัญญาให้เช่าพืนทอีาคารสาํนักงานชัน 2  

ทีตงั : เลขที 96/25 หมูท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส ี กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 

10210 
คูส่ญัญา : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั 
คา่เช่า : 20,000 บาท / เดือน 
ระยะเวลา : 3 ปี (ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2555 ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2557) 
 
สัญญาให้เช่าพืนทอีาคารสาํนักงาน  

ทีตงั : เลขที 265 หมูท่ี 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
คูส่ญัญา : บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จํากดั 
คา่เช่า : 30,000 บาท / เดือน (ชําระคา่เช่าครังเดียวภายในเดือนทีครบกําหนดอายสุญัญาเช่า) 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2557) 
 
      4.3.4  กรมธรรม์ 

คู่สัญญา : บริษัท นวกจิประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 
กรมธรรม์เลขที : F1QJSC-001-000 (KKD-FFPC-13) 
ประเภทกรมธรรม์ : ประกนัอคัคีภยั 
ทรัพย์สนิเอาประกนั : 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ระยะเวลา : 1 ปี (ตงัแตว่นัที 12 มิถนุายน 2556 ถึง วนัที 12 มิถนุายน 2557) 
จํานวนเงินเอาประกนั : 74,300,000 บาท (เจ็ดสบิสล้ีานสามแสนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 
 
 
4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มมีลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยวิธีราคาทนุรวมทงัสนิ 22.60 บาท หรือคิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 2.36 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี 
บริษัท ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการลงทุน 

(%) 
มูลค่าเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
CTV-TMT 20.00 99.99% 22.60 
  รวมมูลค่าเงนิลงทุน 22.60 
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นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพือเพิมศกัยภาพในการรับงาน โดยลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจทีรู้จกักนัมานานหรือบริษัททีมีชือเสียง เพือจดัตงักิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) 

สําหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการทีมีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและ

ทีมงาน อตัราการทํากําไรต้องเป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาคดัเลอืกพนัธมิตรทางธุรกิจทีน่าเชือถือ 

ทงัในเรืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชือถือของผู้บริหาร เพือป้องกนัความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการ

ร่วมงานกนัในอนาคต 
 สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสียง และสภาพ

คลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยทีมีศกัยภาพทีจะเกือหนนุและเอือประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสาํคญั และโครงการลงทนุแตล่ะครังจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที

ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิทีกําหนดไว้  ซงึบริษัทฯ มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า

ไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพือควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานทีสําคญัของบริษัทย่อยดงักล่าวให้

สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใด

ทีอาจสง่ผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ  ทมีีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 อยา่งมีนยัสาํคญั 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.6 - 1 

6. ข้อมูลทวัไป และข้อมูลสาํคัญอืน 
6.1 ข้อมูลทัวไป 
 
บริษัททอีอกหลักทรัพย์ 
ชือยอ่หลกัทรัพย์                             

: 

: 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

CHO ( จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000027 
ทนุจดทะเบียน : 270 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
มลูคา่หุ้นทีตราไว้ตอ่หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ 

:   

: 

:   

180 ล้านบาท (หนงึร้อยแปดสบิล้านบาทถ้วน) 

หุ้นสามญั  0.25 บาท (ยีสบิห้าสตางค์) 

ไมม่ี 
โทรศพัท์ : 043-341-412-18 

โทรสาร : 043-341-410-11 

ทีตงัสาํนกังานสาขา 1 (กรุงเทพฯ) : เลขที 96/25 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส ีกรุงเทพมหานคร 

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

(พระนครศรีอยธุยา) 
: 

: 

เลขที 62 หมู ่2 ตําบลลาํไทร อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 

โทรศพัท์  035-257085     โทรสาร 035-257086 
เว็บไซต์ (URL) : www.ctvdoll.co.th 

 

บริษัทย่อย : บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0405548000302 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบและตดิตงัตู้บรรทกุไฟเบอร์กลาส นําหนกัเบา 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที 265 หมู4่ ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท์ : 043-341-210-12 

โทรสาร : 043-341-242 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ทีตงัสาํนกังาน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ชนั 4 และ7 

 62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 02-2292800 
โทรสาร 

เว็บไซต์ (URL) 
: 

:   

02-26545427 

www.tsd.co.th 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 1.6 - 2 

บริษัทผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547036136 
ผู้สอบบญัชี – บริษัทฯ 

 

ผู้สอบบญัชี – บริษัทยอ่ย 

: นายพิศษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์                ทะเบียนเลขที 2803 

นายเมธี รัตนศรีเมธา                        ทะเบียนเลขที 3425 

นายกรมณัฑ์  จตรุพรพรหม               ทะเบียนเลขที 6210 
ทีตงัสาํนกังาน : 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที 89 ซอยวดัสวนพล ู

ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 02-6307500 

โทรสาร : 02-6307506 

   

6.2 ข้อมูลสาํคัญอืน 
 6.2.1  การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการพฒันาเทคโนโลยีและคณุภาพของผลติภณัฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีรูปแบบทีทนัสมยั เพือตอบสนองตอ่ความต้องการ

ของลกูค้าอยา่งสมบรูณ์ ควบคูก่บัการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็ว มีความแมน่ยํายิงขนึ โดยให้ความสาํคญักบัการ

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบไอที (IT) ในการทํางานตามแผนงานทีวางไว้ในแตล่ะขนัตอน ตงัแตเ่ริมร่างชินงานจนกระทงัสง่

มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า รวมไปถึงการให้คําแนะนําและบํารุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Remote service) ดงันนั ถึงแม้สนิค้า

ของบริษัทฯ จะถกูนําไปใช้งานยงัตา่งประเทศก็สามารถได้รับการบํารุงรักษาโดยทีมงานผู้ เชียวชาญของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

การวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบตวัถงัรูปแบบตา่งๆ ให้

เหมาะสมกบัประเภทงานขนสง่เฉพาะตามความต้องการของลกูค้าและเหมาะสมกบัแชสซีรถบรรทกุ รถพว่ง-กึงพว่งทีลกูค้าเลอืก
ไว้ รวมทงัพฒันาด้านเทคโนโลยีและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพือให้สนิค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิงขนึ มีความแข็งแกร่ง

ทนทานในขณะทียงัสามารถรับนาํหนกัได้มากทีสดุ ง่ายตอ่การบงัคบัควบคมุเพือความคลอ่งแคลว่ในการขนสง่ทกุสภาพถนน มี

ความเหมาะสมและทนตอ่ทกุสภาพอากาศในประเทศทีลกูค้านําสนิค้าไปใช้งาน 

บริษัทฯ ไมห่ยดุยงัในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หรืองานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยทีมวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ 

ได้ออกแบบนวตักรรมสนิค้ารูปแบบใหม ่และพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ อยา่งตอ่เนือง โดยทกุผลติภณัฑ์ทีบริษัทฯ ออกแบบหรือเป็น

ผู้คิดค้นนวตักรรมดงักลา่ว จะดําเนินการขอขนึทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้รับอนสุทิธิบตัรมาแล้วหลายรายการ 

อาทิ กลไกเปิด-ปิด ผนงัด้านข้างรถบรรทกุ, ชดุประกบัยดึคานเสริม, ชดุเพิมความยาวคานขวางแบบปรับได้, ชดุบนัไดลงิขนึ

หลงัคารถ, ชดุบนัไดขนึหลงัคาตู้ , ชดุบนัไดขนึลงรถ เป็นต้น นอกจากนียงัมีนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  กวา่ 100 รายการ ทีอยู่

ระหวา่งขนึทะเบียนขอรับอนสุทิธิบตัร หรือสิทธิบตัรการประดิษฐ์/สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีการวิจยัและพฒันา รถลาํเลยีงอาหารสําหรับเครืองบินแอร์บสั A380 ซงึปัจจบุนันบัวา่เป็น

เครืองบินทีมีขนาดใหญ่ทีสดุในโลก โดยร่วมกบัสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในการออบแบบโครงสร้างแบบ Fabricate X-Frame โดยใช้วสัด ุHigh-Tensile Grade ทีมีความแข็งแรงและมีนาํหนกั

เบา ทําให้สามารถปรับระดบัความสงูของโครงสร้างได้สงูสดุ 9 เมตร และได้มีการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัิสาํหรับ

ควบคมุเสถียรภาพและทิศทางการสง่อาหารแบบ 6 ทิศทาง เพือช่วยเพิมความสะดวกและลดเวลาในการปฏิบตัิงาน ทงันบีริษัทฯ 

ได้รับการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการวิจยัและพฒันาดงักลา่วจากสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลติให้มีความรวดเร็วขนึ ทําให้ลดระยะเวลาในการผลติลง ซงึเกิดจากการทีทีมงาน

ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลติได้ศกึษาวจิยั มีการวางแผน จดัเตรียม กําหนดขนัตอน ได้อยา่งเป็นระบบมากขนึ รวมถึงมกีารสลบั

ปรับเปลยีนขนัตอนการผลติให้เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลติโดยรวมได้ ในขณะทียงัคงรักษามาตรฐานการ
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ผลติ การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดมาตรฐานสากลตา่งๆ ทีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไมว่า่จะเป็น ISO 

9001, CE Mark, IATA เป็นต้น 
นอกจากจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้

ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร เพือเพิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบคุลากรทกุฝ่ายงาน โดยจดัให้มีการ

อบรมบคุลากรทงัการอบรมภายในบริษัทฯ และการอบรมจากผู้ เชียวชาญหรือสถาบนัชนันําภายนอกอยา่งสมําเสมอ 

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายเกียวกบัการวิจยัและพฒันา ปี 2554-2556 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คา่ใช้จ่ายการวจิยัและพฒันา 0.10 1.68 1.76 

รวม 0.10 1.68 1.76 
 
 

  6.2.2  โครงการในอนาคต 
 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพือรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนืองใน

อนาคต ดงันี 

โครงการ พันธมิตรทางธุรกิจ เงนิลงทุน ระยะเวลาโครงการ 
(ตัวเลขประมาณ)  

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ       

1.) โครงการผลิตและจําหน่ายรถเข็นภายในสนามบิน HANAOKA SHARYO 5.00 ล้านบาท ปี 2557-2559 

2.) โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชนั All Information Technology   

2.1 หุน่ยนต์ชว่ยงานในโรงงานอตุสาหกรรม   15.00-20.00 ล้านบาท ปี 2555-2558 

2.2 หุน่ยนต์กรีดยางและเก็บนํายาง   20.00 ล้านบาท ปี 2555-2559 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย       

1.) โครงการสร้างโรงผลิตฉนวนโพลียรีูเทนโฟม (PU Foam)  --- 30.00 ล้านบาท ปี 2557-2558 
 

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ 

1. เมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกบั HANAOKA SHARYO CO.,LTD. (“HS”) 

จากประเทศญีปุ่ น ซึงเป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายในสนามบิน อาทิ รถเข็นแบบเตียทีใช้ภายในอาคารผู้ โดยสารท่า

อากาศยาน (รถ Dolly), รถลาํเลยีงกระเป๋าในสนามบิน เป็นต้น ซงึเป็นการร่วมผลติในรูปแบบตราสินค้าร่วม (Co band) มีการ

แบง่สดัสว่นและพืนทีขายชดัเจน ปัจจบุนัทงั 2 บริษัทอยูร่ะหวา่งสง่พนกังานศกึษาและให้ความรู้เกียวกบัรายละเอียดสนิค้า  

 ทงัน ีบริษัทฯ คาดวา่จะกนัพืนทีในบริเวณโรงงานของบริษัทฯ สว่นหนงึเพือติดตงัระบบการผลติสาํหรับผลิตภณัฑ์ที

ทําการตลาดร่วมกบั HS โดยใช้เงินลงทนุในการติดตงัระบบการผลติประมาณ 2-3 ล้านบาท และคาดวา่จะรับรู้รายได้ประมาณ

กลางปี 2557 บริษัทฯ มีการแบง่สญัญาออกเป็น 3 แบบ ดงันี 

สัญญา ออกแบบ ผลิต จาํหน่าย 
แบบที 1 HS CTV-Doll HS 
แบบที 2 ร่วมกนั CTV-Doll ร่วมกนั/1 

แบบที 3 CTV-Doll CTV-Doll HS 
หมายเหต ุ: /1 = แบง่พืนทีการจําหน่ายตามพืนทีจําหน่ายเดิมของแตล่ะบริษัท โดยถ้ามีการขยายพืนที จําหน่ายใหม่ อาจมีข้อตกลง

เป็นแบบแบง่ผลกําไร (Profit Sharing) 
 บริษัทฯ ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมการลงทนุในการผลิต “รถลากตู้

ลําเลียงสมัภาระผู้ โดยสารขึนเครืองบิน (Container Dolly)” ซึงเป็นหนึงในผลิตภณัฑ์ทีจะร่วมกันทําการตลาดกับ HS โดย

บริษัทฯ จะดําเนินการตามขนัตอนการออกบตัรสง่เสริมการลงทนุตอ่ไป 
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2. โครงการวิจยัและพฒันาระบบออโตเมชนั ซงึอยูร่ะหวา่งศกึษาข้อมลู และวิจยัพฒันาต้นแบบ อาทิ  

2.1. หุ่นยนต์ช่วยงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ได้ดําเนินการเซ็นสญัญาจ้างทีปรึกษาโครงการวิจยัและพฒันาหุ่นยนต์

ต้นแบบแล้วเมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2555 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 18 เดือน ซึงจะได้ต้นแบบหุ่นยนต์ จากนนัทํา

การทดสอบ และทดลองใช้งานในสายการผลติของบริษัท ประมาณ 2 ปี จนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกจําหน่ายเชิง

พาณิชย์ได้ คาดการณ์ว่าจะเริมผลิตเพือจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 วัตถุประสงค์หลกัของการพัฒนา

หุน่ยนต์ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรม ก็เพือร่วมพฒันาระบบการผลิตสินค้าให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีทีลาํสมยัใน

ต้นทนุแบบประหยดั ทําให้กําลงัการผลติสงูขนึ และเพิมมลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะออกแบบหุน่ยนต์

ช่วยงานในโรงงานอตุสาหกรรมให้สงัการใช้งานได้ง่าย เน้นกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 

2.2. หุ่นยนต์กรีดยางและเก็บนํายาง : บริษัทฯ ได้หยดุการวิจัยไว้ก่อน โดยมีแผนทีจะทุ่มเทพฒันาหุ่นยนต์ช่วยงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความคืบหน้าก่อน และคาดว่าน่าจะดําเนินการวิจัยและพฒันาหุ่นยนต์ต่อ จนได้หุ่นยนต์

ต้นแบบในปี 2559 โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาหุน่ยนต์กรีดยางและเก็บนํายาง เพือเพิมความสะดวกสบาย

ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเป็นช่องทางในการขยายรายได้ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย 

1. พฒันาและสร้างโรงผลติฉนวน PU Foam ซงึจะช่วยลดต้นทนุการซือฉนวน PU Foam ได้ประมาณ 30%-40% คาดว่าจะ

เริมลงทนุในปี 2558  
 

โครงการทีบริษัทฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการนําเสนอหรือเข้าประมูลรับงาน 
 บริษัทฯ มีโครงการทีอยูร่ะหวา่งดําเนินการนําเสนอหรือเข้าประมลูรับงานในโครงการตา่งๆ ทงัของภาครัฐและ

เอกชน สรุปได้ดงัน ี

โครงการ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

มลูคา่โครงการ 
(ตวัเลขประมาณ) 

ระยะเวลาโครงการ 
(คาดการณ์) 

1.) โครงการงานซอ่มบํารุงยานยนต์ในอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศทีเป็นผลงานออกแบบของ BAE SYSTEMS 

BAE SYSTEMS/1 ปีละ 100 ล้านบาท ปี 2557 

2.) โครงการผลติรถโดยสารทีใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
ขนาด 30 ทีนงัขนึไป/2 

--- 2,200 ล้านบาท ปี 2557-2558 

หมายเหต ุ : /1 - BAE SYSTEMS เป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศรายใหญ่อนัดบั2ของโลก จากประเทศสหราชอาณาจกัร (ปัจจบุนั 

บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) จาก BAE SYSTEMS แล้ว และอยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดเกียวกบั

ความร่วมมือทางธุรกิจ) 

               /2  - บริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ตงัแตว่นัที 22 พฤศจิกายน 2553 ถึง วนัที 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีกําลงัการ

ผลิตรถโดยสารทีใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,000 คนั/ปี (คํานวณจากเวลาทํางาน 16 ชวัโมง/วนั : 1 ปี = 300 วนั) 
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ส่วนท ี2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,080 ล้านหุ้น 

(หนึงพนัแปดสิบล้านหุ้น)  มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยีสิบห้าสตางค์) โดยมีทุนทีเรียกชําระแล้ว 180.00 ล้านบาท 

(หนึงร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 720.00 ล้านหุ้น (เจ็ดร้อยยีสิบล้านหุ้น) มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท (ยีสบิห้าสตางค์)   ทงัน ีทนุจดทะเบียนสว่นทีเหลือจํานวน 90.00 ล้านบาท เป็นสว่นทีรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท รุ่นที 1 (ศกึษารายละเอียดในหวัข้อ 7.3.1 หน้า 2.7-2) 

 บริษัทได้นําหุ้นสามัญเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเริมทําการซือขาย

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2556 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 27 ธนัวาคม 2556 มีดงัน ี
 

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. กลุม่นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 
1.1 นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย 

1.2 นางวาสนา  ทวีแสงสกลุไทย 

368,107,200 

326,507,200 

41,600,000 

51.13 

45.35 

5.78 

2. PTLT Intertrade L.L.C./1 26,000,000 3.61 

3. นายสรุพล  ทวีแสงสกลุไทย 22,360,000 3.10 

4. น.ส.อศันา  ทวีแสงสกลุไทย 20,167,600 2.80 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  17,312,900 2.41 

6. นายพฒุิพฒัน์  เวศย์วรุตม์ 17,288,900 2.40 

7. น.ส.รุ่งทิวา  ทวีแสงสกลุไทย 15,600,000 2.16 

8. นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี 9,670,000 1.34 

9. กลุม่ DOLL/2 

9.1 DOLL FAHRZEUGBAU AG 

9.2 KALSTAR (S) PTE LTD 

9,460,000 

4,730,000 

4,730,000 

1.32 

0.66 

0.66 

10. นายปิยะพงศ์  รัตนสมัพนัธ์ 7,730,400 1.07 

รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 513,697,000 71.34 

หมายเหต ุ: /1 = บริษัท พีทีแอลที อินเตอร์เทรด แอล.แอล.ซี จํากดั เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 /2 = กลุม่ DOLL ประกอบด้วย DOLL Fahrzeugbau AG เป็นบริษัทในประเทศเยอรมนั และ บริษัท คาร์ลสตาร์ พีทีอี จํากดั 

เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

1. ข้อมูลเกียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

(มหาชน) รุ่นที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CHO-W1”) 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบชืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลียนมือได้ 

วนัทีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน : วนัที 20 พฤศจิกายน 2556 (เริมซือขายวนัที 20 พฤศจิกายน 2556 ) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
จํานวนหลกัทรัพย์ทีออกเสนอขาย : 360,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : หนว่ยละ 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในอตัรา 2 หุ้นเดิม : 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดง

สทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ 
จํานวนหลกัทรัพย์ทีจดัสรร : 359,899,980 หนว่ย 
จํานวนหุ้นทีรองรับการใช้สทิธิ : 359,899,980 หุ้น (มลูคา่ทีตราไว้ 0.25 บาทตอ่หุ้น) 
วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัที 28 ตลุาคม 2556 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดง

สทิธิ 
: วนัที 27 ตลุาคม 2559 และเป็นวนัใช้สิทธิครังสดุท้าย (ใบสําคญัแสดงสิทธิจะพ้น

สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 

0.50 บาทตอ่หุ้น 

** โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลงัตาม

เงือนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกําหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของ

บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาด) 
ระยะเวลาใช้สทิธิ : กําหนดวันใช้สิทธิครังแรกวันที 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทุกวันทําการ

สดุท้ายของไตรมาสถดัๆไป โดยกําหนดวนัใช้สทิธิครังสดุท้ายวนัที 27 ตลุาคม 2559 

 

2. รายละเอียดการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
  ผู้ลงทุนสัญชาตไิทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ 

รวม 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย 4 3,242 4 2 3,252 
จํานวนหุ้นทีได้รับจดัสรร 2,097,800 339,782,580 17,854,500 165,100 359,899,980 
สดัสว่นทีได้รับจดัสรร 0.58% 94.41% 4.96% 0.05% 100.00% 

หมายเหต ุ: ข้อมลูการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที 28 ตลุาคม 2556 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิทีเหลือหลงัจากหกัเงิน

สาํรองตา่งๆ ทกุประเภท ตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอืนใดและการจ่ายเงินปัน

ผลนนัไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ทงันี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงือนไขทีการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น อาทิ ใช้

เป็นเงินลงทนุเพือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทนุสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้  หรือกรณีมีการเปลียนแปลงสภาวะตลาด

ซึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทังนี มติของ

คณะกรรมการบริษัททีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพือขออนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2554-2556 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) 20.06 13.74 30.34/2 

เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 0.00 0.00 10.80/3 

อตัราการจ่ายเงินปันผล/1 (%) 0.00% 0.00% 35.60%/4 

หมายเหต ุ:  

  /1 = อตัราการจา่ยเงินปันผล = เงินปันผลจา่ย / กําไรสทุธิ ก่อนหกัขาดทนุสะสม และสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมคงเหลือจํานวน 22.50 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) 

  /2 = กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หกัขาดทนุสะสม และสํารองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือตามบญัชีเทา่กบั 10.94 ล้านบาท 

  /3 =เงินปันผลจา่ยปี 2556 เป็นมติจากคณะกรรมการบริษัท จะมีผลเมือทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2557 ในวนัที 9 เมษายน 2557 อนมุตัิ 

  /4 = กําไรสะสมทีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลตามกฎหมายเทา่กบั 10.94 ล้านบาท เทียบกบัอตัราการจา่ยเงินปันผล เทา่กบัร้อยละ 98.72 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทังหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 
 
8.1 คณะกรรมการ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนครังการประชุม
คณะกรรมการ 

การเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ 

1. นางเพ็ญพิมล   เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 8 8 
2. นายสรุเดช   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 8 
3. นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 4 
4. นายศิริวฒัน์   ทวีแสงสกลุไทย กรรมการ 8 6 
5. นายอนสุรณ์   ธรรมใจ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 8 

6. นายอาษา   ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 8 

7. นายชชัวาล   เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 6/1 

หมายเหต ุ : รายละเอียดของกรรมการทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

        /1=  นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระและกรรมการ  
ตรวจสอบทีลาออก 

 โดยมีนางสาวยิงหทยั  ปอนพงังา เป็นเลขานกุารบริษัท 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท : นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

ลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : ไมม่ี 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

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

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 
ซงึจบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติชนัสงู (การสอบบญัชี) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จํานวน 10 คน ประกอบด้วย 

รายชือ ตาํแหน่ง 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการบริหาร 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ กรรมการบริหาร 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั กรรมการบริหาร 
6. Mr.Sven Markus Gaber กรรมการบริหาร 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั กรรมการบริหาร 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง กรรมการบริหาร 
9. นายอภิชยั ชมุศรี กรรมการบริหาร 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล กรรมการบริหาร 

 
8.2 ผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัท 
 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 10 คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : รายละเอียดของผู้บริหารทกุคนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
 

รายชือ ตาํแหน่ง 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
4. นางสมนกึ แสงอินทร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – การเงิน 
5. นายประสบสขุ บญุขวญั รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร - การตลาดในประเทศ 
6. Mr.Sven Markus Gaber รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร - การตลาดตา่งประเทศ 
7. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – ทวัไป 
8. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – การผลติ 
9. นายอภิชยั ชมุศรี รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – ความเสยีง 
10. นายนิรุต ิ สมุงคล รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร – ออกแบบวิศวกรรม 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 
 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตงันางสาวยิงหทยั  ปอนพงังา  ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพือทําหน้าที
จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทงัจดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามทีกฎหมายกําหนด โดยเลขานกุารบริษัททีคณะกรรมการแต่งตงั
ขนึเป็นผู้ทีคณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานกุารบริษัท 
 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวนัที 15 มีนาคม 2556 มีมติอนมุตัิหลกัการในการกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ รวมทงัในกรณีทีบริษัทฯ จะจัดตงัขึนในอนาคต อาทิ คณะกรรมการพิจารณาความเสียง , 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นต้น แบง่เป็นดงันี 

8.4.1 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ  
ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เบียประชมุ : แตท่งันไีมเ่กิน 1,000,000 บาท แบง่เป็นดงันี 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาทตอ่การประชมุ 
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 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ โดยเริม
ตงัแตเ่ดือนมีนาคม 2556 แบง่เป็นดงันี 

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

 คา่ตอบแทนรายปี (เงินโบนสั) : ไมเ่กินร้อยละ 1 ของผลกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมายและอืนๆ 
แต่ทงันีเงินโบนสัสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556 ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจ
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรรให้แก่กรรมการแตล่ะคน 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ปี 2554-2556 

รายชือคณะกรรมการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- 8/8 -- 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 7/7 12/12 -- 8/8 -- 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 7/7 12/12 -- 4/8 -- 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย -- 1/12 -- 6/8 -- 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ -- 0/12 0/1 8/8 8/8 
6. นายอาษา ประทีปเสน -- 1/12 1/1 8/8 8/8 
7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- -- 6/8 8/8 

หมายเหต ุ: 1) ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2555 เมือวันที 28 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตงักรรมการเพิม 5 คน เพือดํารงตําแหน่ง
กรรมการ จํานวน 2 คน และเพือดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน และทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครังที 2/2556 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติแตง่ตงันายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เนืองจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนหนึงได้ลาออกจากตําแหน่ง 

 2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทงั 3 คน ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครังที 1/2556 เมือวนัที 5 มีนาคม 2556 
 3) เมือวนัที 10 มิถนุายน 2556 มีกรรมการบริษัทคนหนึงได้ลาออกจากตําแหน่ง สง่ผลให้มีกรรมการบริษัทคงเหลือจํานวน 7 คน 
                      4) นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์ ได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 

12/2555 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2555  

ข) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการ 
 เบียประชมุ : (ไมร่วมผู้ทีดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารบริษัท) 

- ประธานคณะอนกุรรมการ   10,000 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการทีเป็นสมาชิกของคณะอนกุรรมการ   8,000 บาทตอ่การประชมุ 

สรุปคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2554-2556 

รายชือคณะกรรมการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ -- -- -- -- -- 80,000 -- 80,000 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 70,000 -- 70,000 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 40,000 -- 40,000 
4. นายศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย -- -- 10,000 -- 10,000 50,000 -- 50,000 
5. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ -- -- -- -- -- 72,500 210,000 282,500 
6. นายอาษา ประทีปเสน -- -- 10,000 -- 10,000 70,000 170,000 240,000 
7. นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กลุ -- -- -- -- -- 60,000 170,000 230,000 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนกรรมการปี 2555 ได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 4/2555 เมือวนัที 24 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดคา่

เบียประชมุจํานวน 10,000 บาท/การประชมุ/คน โดยเริมจา่ยคา่เบยีประชมุครังแรกเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2555 
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ค) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุน
สาํรองเลยีงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น โดยไมร่วมคา่เบียประชมุกรรมการ  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 7 4.76 8 7.77 10 8.64 
โบนสั 7 0.26 8 0.51 10 0.53 
สวสัดกิาร อาท ิเงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ เงิน
สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน เป็นต้น 

 
7 

 
0.04 

 
8 

 
0.92 

 
10 

 
0.77 

รวม  5.06  9.20 10 9.94 
หมายเหต ุ: - บริษัทฯ จดัตงักองทนุสํารองเลยีงชีพเมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2555 
 - บริษัทฯ มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือเป็นสวสัดิการพนกังาน ตงัแตปี่ 2547 

 - บริษัทฯ มีการตงัค่าใช้จ่ายประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัตงัแต่ปี   
2554 ซงึคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์อิสระ และมีผู้บริหาร 1 คน ครบเกษียณอาย ุแตย่งัคงทํางานให้กบับริษัทฯ ตอ่ 

                    -  บริษัทฯ มีการแตง่ตงัผู้บริหารเพิม 2 คน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 6/2556 เมือวนัที 4 มิถนุายน 2556 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน 

(ก) คา่ตอบแทนอืนของคณะกรรมการ 

  - ไมม่ี – 

(ข) คา่ตอบแทนอืนของคณะอนกุรรมการ 

  - ไมม่ี – 

(ค) คา่ตอบแทนอืนของผู้บริหาร 

 เงินกองทนุสาํรองเลยีงชีพ : บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลยีงชีพเมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2555 โดย
บริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลยีงชีพสาํหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทงัสนิ 0.00 บาท เนืองจากผู้บริหารสมคัรเป็นสมาชิกเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

 เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ : บริษัทฯ ได้จดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือเป็นสวสัดิการพนกังาน ตงัแตปี่ 
2547 โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นคงทีของแตล่ะชว่งของเงินเดือนประมาณร้อยละ 0.83 โดยในปี 
2556 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาํหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทงัสนิ 72,000 บาท (ข้อมลู
แสดงรวมในตารางคา่ตอบแทนผู้บริหารแล้ว) 
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8.5 บุคลากร 
8.5.1 จาํนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2554-2556 บริษัทมีจํานวนบคุลากรตาํแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

  จาํนวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

1. พนกังานประจํา    
- ฝ่ายการเงิน 7 7 8 
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ 13 12 13 
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4 3 3 
- ฝ่ายทวัไป 185 134 140 
- ฝ่ายการผลิต 249 245 236 

2. พนกังานรายวนั -- -- -- 
รวม 458 401 400 

 
8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ในรูปเงินเดือน โบนสั คอมมิชชนั/1  
และเงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ 

55.16 62.12 90.32 

รวม 55.16 62.12 90.32 
หมายเหต ุ : /1 = บริษัทมีข้อกําหนดในการจา่ยคา่คอมมิชชนั ให้พนกังานฝ่ายขายทกุคน โดยวิธีการคํานวณจะขนึกบัข้อตกลงทีทําไว้กบั

บริษัท ซงึบริษัทจะจา่ยคา่คอมมิชชนัเข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสนิเดือน ของเงินเดือนในแตล่ะเดือน 
 

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทมีการกําหนดนโยบายเกียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทอย่างต่อเนือง โดยเน้นการสง่เสริมและการให้
ความรู้เพือพฒันาความสามารถให้แก่บคุลากรของบริษัท โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจดัสง่พนกังานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทงัหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคมุดแูลและคําแนะนําจากผู้บงัคบับญัชา โดยในการปฏิบตัิงาน บริษัทได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของบคุลากรใน
แตล่ะโครงการ เพือให้บคุลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานทีหลากหลายและกว้างมากขนึ อีกทงั ยงัเป็นการเพิมทกัษะความรู้และ
ความชํานาญในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากน ีบริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการสร้างขวญัและกําลงัใจ
ให้กบับคุลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานอยา่งตอ่เนืองตามความเหมาะสม โดยคา่ใช้จ่าย 
เกียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีทีผา่นมา สามารถแสดงได้ดงัตาราง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาํ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คา่ฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 0.33 0.71 3.78 
รวม 0.33 0.71 3.78 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
  

 คณะกรรมการบริษัทคาํนงึถึงความสาํคญัของนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดี (The Principles of 

Good Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพือให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการทีโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ และเพิมความเชือมนัให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอยา่งสมําเสมอ 

นอกจากนีบริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสยีงบริษัทพยายาม

ควบคมุและบริหารความเสยีงอยา่งใกล้ชิด และคํานงึถงึเรืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดาํรงไว้ซงึความเป็นธรรมตอ่คูค้่า 

ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ ซงึมีสาระสาํคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงัน ี
 
หมวดท ี1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอยา่งเทา่เทียม โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิตา่งๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิ

เพือสร้างความมนัใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขนัพืนฐาน ดงัน ี  
1) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอยา่งสมําเสมอ โดยการแจ้งให้

ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
2) การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกใช้และจดัเตรียมสถานทีทีสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวนั

และเวลาทีเหมาะสม 
3) บริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทงัข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ

สาํหรับการพิจารณา ทงัฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 

7 วนั ซึงเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือ ตามทีกฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้ นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกําหนดให้มี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาํคญัๆ หรือตามทีกฎหมายกําหนด 
4) ก่อนเริมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคบัของ

บริษัท การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทงัการตงัคําถาม

ใดๆ ตอ่ทีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานทีประชุม กรรมการ และกรรมการทีดํารงตําแหน่ง

เฉพาะเรืองตา่งๆ ได้เข้าร่วมประชมุเพือให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทงัน ีประธานกรรมการหรือประธาน

ทีประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม

หรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที 
5) หลงัเสร็จสนิการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อนตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซือขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทกึการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง โดย

มีเนือหาทีประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนบัทุกๆ 

วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นทีสําคญั เป็นต้น เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่ไปยงั

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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หมวดท ี2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 
1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืมอบอํานาจโดยเสนอรายชือกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

คดัเลอืกเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการประชมุผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระตา่งๆ แทน ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระ

ได้เอง 
2) กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพือขอเสนอให้เพิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเรืองใดเรือง

หนึงไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี

ความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวก

ในการนําเสนอวาระดงักลา่วเข้าทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
3) กรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพือขอเสนอชือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยได้แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและหนงัสือ

แสดงความยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน

ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายทีจะพิจารณาบุคคลดงักลา่วเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนด

ออกตามวาระในแตล่ะปี และนําเสนอเข้าทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 
4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบตัิงานของพนกังาน

ในหวัข้อจริยธรรม ซงึได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 
5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสําคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ 

โดยบริษัทจะแจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครังไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เปิดทําการซือขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้ บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพือ

ประโยชน์แหง่ตน อีกทงักรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครังทีมีการซือ

หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 
 
หมวดท ี3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพือให้เกิดความ

มนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ทีเกียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า 

ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพือให้สามารถ

ดําเนินกิจการตอ่ไปได้ด้วยดี มีความมนัคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ทีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพือสร้างความสําเร็จในระยะยาว 

โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิในเรืองดงักลา่ว ดงันี 
1) ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม 
2) การซอืสนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเงือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาทีตกลงกนั 
3) เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในด้านคณุภาพสนิค้า และการให้บริการ 
4) ปฏิบตัิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีทีให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัทีดี หลกีเลยีงวิธีการทีไมส่จุริต เพือทําลายคูแ่ขง่ทางการค้า 
6) มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทงัให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนเพือเกือกูล

สงัคมในวาระและโอกาสทีเหมาะสม 
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หมวดท ี4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืนๆ ตอ่สาธารณะผา่นช่องทางต่างๆ ตามเงือนไข

ทีกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนนั บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเพือแสดงถึงความโปร่งใสใน

การดําเนินธุรกิจ คือ 
1) เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าทีในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จํานวนครังของการ

ประชมุและจํานวนครังทีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีทีผา่นมา 
2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู รวมทงัรูปแบบ หรือลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

 
 ทงัน ีข้อมลูตา่งๆ เหลา่นีนอกจากจะได้เปิดเผยสูส่าธารณะผ่านทางสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

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

หมวดท ี5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ 

ทีเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้

ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที

กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมันคงสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทงัดูแลให้มี

กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสียง การรายงานทาง

การเงิน และมีการติดตามผลการดําเนินการอยา่งสมําเสมอ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัททีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน 3 คน และกรรมการ

บริษัททีไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการทีมีคุณสมบตัิเป็นอิสระจํานวน 3 คน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทงัคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการทีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทได้แต่งตัง 

คณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี และดํารงตําแหนง่

ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวนัทีได้รับแต่งตงั โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการ

ดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการทีเป็นตวัเงินไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนมุตัิ

จากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ดงัน ี 
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
2) คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัทีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพ

ในการปฏิบตัิหน้าทีให้กบับริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายตอ่การเข้าใจ 
4) เป็นอตัราทีเทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมาย

ทีเกียวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชมุพิเศษเพิมตามความจําเป็น โดย

ประธานกรรมการในฐานะประธานในทีประชุมจะสง่เสริม ให้มีการใช้ดลุยพินิจทีรอบคอบและจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอใน

การประชมุ เพือทีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเรืองและสามารถอภิปรายปัญหาสาํคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทวักนั โดยบริษัทจะนําสง่

หนงัสอืนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ก่อนวนัประชุมพร้อมทงักําหนดให้กรรมการมีหน้าทีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง เว้นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็น 

นอกจากนบีริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการจดัให้มกีารจดัทํารายงานทางการเงิน        ซงึรวมถึงงบการเงินของบริษัท 

งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทงัน ี รายงานทาง

การเงินดงักลา่วจดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและเป็นที

ยอมรับ และถือปฏิบตัิอยา่งสมําเสมอ รวมทงัได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม เพือให้คณะกรรมการร่วมกัน

พิจารณาผลงานและปัญหา ซงึผลการประเมินนนั คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการใน

การปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทจะสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าที รวมทงัพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสงูขององค์กรต่างๆ อย่าง

สมําเสมอ โดยหลกัสตูรเบืองต้นทีกรรมการบริษัทเข้าร่วมสมัมนาเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ซึงได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ทงัน ีเพือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัท ตอ่ไป 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

            โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทงัหมด 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 12/2555 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติ

กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าทีของกรรมการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
     ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนมุตัินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 
3. พิจารณาอนุมตัิแต่งตงับุคคลทีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดใน พ .ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบทีเกียวข้องกบั

ตําแหนง่กรรมการ ในกรณีทีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืนนอกจากออกตามวาระ 
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4. พิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงัเป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ตอ่ไป 
5. พิจารณาแตง่ตงักรรมการบริหาร โดยเลอืกจาก ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการของบริษัท พร้อมทงักําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลยีนแปลงชือกรรมการซงึมีอํานาจผกูพนับริษัท ได้ 
7. แต่งตงับคุคลอืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้

บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซงึคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน 

เปลยีนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนนัๆ ได้ 
8. พิจารณาอนุมตัิการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากที

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทงัน ีในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกบั

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
9. พิจารณาอนมุตัิการทํารายการทีเกียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น ทงันี ใน

การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมือเห็นได้วา่บริษัท มีกําไรพอสมควรทีจะทําเช่นนนั และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
 

 ทังนี กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอืนใด ซึงมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืองนนั 
 

 นอกจากนนั ในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ ถือ หุ้น ด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมด ของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสาํคญั 
 การซอืหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาทีเกียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททงัหมด หรือบางสว่นทีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 
 การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 การอืนใดทีได้กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ /หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว

ข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิ รายการทีเกียวโยงกนั เป็นต้น 
 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน ีหมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ของปีทีได้รับการแตง่ตงั จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซงึพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการเสนอชือ

และแตง่ตงัเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
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 ทงันี การมอบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุัติรายการทีตน

หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) สําหรับทงั
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

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

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน คือ นายชชัวาล เตรียม

วิจารณ์กลุ ซงึจบการศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสงู (การสอบบญัช)ี จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดงันี 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป มีการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเชือถือได้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง

กฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตงัผู้ สอบบัญชีของบริษัท กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี รวมถึงการดํารงความอิสระให้ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน 
5. สอบทานเพือมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลทีเกียวโยงกนั 
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และ

งบประมาณประจําปี 
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตงั ถอดถอน โยกย้าย เลกิจ้างและพิจารณาความดีความชอบ  มอบหมาย

งานและรวมถึงการดํารงไว้ซงึความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9. ปฏิบตัิงานอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ด้วย เช่น  
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกําหนดของบริษัทตลอดจนดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตาม     

ข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องรวมทงันโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสยีงของบริษัท 
- ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
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- ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ทีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามทีกฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง

รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อนึง ในการปฏิบตัิหน้าทีและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 
 

วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนันบัจากวนัทีได้รับ

แตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในทีนี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น ของปีทีได้รับการแตง่ตงั จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ

เสนอชือและแตง่ตงัเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

     ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพือขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพือขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเออืตอ่สภาพธุรกิจ 
4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสินเชือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพือการลงทนุ และคา่ใช้จ่ายเพือการดําเนินงานตา่งๆ ตาม

ผงัอํานาจอนมุตัิ 
5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทงัเรืองการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การวา่จ้าง และการเลกิจ้างของพนกังานของบริษัท ทีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจมอบหมายให้

กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 
6. กํากับดูแล และอนุมตัิเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตงัหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล

หนึงหรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามทีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ

บริหารสามารถยกเลกิ เปลยีนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนนัๆ ได้ 
7. ปฏิบตัิหน้าทีอืนใด ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 ทงัน ีการมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนนั กําหนดให้รายการทีกรรมการบริหาร หรือบคุคล

ทีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหาร

ซงึมีสว่นได้เสยีในเรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ซึงการอนมุตัิรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ดงักลา่วอาจต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที

เกียวโยงกนั พ.ศ.2546 
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      9.2.4  คณะผู้บริหาร 

     ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
1. กําหนดและเสนอกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ดําเนินการตามกลยทุธ์และแผนทางธุรกิจทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจทีเกียวข้องกบัทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ รวมทงัธุรกิจใหม่ทีมีความเป็นไปได้ เพือเพิมรายได้

ให้แก่บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ เพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ดําเนินการและปฏิบตัิภารกิจทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5. สงัการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บนัทกึ เพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
6. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสินเชือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพือการลงทนุ และค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินงานต่างๆ ตาม

ผงัอํานาจอนมุตัิ 
7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนกังาน เพือปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจทีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกับรรษัทภิ

บาลทีดีในการดําเนินธุรกิจ 
9. สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน เพือเพิมศกัยภาพขององค์กร 
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนําเสนอการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและเงินปันผลประจําปี เพือนําเสนอ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
 

 ทงันี การมอบอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง

อํานาจทีทําให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สามารถอนุมัติรายการทีตน หรือบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
สรุปตารางอาํนาจอนมุตัิทวัไป 

ตาํแหน่ง 
การอนุมัติรับงาน / 
เข้าประมูลงาน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติเงนิลงทุน 
(บาท / รายการ) 

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทวัไป 
(บาท / รายการ) 

คณะกรรมการบริษัท เกินกวา่ 1,000,000,000 เกินกวา่ 50,000,000  

คณะกรรมการบริหาร 100,000,000 - 
1,000,000,000 20,000,000 - 50,000,000 เกินกวา่ 2,000,000/2 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 10,000,000 - 100,000,000 ไมเ่กิน 20,000,000 100,000 - 2,000,000 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - 20,000 - 100,000 
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ไมเ่กิน 10,000,000 - ไมมี่อํานาจอนมุตัิ - ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2556 เมือวนัที 5 มีนาคม 2556 มีมติอนมุตัิตารางอํานาจอนมุตัิทวัไปดงักลา่ว 
  /1 = รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารอนมุตัิเงินเฉพาะในเรืองทีเกียวข้องกบัอํานาจหน้าทีของตนเอง 
  /2 = ค่าใช้จ่ายทวัไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจําของโรงงานและสํานักงาน อาทิ ค่านํา ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และ

ไมใ่ชค่า่ใช้จา่ยทีเกียวข้องกับโครงการทีเข้าไปรับงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจํานวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการ

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารทกุรายการ ยกตวัอย่างค่าใช้จ่ายทวัไป อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายขายจะเข้าไปเสนองานลกูค้า

เบืองต้น คา่ใช้จา่ยกรณีฝ่ายบริการหลงัการขายจะเข้าไปประเมินงานซ่อมงานบริการต่างๆ เบืองต้นให้แก่ลกูค้า ค่าใช้จ่ายในการซือ

วสัดอุปุกรณ์สํานกังาน เป็นต้น 
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 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีการกําหนดงบประมาณรายปีสําหรับแต่ละปี  โดยผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหาร   ดงันนั ในกรณีทีฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึงมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณทีกําหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขอ

อนมุตัิงบประมาณเพิมเติมจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ นนัในทกุกรณี 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลอืกบคุคลทีจะแตง่ตงัเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท   บริษัทฯ ยงัไมม่ีการแตง่ตงัคณะกรรมการสรรหา

ขนึมาทําหน้าทีโดยเฉพาะ ทงันีบคุคลทีได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลทีมี

คณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที 

ทจ.28/2551 เรืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็น

บคุคลทีมีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกบัผู้บริหารของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ 

ทงันี กรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องไม่มีประวตัิกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยืนคําขออนุญาต 

รวมทงัไม่มีประวตัิถูกพิพากษาถึงทีสดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลทีฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ คําสงั มติ

คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสอืเวียนทีตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทงั

ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องทีอยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดจะต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท

จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายกําหนด 
2. ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตงักรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 

2.1. ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนงึ (1) หุ้นตอ่หนงึ (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงทีมีอยูท่งัหมดตาม 2.1 เลอืกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3. บคุคลซงึได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง

มีหรือจะพงึเลอืกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตงัในครังนนั ให้ประธานทีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 
3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่น

หนึงในสาม (1/3) และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั  ให้จบัสลากกัน สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ยืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนนัจะมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกไป

ถึงบริษัทฯ 
5. ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึง

ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
6. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึงมี

คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นนัจะ
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เหลอืน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซงึเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ

ทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในส ี(3/4) ของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู่ 
7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
8. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนงึเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที

ตามข้อบงัคบัในกิจการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการบริษัททีเป็นอิสระ จํานวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดํารง

ตําแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบแตล่ะคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญทีเหมาะสมตอ่ภารกิจ

ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรืองทีเกียวข้องตอ่การดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ

การเงิน 
4. คณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตงัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เพือทําหน้าทีปฏิบตัิงานในเรือง

เกียวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และอืนๆ ตามที

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทงันี นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนนัๆ 

ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตต่อ

สาํนกังาน ทงัน ีลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของสว่น

ราชการซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
3. ไมเ่ป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบคุคลทีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบ
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บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ

เงิน ซงึได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนนั 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
7. ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้

ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น

หุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
9. ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัททีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมเ่ป็นบคุคลต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัททีกําหนดไว้ดงันี 
1. เป็นกรรมการบริษัททีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือน

ประจําจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
2. เป็นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทงัในด้านการเงินและการบริหารงานใน

บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. เป็นกรรมการทีไมใ่ช่เป็นผู้ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการทีไม่ได้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ  1.0 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง ทงันีให้นบัรวมหุ้นทีถือ

โดยผู้ทีเกียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 
6. สามารถปฏิบตัิหน้าที แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ทีเกียวข้อง (หมายความ

รวมถึง ผู้ทีมีความสมัพนัธ์หรือเกียวข้องกบับริษัท จนทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น ลกูค้า 

เจ้าหนี ลกูหน ีหรือผู้ทีมีความเกียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว 
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหนง่หน้าทีและไมต่กอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่ใดๆ รวมถึง

ไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ทีจะทําให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพงึจะเป็น 
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8. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตงัใจทีจะเพิมพนูความรู้

เกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนืองเพือเพิมประสทิธิผลในการทํางาน 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยในตําแหนง่ตอ่ไปนีให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยตําแหนง่ ดงันี 

(1) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
(2) รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายตา่งๆ 

 ทงันี ทีประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอชือบคุคลทีเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิมเติมได้ตาม

ความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนง่ได้คราวละ 4 ปี 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มาจากการเสนอชือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจาก

บคุคลทีอยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะทีทําการคดัเลือกเพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแต่งตงับคุคลทีถูก

เสนอชือเข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร มีวาระดํารงตําแหนง่คราวละ 4  ปี 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯมีการแตง่ตงับคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอชือและ

ใช้สทิธิออกเสยีงดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลทีได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการในบริษัท

ยอ่ย มีหน้าทีดําเนินการเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของบริษัทย่อย นอกจากนีการทํารายการเกียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ ง

สินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญอืนๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการในลกัษณะ

เดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากบัดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยในรูปแบบ

เดียวกนักบับริษัทฯ เพือบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
 

9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 สําหรับการดูแลเรืองการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที

คอ่นข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมลูทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมลูทางด้านการบญัชีและการเงิน เนืองด้วยบริษัทยึด

มนัในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิ ทีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึงบุคลากรของบริษัทไม่

สามารถนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 สําหรับข้อมลูทางการบญัชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ทีสามารถดขู้อมลูได้ต้องเป็นผู้มี

อํานาจและหน้าที ซงึบริษัทได้มีการกําหนดรหสัผา่นโดยเฉพาะบคุคล และไม่อนญุาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทงันีสําหรับข้อมลู

สรุปทงัหมด และข้อมลูบญัชีการเงินทีตรวจสอบจะอยูใ่นความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร-การเงิน โดยจะมีการ

เปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึงเป็น

ขณะเดียวกันหรือหลงัจากทีบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความ

เคารพ ยดึมนั และถือปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และทีผ่านมาไม่พบว่ามีการนํา

ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์สว่นตนของกรรมการหรือผู้บริหารแตอ่ยา่งใด 
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 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของ

ตนเอง คูส่มรส และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก .ล.ต. ตาม

มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 บริษัทมีข้อกําหนดเกียวกบัการเปลยีนแปลงข้อมลูสาํคญัของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูเกียวกบัญาติพีน้อง 

การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอืนใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอืนใด เป็นต้น ซึงบคุคลดงักลา่วจะต้องแจ้ง

การเปลยีนแปลงข้อมลูสาํคญัให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 7 วนันบัจากมีการเปลยีนแปลงข้อมลูนนั โดยมีวตัถปุระสงค์

เพือให้เป็นข้อมลูลา่สดุเสมอ เลขานกุารบริษัทจะนําเสนอตอ่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเพือทราบ

ภายใน 7 วันนบัจากได้รับแจ้ง รวมทงัได้มีข้อกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีทีบริษัทมีการ

พิจารณาเข้าทําธุรกรรมใดๆ ก็ตามกบับคุคลเกียวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ซงึอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกียวโยงกนั โดยมี

วตัถุประสงค์เพือให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพือดําเนินการตาม

กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องตอ่ไป 

 ทงัน ีหากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกําหนด ข้อบงัคบั และกฎระเบียบของบริษัท บริษัท

จะดําเนินการลงโทษ ตามทีได้กําหนดบทลงโทษไว้ในคูม่ือพนกังานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีปี 2554 – 2556 ให้แก ่

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั ดงันี 

 (หน่วย : บาท) 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1. คา่สอบบญัชีประจําปี     

1.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 640,000 640,000 850,000 

1.2. CTV-TMT 300,000 300,000 300,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล    
2.1. CTV-Doll และงบการเงินรวม 480,000 480,000 600,000 

2.2. CTV-TMT 0 0 0 

 รวมทังสิน 1,420,000 1,420,000 1,750,000 
รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll 1,120,000 1,120,000 1,450,000 

2. คา่ตอบแทนอืน (Non Audit Fee) 

- ไมม่ ี- 
ปัจจัยทีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ปัจจยัและอิทธิพลทีอาจมีผลตอ่การดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีได้กลา่วไว้แล้วใน

หวัข้อปัจจยัความเสยีง ได้แก่ 

การลดลงของกําไรตอ่หุ้นเนืองจากจํานวนหุ้นทีเพิมขนึจากการเพิมทนุจดทะเบียน 

 จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 สนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท และ

มีทนุชําระแล้วเทา่กบั 180.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 720 ล้านหุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 43.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.07 บาทตอ่

หุ้น ซงึบริษัทฯ ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิเพือซอืหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท รุ่นที 1 (“CHO-W1”) รวมจํานวน 395.90 ล้าน
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หนว่ย สามารถใช้สทิธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ในอตัราการใช้สทิธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั โดยเริมใช้สทิธิครังแรก

วนัที 30 ธนัวาคม 2557 และวนัทําการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสถดัไปจนถึงวนัใช้สทิธิครังสดุท้ายวนัที 27 ตลุาคม 2559 ซงึ

กรณีมีการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว อาจสง่ผลให้อตัรากําไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ทีจะเกิดขนึในอนาคตลดลง หาก

บริษัทไมส่ามารถสร้างรายได้และกําไรสทุธิให้มีอตัราการเติบโตทีมากกวา่อตัราการเพิมขนึของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

 ในช่วงปี 2556 ทผีา่นมา บริษัทฯ มีการจดัประชมุกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพือให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีดี โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีทผ่ีานมา 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทงัหมด 8 ครัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการมีดงันี 

รายชือคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครังการประชุม 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 8/8 
2. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 8/8 
3. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 4/8 
4. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 6/8 
5. นายณฎัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย/1 3/8 
6. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 8/8 
7. นายอาษา ประทีปเสน 8/8 
8. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ/2 6/8 

 หมายเหต ุ: /1 = นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร ซึงมีผลตงัแต่วันที 10 

มิถนุายน 2556 สง่ผลให้ในปี 2556 นายณัฏฐชยั ทวีแสงสกุลไทย มีการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 3 

ครัง จากทงัหมด 8 ครัง 
                           /2 = นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเมือวนัที 27 กุมภาพันธ์ 

2556 ส่งผลให้ปี 2556 นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครัง จาก

ทงัหมด 8 ครัง 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีทผ่ีานมา 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทงัหมด 8 ครัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบมดีงัน ี

รายชือคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครังการประชุม 
1. นายอนสุรณ์ ธรรมใจ 8/8 
2. นายอาษา ประทีปเสน 8/8 
3. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ 8/8 

 หมายเหต ุ: 1) ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2556 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติแตง่ตงันายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ เข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนืองจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนหนึงได้ลาออกจาก

ตําแหน่ง 
  2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครังที 1/2556 เมือวนัที 5 มีนาคม 2556 
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สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีทผ่ีานมา 

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทังหมด 13 ครัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริหารมีดงันี 

รายชือคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จาํนวนครังการประชุม 
1. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 12/13 
2. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 8/13 
3. นายศิริวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 7/13 
4. นายณฏัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย/1 - /13 
5. นางสมนกึ แสงอินทร์ 12/13 
6. นายประสบสขุ บญุขวญั 12/13 
7. Mr.Sven Markus Gaber 13/13 
8. นางสาวภทัรินทร์ อนกุลูอนนัต์ชยั 13/13 
9. นายนพรัตน์ แสงสวา่ง 13/13 
10. นายอภิชยั ชมุศรี/2   7/13 
11. นายนิรุต ิ สมุงคล/2   5/13 

หมายเหต ุ: /1 = นายณฏัฐชยั ทวีแสงสกลุไทย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ซงึมีผลตงัแตว่นัที 10 มิถนุายน 2556 
สง่ผลให้ในปี 2556 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร จํานวน -  ครัง จากทงัหมด 13 ครัง 

                   /2 = นายอภิชยั  ชมุศรี และนายนิรุติ  สมุงคล ได้รับการแตง่ตงัจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครังที 6/2556 วนัที 4 มิถนุายน 

2556 และได้รับการรับรองจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 6/2556 วนัที 13 สิงหาคม 2556 ส่งผลให้ปี 2556 เข้าร่วม

ประชมุ 7 และ 5 ครังตามลําดบั จากทงัหมด 13 ครัง 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 2.10 - 1 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ด้วยนโยบาย และปณิธานทีมุง่มนัวา่ เราจะเป็นผู้นําในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลติ ผสานเทคโนโลยีระดบัโลก เข้ากบั
การจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ทีเป็นเอกลกัษณ์ เพือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชือมนั ความพึงพอใจต่อลกูค้า 
ด้วยจิตวิญญาณทรัีบผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนํา สินค้า คณุภาพ ภายใต้ Brand CHO สูร่ะดบั
สากล ด้วยความภาคภูมิใจ และสร้างความสุขแก่ผู้ ร่วมงาน เพือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี ให้กบัประเทศไทย 
 โดยบริษัทฯ ได้ใสใ่จกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ในอนาคต ทีเป็นมิตรตอ่สงิแวดล้อม และ มีการวิจยัพฒันาหุ่นยนต์ VR7 
ซึงมีจุดมุ่งหมายทีจะลดผลกระทบต่อพนกังานในงานทีมีความเสียงต่อสขุภาพ ลดต้นทนุทางด้านแรงงาน เพือสง่ต่อผลิตภณัฑ์
คุณภาพให้กับลูกค้า และการพฒันานนัได้วางแผนทีจะส่งต่องานให้กับธุรกิจ SMEs ทีสามารถใช้หุ่นยนต์ได้ โดยไม่ต้องมี
ผู้ เชียวชาญในบริษัท หรือพนกังานทีจบด้านวิศวกรรม ทําให้ ธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จากการวิจยัพฒันานีด้วย 
  ในส่วนสิงแวดล้อมรอบโรงงาน แม้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น เรืองให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ทีก่อให้เกิดกลินจากการพ่นสี และเสียงดงัจากการตดั เจียร และเคาะโลหะชินงาน ซึง
ปัจจบุนัได้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําจากสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่นเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากกระบวนการผลติเป็นอยา่งมาก โดยได้กําหนดแนวทางการจดัการเกียวกบั
สิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจดัฝุ่ นละอองสี เพือไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศยัในบริเวณทีอยู่
ใกล้เคียงและลดผลกระทบทางด้านสงิแวดล้อมทีอาจเกิดขนึกบัพนกังานและชมุชนข้างเคียง รวมทงับริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและคําแนะนําผา่น Face book อีกทางหนงึด้วย 
 นอกจากน ีบริษัทฯ ได้คํานงึถึงความสามคัคีในหมู่เพือนพนกังาน จึงได้มีนโยบายในการจดัทอดผ้าป่าสามคัคีตามวดัที
พนกังาน ได้เสนอให้พิจารณา เป็นประจําทกุปี โดยเริมดําเนินการมาตงัแตปี่พ.ศ. 2550 และ ได้จดัการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนรุ่น
อายุ 12 และ 14 ปี ชือโครงการ ฟุตบอล ช. ทวี จูเนียร์คลบั เป็นประจําทกุปี ตงัแต่ปีพ.ศ. 2554  เพือส่งเสริมให้เยาวชนหนัมา
สนใจกีฬา มีกิจกรรมทํา และหลีกเลียงยาเสพติด โดยมีผลพลอยได้คือเยาวชนทีเป็นอนาคตของชาติ และมีโอกาส เป็นอนาคต
พนกังานของบริษัท อีกทงัผู้ปกครอง ผู้ ชืนชอบกีฬา จะได้เห็น และรู้จกับริษัทเพิมขนึ  นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมทางศาสนา
ตา่ง ๆ เพือเสริมสร้างด้านคณุธรรม ให้พนกังานอยา่งสมําเสมอ 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 2.11 - 1 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2557 เมือวนัที 12 มกราคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทงั 3 ท่าน 

เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นเกียวกบัการควบคมุภายในของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ทงั 5 สว่น ดงันี 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 
2. การบริหารความเสยีง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมลู (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม  (Monitoring) 

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรทีชดัเจน มีการกําหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าที ความ

รับผิดชอบแตล่ะฝ่าย และมีระเบียบปฏิบตัิงานของบคุลากรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัมกีารกําหนดนโยบาย และ

ข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคาํนงึถึง กฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ประกอบกบัผลกระทบทีอาจเกิด

กบัผู้มีสว่นได้เสยี ซงึนอกจากจะช่วยให้เกิดผลลพัธ์ทีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายแล้ว ยงัเป็นการป้องกนัโอกาสทีจะเกิดการทจุริตอีก

ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่บริษัทฯ มคีวามเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทีมีประสทิธิผลตอ่องค์กร 

และสภาพแวดล้อม 
2. การบริหารความเสยีง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกนัพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจยัเสยีงทงั

ภายนอกและภายในองค์กรอยา่งตอ่เนืองในทกุมมุมองทีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และตอ่การ

ดําเนินงานของแตล่ะแผนก และได้มีการตดิตามสถานการณ์ทเีป็นสาเหตขุองปัจจยัเสยีงอยา่งใกล้ชิด พร้อมกบัแจ้งให้พนกังาน

ทีเกียวข้องรับทราบ และปฏิบตัติามมาตรการบริหารความเสยีงทีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในทีมีประสทิธิภาพในการบริหารความเสยีงทีเพียงพอ 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และวงเงินอํานาจอนมุตัิ

ของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแยกหน้าทีความรับผิดชอบงานด้านการอนมุตัิ 

การบนัทกึบญัชี และการจดัการเงินสดและทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพือถ่วงดลุและสอบทานซงึกนัและกนั โดย

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในสาํหรับควบคมุการปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ 
4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมลู บริษัท มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อมลู

ประกอบอยา่งเพียงพอไปยงักรรมการทกุทา่นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซงึกรรมการบริษัทมี

ระยะเวลาและข้อมลูเพยีงพอทีจะพิจารณาเรืองสาํคญัๆ ของบริษัท หลงัจากการประชมุเสร็จสนิบริษัท ได้จดัสง่มติทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัททกุครังไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือเผยแพร่ขา่วสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบผา่นทางสอืของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ รวมทงับริษัท ได้มีการจดัทาํรายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครังซงึผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสม

ในการปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการได้ สาํหรับการจดัทําบญัชี บริษัท ได้เลอืกใช้นโนบายบญัชีทีเหมาะสมกบักิจการและเป็นไป

ตามหลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป รวมทงัได้จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

บริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในสาํหรับข้อมลูสารสนเทศและการสอืสารข้อมลูทีดีเพียงพอ 
5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชมุกนัทกุเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุ

กนัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครังเพือรับทราบผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิงาน สาํหรับการตรวจสอบ

ภายใน บริษัท กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทงัน ี เพือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระและนาํเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อยา่ง
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ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบตัิงานเป็นระบบและมีประสทิธิภาพดี

เพียงพอ 

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้จดัตงัแผนกตรวจสอบภายใน เพือทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สาํหรับการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบตัิตามคาํแนะนําของผู้ตรวจสอบ

ภายใน โดยมีกําหนดการประเมนิผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจําทกุไตรมาสอยา่งสมําเสมอ สาํหรับการตรวจสอบ

ระบบการควบคมุภายในลา่สดุตามรายงานสรุปการตดิตามผลการปฎิบตัิตามคาํแนะนําของผู้ตรวจสอบภายใน ฉบบัลงวนัที 

10 ตลุาคม 2556 โดยแผนกตรวจสอบภายในได้นําเสนอรายงานสรุปการติดตามผลดงักลา่วตอ่ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท

ครังที 1/2557 เมือวนัที 12 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้ววา่ไมม่ีประเด็น

ข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในอยา่งมีสาระสาํคญั 

สรุปความเห็นของผู้สอบบญัชีเกียวกบัข้อสงัเกตทีพบจากการสอบทานงบการเงิน 
 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั ซึงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ซงึผู้สอบบญัชีไมพ่บข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุ

ภายในด้านบัญชี แต่มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระหว่างปี 2556 โดยได้จัดทํารายงานข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายใน (Management Letter) ตามรายงานฉบับลงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2557 ไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึงประชุมเมือวันที 25 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะดงันี 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
 

1) หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้จดัตงัแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีนางอปัสร สริุยา เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ลงความเห็นวา่ ผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเหมาะสม

เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าทีดงักล่าว เพือทําหน้าทีปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในทกุด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

และวิเคราะห์ความเสยีง จดัทํา Audit Plan จดัทํารายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัเก็บตามระบบ  
สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของหลกัฐานทีอ้างอิงในรายงาน เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิม เติมเพือลดความเสียง

ในรายการทีตรวจพบ จัดทํากระดาษทําการเพือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ  ปฏิบัติงานอืนทีได้รับมอบหมาย 

(รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 
 

2) หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตังนายณัฐพร  เมืองจันทรา เป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงความเห็นวา่ ผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ 

การอบรม ทีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าทีดงักลา่ว เพือทําหน้าทีกํากบัให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกํากับทีเกียวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น หลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ( CG ) ทีออกใช้บงัคบับริษัทมหาชนและ

เอกชนในเครือ  ตลอดจนกฎหมายพระราชบญัญตัิ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจปรกติ จดัทําและตรวจสอบสญัญาต่างๆของ

บริษัทและบริษัทในเครือ ดําเนินการติดตามทวงหนี ดําเนินการด้านคดีความทงัทางแพ่งและอาญา  บงัคบัคดี  ทีเกียวข้องกบั

บริษัทและบริษัทในเครือ จดัทําเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลยีนแปลงระเบียบและข้อบงัคบั มติตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานราชการ

ทีเกียวข้อง  ติดตอ่ประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสญัญา ทางทะเบียน เกียวด้วยทรัพย์สนิของบริษัทฯ ให้คําปรึกษาคดี

ความแพ่งและคดีอาญา (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทตามเอกสาร

แนบ 3) 
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หน้าที 2.12 - 1 

12.  รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทํารายการกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซงึรายการระหวา่งกนัทีเกิดขนึนนัเป็นการทํารายการกบักรรมการทีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ เกียวข้องตามมาตรา 

258 ซงึรายการดงักลา่วได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีตรวจสอบและงบระหวา่งกาลทีสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกียวกบัความ

เหมาะสมของการทํารายการดงักลา่ววา่ เป็นรายการทีเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงือนไขอืนๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กบั

บคุคลหรือกิจการอืนทีไมเ่กียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

12.1. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สาํหรับงวดบญัชีปี 2555-2556 สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2556 ดงัน ี

ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย (ผู้

ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 

97.16% และเป็นกรรมการของ

บริษัทดงักล่าว 

- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 0.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึง
พ่วง 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

5.04 
 

 

5.39 

1.68 
 

 

0.00 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงาน

ซอ่มตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงือนไขการค้าทวัไปไม่

ตา่งจากทีทํากบับคุคลอืน 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซือขาย

ใกล้เคียงกบัราคาทีซือขายกบับุคคล

อืน 

 บ ริษั ทฯ  ซื อ สิ น ค้ า  วัต ถุ ดิ บ แล ะ

อปุกรณ์ตา่งๆ 
 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

0.002 

 
0.002 

14.85 

 
0.00 

- บริษัทฯ ซือหวัรถและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดย

มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ ขายรายอืน ราคาและ

เงือนไขการค้าทีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 
- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม  และเป็นไปตามธุรกิจ

การค้าปกติ ราคาซือขายใกล้เคียง

กบัราคาทีซอืขายกบับคุคลอืน 

 บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมเงินระยะสนั 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่งงวด 

- (ลดลง) ระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 บริษัทฯ มีดอกเบยีรับจากรายการ

ดงักล่าว 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

 

32.12 

26.01 

58.13 

0.00 

2.70 

 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ 

ตงัแต่ปี 2552 เพือใช้ซือทีดินและเป็นเงินทุนหมนุเวียน 

และได้รับคืนเงินให้กู้ทงัหมดแล้วในปี 2555 

 

 

- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซงึสูง

กวา่ต้นทนุการเงินเฉลียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ย ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสมซึงสู งกว่า ต้นทุนทาง

การเงินเฉลีย บริษัทฯ ได้รับชําระคืน

เ งินให้กู้ และดอกเบียค้าง รับทัง

หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัททีเกียวข้องอีกตอ่ไป 
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ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993)     

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ แบ่งพืนทีอาคารสํานกังานให้ 

บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็น

ทีตงัสํานกังาน 

0.36 

 

0.36 

 

- บริษัทฯ  แบ่งพืนทีอาคารสํานักงานใหญ่ให้  บจก .

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เช่าเป็นทีตงัสํานกังาน ในอตัรา

ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี 

โดยคดิคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดทีมี
ความเหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร , 

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

คา่ใช้จ่ายอืนๆ ให้ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

 

 

1.91 

 

 

1.30 
 

 

 

 

3.81 

 

 

0.35 
 

 

 

 

- บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ไม่มีบคุลากรในฝ่ายบริหาร 

จึงมีการว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านบริหารทวัไป 

และใช้โปรแกรมบัญชี  โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 

340,000 บาท/เดือน(รวมภาษีมูลค่าเพิม) ซงึมีการเก็บ

ข้อมลูสถิตกิารใช้งานเพือประเมินความถีของการใช้งาน

และนํามาคํานวณในการกําหนดอตัราค่าบริการ โดยมี

การเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก

บุคคลภายนอกทวัไป และค่าบริหารในส่วนโครงการได้

เสร็จสินแล้วในเดือนกรกฎาคม 2556 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก

ทวัไป 

 

 

 

 บริษัทฯ มีการซือเครืองหมายการค้า

ซึงเป็นกรรมสิทธิของ บจก.ขอนแก่น 

ช.ทวี (1993) เป็นทรัพย์สินบริษัทฯ 

จากเดิมทีได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่

คดิมลูคา่ 

4.67  0.00 - เดมิเครืองหมายการค้าดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิของบจก.

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้

ร่วมกันโดยไม่คิดมูลค่า เมือบริษัทฯ แปลงสภาพเป็น

บริษัทมหาชน และเครืองหมายการค้าดังกล่าวเป็นที

รู้จกัในกลุ่มลกูค้า บริษัทฯ จงึทําสญัญาซือเป็นทรัพย์สิน

บริษัทฯ ในราคาทีตกลงโดยให้บริษัทประเมินอิสระทํา

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินซงึมลูคา่ทีประเมินมีราคาสูง

กว่าราคาทีตกลง คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้ทํา

การซือเป็นทรัพย์สินบริษัทในราคาทีตกลง 

- เหน็วา่มีความจําเป็น และเหมาะสม

โดยพิจารณารายการ  และการ

ประเมินมูลค่าจากผู้ ประเมินอิสระ

แล้ว 

 บ ริษั ทฯ  ข ายท รัพ ย์สิ นป ระ เภท

ยานพาหนะให้ 
 

0.00 0.82 - บริษัทฯ ขายรถหัวลากทีไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมทังมี

ปัญหาขดัข้องต้องซ่อมแซมบ่อยครัง ให้ บจก.ขอนแก่น 

ช.ทวี (1993) นําไปใช้ประโยชน์ ราคาขายเท่ากบัมลูค่า

ตามบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เสือมราคาสะสม 

- การกําหนดราคาซือขายตามมูลค่า
สุทธิทางบัญชีและมีการประเมิน

ราคาตามสภาพเทียบเคียงกับราคา

ตลาดแล้ว จงึถือวา่เหมาะสม 
 บริษัทฯ ซือทรัพย์สินประเภททีดิน

พร้อมบ้านพกัอาศยัและยานพาหนะ 
0.00 6.00 - บริษัทฯ ซอืทีดินพร้อมบ้านพกัอาศยัจํานวน 3 หลงั จาก 

บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพือเป็นสวสัดกิารบ้านพกั 
- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซงึประเมินเพือ 
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ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   พนกังาน ซงึเดมิไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ราคาทีซือ เป็น

ราคาตกลงเท่ากับราคาประเมินโดยผู้ ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระเทา่กบั 4.50 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ซอืรถพืนเรียบจํานวน 5 คนั จาก บจก.ขอนแก่น 

ช.ทวี (1993) เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ ราคาทีซือมาคนั

ละ 0.30 ล้านบาท เท่ากับมลูค่าตามบัญชีคงเหลือสุทธิ

หลังหักค่าเสือมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

- วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น

ราคาตกลงเทา่กบัราคาประเมิน 

- มีการประ เ มินราคาตามสภาพ
เทียบเคียงกับราคาตลาด โดยมี

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดรถมือ

สอง 

 บริษัทย่อยซือทรัพย์สินประเภทสิง
ปลกูสร้าง 

0.00 0.62 - บริษัทย่อยซือสิงปลูกสร้างจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 

(1993) ซึงอยู่บนทีดินทีบริษัทย่อยลงทุนซือมา เพือ

เตรียมใช้เป็นสํานกังานและโรงงานใหม่ในอนาคต ราคา

ทีซือมาเท่ากับมูลค่าตามบญัชีคงเหลือสุทธิหลังหกัค่า

เสือมราคาสะสมในงบการเงินของ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี 

(1993) 

- สิงปลูกสร้างถือว่าเป็นส่วนควบของ
ทีดินทีบริษัทย่อยลงทนุซือมา มีการ

ประเมินราคารวมทีดินและสิงปลูก

สร้างทังหมดโดยผู้ ประเมินราคา

ทรัพ ย์สิ นอิ ส ระซึงประ เ มิน เ พือ

วัตถุป ระสงค์ สาธารณะ  แต่ ไม่

สามารถระบุแยกรายการได้ การ

กําหนดราคาซือขายตามมลูค่าสุทธิ

ทางบญัชีถือว่าเหมาะสม และราคา

ไม่สงูมากนกั 
 คา่ธรรมเนียมใช้หลกัทรัพย์ของ บจก.

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คําประกัน

วงเงินของบริษัทฯ 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

- บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลกัทรัพย์ของ 

บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) คําประกนั จากเดิมไม่คิด

มลูคา่ และเพือให้มีความชดัเจน  จงึคิดค่าธรรมเนียมใน

อตัราเทา่กบั บริษัทอืนทีดําเนินธุรกิจให้ยืมหลกัทรัพย์คํา

ประกนั 

 

- เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทที
เกียวข้องคําประกันตามวงเ งินที

ได้รับจากธนาคาร  เพือใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทตามความ

จําเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา

เท่ ากับบ ริษัทฯ  ใ ช้ของสถาบัน

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

เนืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน

สินงวดบญัชี 

0.05 

 
0.00 

 
- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

 

- เ งือนไขใกล้เคียงกับทีได้ รับจาก
บุคคลอืนและไม่ มี รายการในปี 

2555 



                                                                                                                               บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

หน้าที 2.12 - 4 

ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

(ตอ่) 

 

 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ คําประกันวงเงิน

สินเชือของธนาคารแห่งหนึง ให้กับ 

บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) 

0.00 วงเงินคําประกนั 

65.00 ล้านบาท  

- บริษัทฯ  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่  บจก .

ขอนแก่น ช.ทวี (1993) โดยเข้าคําประกนัวงเงินสินเชือ

ของธนาคารตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด โดยบริษัทฯ 

ไม่คิดค่าตอบแทนการคําประกันหนีดังกล่าว ทังนี

ธนาคารได้ปลดภาระการคําประกันดังกล่าวแล้วเมือ

วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

- เ ป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความ จํ า เ ป็นตาม

เงือนไขของธนาคาร และปัจจุบัน

ธนาคารได้ปลดภาระการคําประกัน

ดงักล่าวแล้ว 

2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

- คณุสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

 (ผู้ ถือหุ้นใหญ่/กรรมการ) ถือหุ้น 

85.00% และเป็นกรรมการของ

บริษัทดงักล่าว 

- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 1.00% และ

เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการงาน

ซอ่มตวัถงัรถบรรทกุ รถพ่วง-กงึพ่วง 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีการค้ารวมเงิน

มัด จํา ล่ วงห น้า  อัน เ นืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

3.34 

 

4.65 

16.61 

 

15.80 

- บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้า

ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขายรายอืน ราคา

และเงือนไขการค้าทีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซือขาย

ใกล้เคียงกบัราคาทีซือขายกบับุคคล

อืน และเงือนไขใกล้เคียงกบัทีให้แก่

บคุคลอืน 
 บริษัทฯ มีการซือสินค้า วัตถุดิบและ

อปุกรณ์ตา่งๆ 

 

 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนีการ ค้าอัน

เนืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน

สินงวดบญัชี 

17.05 

 

 

0.09 

2.84 

 

 

0.06 

- บริษัทฯ ซอืหวัรถ อะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซือขายที

ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาทีใกล้เคียงกับ

ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม  และเป็นไปตามธุรกิจ

การค้าปกติ ราคาซือขายใกล้เคียง

กบัราคาทีซือขายกับบุคคลอืน และ

เงือนไขใกล้เคียงกับทีได้ รับจาก

บคุคลอืน 
 บริษัทย่อยมีการซือสินค้า วัตถุดิบ

และอปุกรณ์ตา่งๆ 
0.00 0.26 - บริษัทย่อยซืออะไหล่และอุปกรณ์  ในราคาซือขายทีตก

ลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาทีใกล้เคียงกับ

ราคาตลาด 

- มีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม  และเป็นไปตามธุรกิจ

การค้าปกต ิ
 บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงินระยะสนั 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่งงวด 

- (ลดลง) ระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 บริษัทฯ มีดอกเบยีรับจากรายการ

ดงักล่าว 

 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

 

9.84 

39.40 

49.24 

0.00 

0.70 

 

 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ 

ตงัแต่ปี 2552 เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

และได้รับคืนเงินให้กู้ทงัหมดแล้วในปี 2555 

 

 

- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซงึสูง

กวา่ต้นทนุการเงินเฉลียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ย ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสมซึงสู งกว่า ต้นทุนทาง

การเงินเฉลีย บริษัทฯ ได้รับชําระคืน

เ งินให้กู้ และดอกเบียค้าง รับทัง

หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัททีเกียวข้องอีกตอ่ไป 
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2. บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

(ตอ่) 

 

 บริษัทฯ  ให้  บจก .วอลแลพ  ทรัค 

แอนด์ บัส  เช่ารถยนต์สําหรับใช้ใน

โครงการ OPV 

0.58 0.58 - เนืองจาก บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส ไม่มีรถยนต์

ของบริษัทเอง จึงต้องขอเช่าจากบริษัทฯ สําหรับใช้ใน

โครงการ OPV จํานวน 3 คนั โดยคิดค่าเช่าตามอัตรา

ตลาด อตัราคา่เช่ารวม 30,000 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดที
เหมาะสม 

 บริษัทย่อย เช่ารถยนต์ สําหรับใช้ใน

กิจการ 

 บ ริษัท ย่ อย  มี ยอด เ จ้ าห นี อืนอัน

เนืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน

สินงวดบญัชี 

0.25 

 

0.11 

0.13 

 

0.02 

- บริษัทย่อยเช่ารถยนต์จาก บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ 

บสั สําหรับใช้กิจการทวัไป จํานวน 1 คนั โดยคิดค่าเช่า

ตามอตัราตลาด อตัราคา่เช่า 21,000 บาท/เดือน 

- มีการคิดค่าเช่าตามราคาตลาดที
เหมาะสม 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานบริหาร , 

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

คา่ใช้จ่ายอืนๆ ให้ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว  ณ วนัสินงวดบญัชี 

0.47 

 

 

0.28 

0.92 

 

 

0.34 

- บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั ไม่มีโปรแกรมบญัชี จึงมี

การว่าจ้างบริษัทฯ ให้บริการงานด้านโปรแกรมบัญชี

และอืนๆ โดยกําหนดอัตราค่าบริการ 80,000 บาท/

เดือน ในโครงการ OPV ซึงมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้

งานเพือประเมินความถีของการใช้งานและนํามา

คํานวณในการกําหนดอัตราค่าบริการ  โดยมีการ

เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการกรณีใช้บริการจาก

บุคคลภายนอกทวัไป ซงึปัจจุบนัได้จบโครงการแล้วใน

เดือน กรกฎาคม 2556 

- มี ก า ร คิ ด ค่ า บ ริ ก า ร ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบกบั

อตัราค่าบริการจากบุคคลภายนอก

ทวัไป 

 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ คําประกันวงเงิน

สินเชือของธนาคารแห่งหนึง ให้กับ 

บจก.วอลแลพ ทรัค แอนด์ บสั 

0.00 วงเงินคําประกนั 

80.00 ล้านบาท  
- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.วอลแลพ 

ทรัค แอนด์ บัส โดยเข้าคําประกันวงเงินสินเชือของ

ธนาคารตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด เมือวันที 24 

ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าตอบแทนการคํา

ประกันหนีดังกล่าว ทังนีธนาคารได้ปลดภาระการคํา

ประกนัดงักล่าวแล้วเมือวนัที 30 มกราคม 2556 

- เ ป็นการใ ห้ความช่วยเหลือทาง
การ เ งิ นตามความ จํ า เ ป็นตาม

เงือนไขของธนาคาร และปัจจุบัน

ธนาคารได้ปลดภาระการคําประกัน

ดงักล่าวแล้ว 

3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 

- คณุอศันา ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และ

เป็นกรรมการของบริษัท 

บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่ 0.00 0.05 - บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกต ิโดยมีการ

เปรียบเทียบราคากับผู้ ขายรายอืน ราคาและเงือนไข

การค้าทีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซือขาย

ใกล้เคียงกบัราคาทีซือขายกบับุคคล

อืน 
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3. บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ 

(ตอ่) 

 

 

 บริษัทฯ มีการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ตา่งๆ เป็นรายได้อืน 
0.00 0.02 - เนืองจาก บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ ต้องการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ปริมาณน้อยมาก หาซือเองลําบาก จึงขอซือ

จากบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคาตามนโยบายราคา

สินค้าของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขายทรัพย์สิน 0.00 0.01 - บริษัทฯ ขายคอมพิวเตอร์เก่าให้แก่ บจก.โอเจ ดีเวลอป

เม้นท์ เพือนําไปใช้งาน 
- เป็นราคาซากตามราคาตลาด เห็น

วา่เป็นราคาทีเหมาะสม 
 บจก.โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จ่ายค่าถ่าย

เอกสารแทนบริษัท 

 

0.003 

 

 

0.00 

 

 

- บจก.โอเจ ดีเวลปเม้นท์ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัทฯ  

และลงบญัชีเป็นเงินทดรองจ่าย และได้รับชําระคืนเงิน

ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว 

- เป็นรายการยืมเงินทดรองจ่ายระยะ
สนัตามความจําเป็น และจํานวนเงิน

ไม่มากอย่างนยัสําคญั 
4. Doll Fahrzeugbau AG 

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

1.82% ของทนุชําระแล้วก่อน

เสนอขาย IPO 

 บริษัทฯ มีการสงัซอืสินค้าจาก 

 Doll Fahrzeugbau AG 

 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนีการ ค้าอัน

เนืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน

สินงวดบญัชี 

70.07 

 

24.96 

70.09 

 

26.47 

- บริษัทฯ สังซือวัตถุดิบต่างๆ จาก Doll Fahrzeugbau 

AG ตามธุรกิจการค้าปกต ิเพือใช้ในการผลิตสินค้า ตาม

เงือนไขสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมี

เ งื อน ไขการ ค้ าตาม ธุ ร กิ จการ ค้าปกติ ข อง  Doll 

Fahrzeugbau AG 

- มีความเหมาะสมและมีเ งือนไข
การค้าเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกต ิ

ราคาซือขายใกล้เคียงกับราคาทีซือ

ขายกับบุคคล อืน  และ เ งื อนไข

ใกล้เคียงกบัทีได้รับจากบคุคลอืน 
 บริษัทฯ มีการให้บริการอืน 

 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

0.00 

0.00 

0.06 

0.06 

- บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ Doll Fahrzeugbau AG 

เนืองจากมาตดิตอ่งานในประเทศไทย โดยมีการกําหนด

ราคาคา่บริการตามนโยบายราคาของบริษัทฯ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ 

5. บจก.รวมทวีขอนแก่น 

- คณุศริิวฒัน์ ทวีแสงสกลุไทย 

(กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และ

เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว  
 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึง
พ่วง 

0.27 0.00 - บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม

ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย

รายอืน ราคาและเงือนไขการค้าทีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์

ราคาตลาด 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซือขาย

ใกล้เคียงกบัราคาทีซือขายกบับุคคล

อืน 
 บริษัทฯ มียอดลูกหนีอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 
0.06 5.72 - บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ
- เ งือนไขอยู่ ในเกณฑ์ปกติเท่ากับ

ลกูค้าอืน 
 บริษทัฯ มีการซือวตัถดุบิและอะไหล่ 9.12 0.01 - บริษัทฯ ซอืวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ - มีความเหมาะสมและมีเงือนไข 
 บริษัทฯ  มียอดเ จ้าหนีการ ค้าอัน

เนืองมาจากรายการดังกล่าว ณ วัน

สินงวดบัญชี  และเป็นรายการซือ

สินค้าก่อนเป็นบริษัททีเกียวโยงกนั 

0.08 0.39 -  โดยมีเงือนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก .

รวมทวีขอนแก่น ซงึอยู่ในราคาทีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิต

การค้าปกต ิ

- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคา
ซือขาย และเงือนไขใกล้เคียงกับที

ไ ด้ รับจากบุคคลอืน  ซึง เ กิดจาก

การค้าในอดีต 
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6. หจก. ตงัฮวัซงินครปฐม 

- นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และเป็น

หุ้นส่วนบริษัท 
 

 บริษัทฯ จําหน่ายสินค้า และบริการ

งานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึง
พ่วง 

 

 บริษัทฯ มีการสงัซอืสินค้า,วตัถดุบิ 

0.09 
 

 

 

2.95 

0.00 
 

 

 

0.00 

- บริษัทฯ จําหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตาม

ธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย

รายอืน ราคาและเงือนไขการค้าทีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์

ราคาตลาด 

- บริษัทฯ ซอืวตัถดุบิและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ธุ รกิจการ ค้าปกติ  ราคาซือขาย

ใกล้เคียงกบัราคาทีซือขายกบับุคคล

อืน 

7. TSP-CTV JOINT VENTURE 

- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

ค้ากบั บจก.ทีเอส เอ็นเนอร์จี 

เซฟวงิ ไลท์ตงิ โดยมีความ

รับผิดชอบร่วมกนั 

 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารงาน 

 บริษัทฯ มีลูกหนีอืนอันเนืองมาจาก

รายการดงักล่าว ณ วนัสินงวดบญัชี 

 บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 

0.59 
 0.59 

 

0.29 

0.00 
0.00 

 

0.00 

- บริษัทฯ คิดค่าบริหารงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายแทนตาม

ความจําเป็นเนืองจาก Joint Venture ยงัไม่มีบุคคลากร

เ อ ง  เ พื อ เ ส น อ ง า น โ ค ร ง ก า ร ใ น กํ า กั บ ข อ ง

กระทรวงกลาโหม 

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็น และการกําหนดราคา

ของบริษัทฯ 

8. JVCC JOINT VENTURE. 

- บริษัทฯ ทําสญัญากิจการร่วม

ค้ากบั บจก.ขอนแก่น ช.ทวี

(1993) โดยมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั  

 บริษัทฯ จ่ายคา่ใช้จ่ายแทน 0.30 0.00 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจําเป็นเนืองจาก 

Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเอง เพือเข้าร่วมเสนอ

งานโครงการต่างๆ ทังทางราชการ และเอกชน ทีมี

เงือนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัททีเข้าร่วมเสนอ

โครงการมากกวา่ 270 ล้านบาท ขนึไป  

- มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจําเป็นระยะสนัและจํานวนเงิน

ไม่มากอย่างมีนยัสําคญั 

9. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วน 45.35% ของทนุชําระ

แล้ว ณ ปิดสมดุเมือวนัที 

27/12/2556 

- กรรมการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

 

 บริษัทฯ ให้กู้ ยืมเงินระยะสนั 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่งงวด 

- (ลดลง) ระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 บริษัทฯ มีดอกเบยีรับจากรายการ

ดงักล่าว 

 

0.00 

0.00 
 0.00 

0.00 
0.00 

 

74.62 

104.65 

179.27 

0.00 

3.72 

- นายสุรเดชฯ ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ตงัแต่ปี 2550 เพือ

ใช้ในการลงทนุโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงิน

ให้กู้ทงัหมดแล้วในปี 2555 

 

 

- บริษัทฯ มีการคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ซงึสูง

กวา่ต้นทนุการเงินเฉลียของบริษัทฯ 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ย ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสมซึงสู งกว่า ต้นทุนทาง

การเงินเฉลีย บริษัทฯ ได้รับชําระคืน

เ งินให้กู้ และดอกเบียค้าง รับทัง

หมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บคุคลทีทีเกียวข้องอีกตอ่ไป 
 บริษัทย่อย ให้กู้ ยืมเงินระยะสนั 

- ยอดคงเหลือต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่งงวด 

- (ลดลง) ระหวา่งงวด 

- ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

 

6.61 

0.00 
6.61 

0.00 

- นายสุรเดชฯ ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ในปี 2554 เพือใช้

ในการลงทนุโครงการต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้

กู้ทงัหมดแล้วในปี 2555 

- มี ก า ร คิ ด ด อ ก เ บี ย ใ น อั ต ร า ที
เหมาะสมซึงสู งกว่า ต้ นทุนทาง

การเงินเฉลีย และได้รับชําระคืนเงิน

ให้กู้และดอกเบียค้างรับทงัหมดแล้ว 

และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายให้ 
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9. นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย 

(ตอ่) 

 

 

 บริษัทย่อย มีดอกเบียรับจากรายการ

ดงักล่าว 
0.00 0.23 - บริษัทฯ มีการคดิดอกเบยีในอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี ซงึสงู 

กวา่ต้นทนุการเงินเฉลียของบริษัทฯ 
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บคุคลทีทีเกียวข้องอีกตอ่ไป 
 บริษัทฯ ซอืทรัพย์สินประเภททีดนิ

พร้อมบ้านพกัอาศยั และทีดินเปล่า

สําหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

0.00 63.10 - บริษัทฯ ซอืทีดินพร้อมบ้านพกัอาศยัจํานวน 3 หลงั จาก

นายสรุเดชฯ เพือเป็นสวสัดิการบ้านพกัพนกังาน ซงึเดิม

ไม่มีการเรียกเก็บคา่เช่า ราคาทีซอืมา 4.10 ล้านบาท ตํา

กว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึง

เทา่กบั 4.19 ล้านบาท 

บริษัทฯ ซอืทีดนิเปล่าจากนายสุรเดชฯ ซงึมีการวางแผน

โครงการลงทุนในอนาคต และเป็นทีดินทีนายสุรเดชฯ 

นํามาจดจํานองเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษัทฯ โดยไม่คิด

คา่ตอบแทน ราคาทีซอืมา 59.00 ล้านบาท ตํากว่าราคา

ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึงเท่ากับ 

59.34 ล้านบาท 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึงประเมินเพือ

วัตถุประสงค์สาธารณะ และราคา

ซอื เป็นราคาทีตํากวา่ราคาประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
 บริษัทย่อยซอืทรัพย์สินประเภทสิง
ปลกูสร้าง 

0.00 27.34 - บริษัทย่อยซือทีดินและสิงปลูกสร้าง เพือเตรียมใช้เป็น
สํานกังานและโรงงานใหม่ ราคาซือมา 27.34 ล้านบาท 

เมือรวมกบัราคาทีซือสิงปลูกสร้าง 1 รายการทีเป็นส่วน

ควบบนทีดนิจาก บจก.ขอนแก่น ช.ทวี(1993) จะมีราคา

ซือรวม 27.96 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้

ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซงึเทา่กบั 27.72 ล้านบาท 

- มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระซึงประเมินเพือ

วัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็น

ราคาทีไม่แตกต่างกับราคาประเมิน

อย่างมีนยัสําคญั 

 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 4 แหง่ 

รวม 1,986.05 

ล้านบาท  

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 5 แหง่ 

รวม 1,994.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คําประกนัวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา

ประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษทัย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม101.00 ล้าน 

บาท 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 93.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงือนไขให้
กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา

ประกนัหนีดงักล่าว 
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หน้าที 2.12 - 9 

ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

10. นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุ

ไทย

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

2.80% ของทนุชําระแล้ว ณ ปิด

สมดุเมือวนัที 27/12/2556 

- กรรมการ 
-กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 4 แหง่ 

รวม 1,986.05 

ล้านบาท  

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 5 แหง่ 

รวม 1,994.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา

ประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร  เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 101.00 ล้าน

บาท  
 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 93.00 ล้าน

บาท 
 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงือนไขให้
กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการคํา

ประกนัหนีดงักล่าว 

11. นางสาวรุ่งทวิา ทวีแสงสกลุ

ไทย

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

2.16% ของทนุชําระแล้ว ณ ปิด

สมดุเมือวนัที 27/12/2556 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส 

 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สํานกังานที

กรุงเทพมหานคร  

 เจ้าหนีจากรายการดงักล่าว ณ วนัสิน

งวดบญัชี 

1.40 

 

0.20 

0.00 

 

0.00 

 

- บริษัทฯ เช่าพืนทีสํานกังาน สาขากรุงเทพมหานคร ใน

อตัราคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท  

 

 

- รายการมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การ

คิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที

เหมาะสม  
 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 
 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 1,696.00 

ล้านบาท 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 1,656.00 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทฯ แล้ว แตย่งัคงเป็นผู้คําประกนัหนีโดยไม่

คดิคา่ตอบแทนการคาํประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 101.00 ล้าน

บาท  

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 2 แหง่ 

รวม 93.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงือนไขให้
กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยนางสาวรุ่งทิวาฯ ออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นกรรมการของบริษัท

ย่อย 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
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หน้าที 2.12 - 10 

ชือผู้เกียวข้อง / 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่า (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

12. นายสรุพล ทวีแสงสกลุไทย 

- ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน 

3.10% ของทนุชําระแล้ว ณ ปิด

สมดุเมือวนัที 27/12/2556 

- บดิาของนายศริิวฒัน์ ทวีแสง  

สกลุไทย (กรรมการ) 
 
 
 
 

 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 3 แหง่ 

รวม 1,366.05 

ล้านบาท 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 4 แหง่ 

รวม 1,444.03 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยนายสุรพลฯ  ออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้คําประกันหนีโดยไม่

คดิคา่ตอบแทนการคาํประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 65.00 ล้าน

บาท 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 25.00 ล้าน

บาท 

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงือนไขให้
กรรมการบริษัทเ ป็นผู้ คํ าประกันวง เ งินดังก ล่ าว 

นอกเหนือจากหลกัประกนัอืน โดยนายสรุพล 

- ฯ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็นผู้คํา

ประกันหนีโดยไม่คิดค่าตอบแทนการคําประกันหนี

ดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 

13. นายสรุะชยั ทวีแสงสกลุไทย 

- พีชายของนายสรุเดช  ทวีแสง

สกลุไทย  

 

 
 

 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทฯ กบัธนาคาร 

 

 

 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 3 แหง่ 

รวม 1,366.05 

ล้านบาท 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 4 แหง่ 

รวม 1,421.90 

ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเงินกู้ กับธนาคาร โดยมีเงือนไขให้

กรรมการเป็นผู้คําประกันวงเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

หลักประกันอืน โดยนายสุระชัยฯ ออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้คําประกันหนีโดยไม่

คดิคา่ตอบแทนการคาํประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
 เข้าเป็นผู้คําประกนัวงเงินสินเชือของ
บริษัทย่อยกบัธนาคาร 

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 65.00 ล้าน

บาท  

วงเงินคําประกนั

ธนาคาร 1 แหง่ 

รวม 25.00 ล้าน

บาท  

- บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร โดยมีเงือนไขให้
กรรมการบริษัทเ ป็นผู้ คํ าประกันวง เ งินดังก ล่ าว 

นอกเหนือจากหลกัประกนัอืน โดยนายสุระชยัฯ ออกจาก

การเป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยงัคงเป็นผู้คําประกนัหนี

โดยไม่คดิคา่ตอบแทนการคาํประกนัหนีดงักล่าว 

- รายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทังมีความ

จําเป็นต้องปฏิบัติตามเงือนไขของ

ธนาคาร 
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12.2. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 2/2557 เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับ

ผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัทีเกิดขนึกบับคุคล หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งกนัทีเกิดขนึใน

งวดบญัชีปี 2556 เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล กอปรกบัการกําหนดราคาหรือเงือนไขของรายการดงักลา่วถือเป็นราคายตุิธรรม 

และได้มีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินราคาอิสระซงึประเมินเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ หรือราคาตลาด

เปรียบเทียบ แล้วแตค่วามเหมาะสม จึงไมท่ําให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
 
12.3. มาตรการหรือขันตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2556 เมือวนัที 4 มกราคม 2556 ได้อนมุตัิในหลกัการเกียวกบันโยบาย และ

ขนัตอนการทํารายการระหว่างกัน เพือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไป

อยา่งโปร่งใส และเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 กรณีทีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้

สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบั

ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนนั ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัทีอาจเกิดขนึ บริษัทฯ จะให้ผู้ เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการระหวา่ง

กันดงักล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทงันีบริษัทฯ จะทําการเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
 
12.4. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควร โดยตงัอยูบ่นเงือนไขทางการค้าตามปกต ิ

สามารถอ้างอิงได้กับเงือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันทีบริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก ทงันี บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 

(MAI) รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยงกนั และการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์ทีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดย

เคร่งครัด 

 ในกรณีทีจะต้องมีการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบตัิตามประกาศ เรืองระเบียบการ

จดัซือและจดัจ้าง รวมทงัปฏิบตัิตามขนัตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั ตามทีกลา่วไว้ในข้อ 12.3 ข้างต้น กลา่วคือ 

จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาและเงือนไขจากผู้จดัจําหนา่ย หรือ ผู้ รับจ้างอืนทีไม่ใช่บคุคลทีเกียวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบ

เสนอราคา (Quotation) ทีระบุราคาและเงือนไขต่างๆ ทีออกโดยผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพือใช้

ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้ความเห็นเกียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนนั ก่อน

นําเสนอขออนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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12.5. มาตรการในอนาคตเพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สําหรับบริษัททีมีหรืออาจจะมีโอกาสดําเนินธุรกิจเกียวเนืองกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  และเข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที

เกียวข้องกบับริษัทฯ เนืองจากมีกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ภายใต้กฎระเบียบทีเกียวข้องของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึงบริษัทฯ มิได้ปรับโครงสร้างเพือรวมบริษัทดงักลา่วเข้าอยู่ภายใต้อํานาจการควบคมุ

ของบริษัทฯ ดงันนั เพือเพิมความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเพือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิภายใต้กฎเกณฑ์ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกียวกบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึง

ได้ลงนามสญัญาข้อตกลงกบับริษัทดงักลา่ว เพือกําหนดกรอบในการดําเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทเพือขจดัโอกาสทีจะเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ทงันี รายละเอียดของบริษัททีเกียวข้องดงักลา่ว รวมทงัสาระสําคญัของสญัญาข้อตกลงที

เกียวข้อง มีดงันี 

 
1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จาํกัด (“CTV-1993”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอํานาจควบคมุ : การถือหุ้น 

- นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 97.38% ของทนุจดทะเบียน 

- นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 0.69% ของทนุจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย                                                                                                 

ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วงทกุชนิด และให้สินเชือเช่าซือรถบรรทกุ 
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ 

(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55) 

: 164.78  ล้านบาท 

เหตทีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 
มาตรการเพือป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัที 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี 

1. CTV-1993 จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 

2. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและรับประกนัต่อกนัว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สัญญาทังสองฝ่ายใต้สัญญาฉบับนี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 

รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ทีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) ประกาศหรือ

กําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ CTV-1993 ตกลงและยอมรับวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนงึไม่สามารถนําทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 
ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัทีลงนามสญัญา จนกวา่คูส่ญัญาทีเกียวข้องจะตกลงเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จาํกัด (“Volrep”) 
กลุ่มผู้ ถือหุ้น/ผู้ มีอํานาจควบคมุ : การถือหุ้น 

- นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 85.00% ของทนุจดทะเบียน 

- นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย ถือหุ้นในสดัส่วน 5.00% ของทนุจดทะเบียน 

กรรมการ 
นายสรุเดช ทวีแสงสกลุไทย / นางสาวอศันา ทวีแสงสกลุไทย 
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2. บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส  จาํกัด (“Volrep”) 
ลกัษณะธุรกิจ : จําหน่ายหวัรถบรรทกุ รถพ่วง ชนิส่วนอะไหล่รถบรรทกุ และซอ่มเครืองยนต์ 
สินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ 

(งบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55) 

: 50.86 ล้านบาท 

เหตทีุไม่เข้ารวมในกลุ่ม : ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างจากบริษัทฯ 

มาตรการเพือป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
: สญัญาข้อตกลง ฉบบัลงวนัที 15 มิถนุายน 2554 โดยมีสาระสําคญัดงันี 

1. Volrep จะไม่ดําเนินธุรกิจเหมือน คล้าย หรือคล้ายคลงึกบั CTV-Doll 

2. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและรับประกันต่อกนัว่า ในการดําเนินการใดๆระหว่าง

คู่สญัญาทงัสองฝ่ายภายใต้สญัญาฉบบันี ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ 

รวมถึงข้อบงัคบัและกฎระเบียบต่างๆ ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศหรือ

กําหนดอย่างเคร่งครัด 

3. CTV-Doll และ Volrep ตกลงและยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สามารถนําทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนสินทรัพย์ใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของตนโดยเดด็ขาด 
ระยะเวลาผกูพนั : นบัจากวนัทีลงนามสญัญา จนกว่าคูส่ญัญาทีเกียวข้องจะตกลงเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

 

 ทงันี  หากมีรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบริษัททีเกียวข้องข้างต้น ซึงรวมถึงการแก้ไข

เพิมเติมเงือนไขในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ บริษัทฯ จะถือเสมือนเป็นการทํารายการกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยจะผ่าน

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาการทํารายการนี ทงัน ีกรรมการทา่น

ใดซงึเป็นผู้มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถมีสว่นร่วมในการพิจารณา

อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยเรืองรายการทีเกียวโยง

กนั และจะเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีอยา่งตอ่เนือง 
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( )  ( ) 
 

  31 . . 54  31 . . 55  31 . . 56 
 %  %  % 

 12.11 1.61% 7.90 0.95% 3.65 0.36% 

-  96.67 12.82% 117.80 14.14% 132.76 13.14% 

 90.05 11.94% 86.50 10.38% 203.19 20.11% 

 149.43 19.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

 5.97 0.79% 16.55 1.99% 2.17 0.21% 

-  178.55 23.67% 190.86 22.91% 257.98 25.54% 

 15.42 2.04% 24.68 2.96% 22.29 2.21% 

 548.19 72.68% 444.28 53.33% 622.04 61.57% 

 13.40 1.78% 13.40 1.61% 3.90 0.39% 

 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

 0.00 0.00% 1.00 0.12% 1.00 0.10% 

 -  145.90 19.34% 328.36 39.42% 336.99 33.36% 

-  36.39 4.82% 34.09 4.09% 38.57 3.82% 

 9.09 1.20% 10.21 1.23% 7.44 0.74% 

 1.26 0.17% 1.68 0.20% 0.30 0.03% 

 206.03 27.32% 388.75 46.67% 388.20 38.43% 

 754.23 100.00% 833.03 100.00% 1,010.24 100.00% 
 474.01 62.85% 533.41 64.03% 332.32 32.90% 

 69.61 9.23% 94.28 11.32% 109.41 10.83% 

 6.55 0.87% 7.25 0.87% 3.61 0.36% 

 45.20 5.99% 20.35 2.44% 0.92 0.09% 

 0.62 0.08% 0.04 0.00% 0.27 0.03% 

 25.70 3.41% 14.26 1.71% 23.54 2.33% 

 1.19 0.16% 3.75 0.45% 0.57 0.06% 

 24.66 3.27% 36.10 4.33% 30.08 2.98% 

 647.54 85.86% 709.43 85.16% 500.73 49.57% 

-  8.17 1.08% 2.65 0.32% 1.58 0.16% 

-  6.38 0.85% 5.23 0.63% 4.38 0.43% 

 5.27 0.70% 7.40 0.89% 9.90 0.98% 

 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.35 0.03% 

 19.82 2.63% 15.28 1.83% 16.21 1.60% 

 667.36 88.48% 724.71 87.00% 516.95 51.17% 
 130.00 17.24% 130.00 15.61% 270.00 26.73% 

 130.00 17.24% 130.00 15.61% 180.00 17.82% 

 0.00 0.00% 0.00 0.00% 291.36 28.84% 

 (5.63) -0.75% (5.63) -0.68% (5.63) -0.56% 

 ( )  (37.50) -4.97% (16.05) -1.93% 27.56 2.73% 

 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.52 0.15% 

 (37.50) -4.97% (16.05) -1.93% 26.04 2.58% 

-  86.87 11.52% 108.31 13.00% 493.29 48.83% 
 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

 86.87 11.52% 108.31 13.00% 493.29 48.83% 
       



 .    ( ) 
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  2554  2555  2556 

 %  %  % 
 636.85 95.14% 625.66 93.40% 767.46 88.17% 

 32.50 4.86% 44.20 6.60% 102.95 11.83% 

 669.35 100.00% 669.86 100.00% 870.41 100.00% 
 519.29 77.58% 495.82 74.02% 600.12 68.95% 

 31.16 4.66% 27.76 4.14% 79.32 9.11% 

 550.45 82.24% 523.58 78.16% 679.44 78.06% 
 118.90 17.76% 146.28 21.84% 190.97 21.94% 

/1 33.06 4.94% 21.30 3.18% 1.37 0.16% 

 151.96 22.70% 167.58 25.02% 192.34 22.10% 

 83.51 12.48% 99.62 14.87% 113.31 13.02% 
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